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Volgens het Landelijk Biggenprijzenschema (juli 1996) is de kostprijs van een big van 25 kg
op f I I9,40 berekend. De kostprijs per kg varkensvlees bedraagt f 3,57.
De voormalige IKC-taalc het berekenen van de landelijke richtprijs, wordt voortaan uitgevoerd door
het Praktijkonderzoek Varkenshouderij. Als basis
voor deze richtprijs geldt een evenredige verdeling
van winst en verlies tussen fokker en mester. Hierbij
is verondersteld dat beide partijen een prijs ontvangen die gelijk is aan de kostprijs (inclusief arbeidskosten) en daarna, afhankelijk van de hoogte van de
vleesprijs, de winst of het verlies gaan delen.

den. De voerprijzen zijn de LEI-prijzen, die naar
netto betaalde prijzen omgerekend zijn. De vleesprijs is gebaseerd op de basisnotering van Dumeco
en wordt eveneens via een omrekeningsfactor gecorrigeerd naar de landelijk gemiddelde netto ontvangen prijs. In tabel I zijn de kostprijsberekeningen
weergegeven per gemiddeld aanwezige zeug en per
afgeleverd vleesvarken.
Met een biggenproductie van 2 I ,28 biggen per zeug
per jaar bedraagt de kostprijs per big van 25 kg
f l I9,40. De kostprijs per vleesvarken bedraagt
f 3 I4,09. Gedeeld door het geslacht gewicht van
88 kg is de kostprijs per kg varkensvlees gelijk aan
f 357.

De kostprijzen voor een big en voor een kg varkensvlees worden gebaseerd op gegevens uit de
Technische Economische Administratie Varkenshouderij 1995 (TEA-2000). Er wordt uitgegaan van
een doorsnee vermeerderings- en vleesvarkensbedrijf met moderne bedrijfsvoering. Per VAK zijn
2.348 werkuren beschikbaar, waarmee een bedrijf
met 160 gemiddeld aanwezige zeugen of 2.000 gemiddeld aanwezige vleesvarkens gevoerd kan wor-

De verdeling van winst of verlies vindt plaats op
basis van de kosten van de productiefactoren die de
varkenshouder zelf inbrengt en dus risicodragend
zijn: arbeid en eigen vermogen. Het aandeel eigen

Tabel I : Kostprijs per gemiddeld aanwezige zeug en per afgeleverd vleesvarken
Zeug

Vleesvarken

arbeidskosten
huisvestingskosten
rentekosten
voerkosten
bigkosten
vewoerskosten
gezondheidszorg
kosten K.I. en beer
nevenomzet
kosten uitval
aflevetingskosten
overige kosten (inclusief mestkosten)

f
f

f 242,4 I

f
f

4,94
5,85
12,17
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f 2.540,85

f

314,09

f
f
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554,26
647,05
61,30
826,58

73,82
62,35
73,08
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l4,68
37,58
4,62
107,62
I l9,40
3,00
4,23
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vermogen wordt verondersteld gelijk te zijn aan
35% van het geÏnvesteerde kapitaal. Deze kosten
zijn f 34,03 per afgeleverde big en f 24,96 per afgeleverd vleesvarken. Het aandeel van de fokker
bedraagt dus 57,7% en dat van de mester 42,3%. Bij
een stijging van de vleesprijs van 10 d per kg
(opbrengstverhoging = 88 kg x f 0,IO = f 8,80)
zou dus de fokker hiervan 57,7% x f 8,80 = f 5,08

per varken moeten ontvangen en de mester f 3,72
per varken, om een juiste beloning voor de inbreng
van arbeid en eigen vermogen tussen beiden te
handhaven. n
Het nieuwe biggenprijzenschema is te bestellen via
de Vakgroep Varkenshouderij NCB.
Tel.: 013 - 583 65 83.
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