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VARKEN S & KONIJNEN

aantal doorgevoerde veranderingen per deelnemer, aan de hand van een vragenlijst.
In tabel 2 staan de meest doorgevoerde
veranderingen.

Kritieke opbrengstprijs
konijnen te laag?

Tabel 1
Gemiddeld aantal veranderingen
doorgevoerd per bedrijf per thema.

Effect op dier- en bedrijfskenmerken
De varkenshouders bepaalden zelf de door te
voeren veranderingen. Hierdoor ontstonden
verschillende scenario’s voor het verbeteren
van de bedrijfsvoering. Deze studie brengt dan
ook geen duidelijkheid in de maatregelen die
hebben geleid tot verandering van dier- en
bedrijfskenmerken. Wel maten we in deze
studie het effect van de aanpak met studiegroepbijeenkomsten op een aantal bedrijfskenmerken: het gemiddelde percentage
lymfocyten, de I-FABP waarde in het bloed,
de voederconversie en dagelijkse groei.
I-FABP is een eiwit dat vrijkomt als er sprake
is van darmschade.
In deze proef is er geen aantoonbaar verschil
gevonden in het percentage lymfocyten tussen
de controle- en proefgroep. De I-FABP waarde
van de bedrijven in de proefgroep is aantoonbaar minder hard gestegen dan die van de
controlegroep (resp. 28% stijging en 73%
stijging). Een minder hoge stijging van de
proefgroep zou mogelijk kunnen duiden op
een betere darmgezondheid bij die varkens.
De groeisnelheid en de voederconversie zijn

Thema

Controle- Proefgroep groep
(n=17) (n=16)

Gemiddeld aantal
veranderingen per bedrijf
Veranderingen per thema
algemeen
diermanagement
voeding en water
klimaat
ziektedruk/ziektecyclus
opbouw weerstand van
het jonge dier

7,4

16,4

0,3
1,7
1,4
1,1
2,2
0,8

0,5
4,1
3,6
2,1
4,4
1,1

Konijnenhouders hebben gedurende het jaar altijd te maken met sterk wisselende opbrengstprijzen. In de
winterperiode is de prijs op de top, maar in de zomer vertoont zich ieder jaar een prijsdal. De kosten zijn
tijdens de zomer echter niet lager. De vraag is dan of er voldoende geld binnenkomt om alle betalingen te
kunnen voldoen. Daarom is het interessant te weten wat het niveau van de kritieke opbrengstprijs is.

(ASG - Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit
& Researchcentrum, Lelystad)

Tabel 1
Kritieke opbrengstprijs (euro per voedster en
per kg aflevergewicht, incl. BTW).

Tabel 2

Toegerekende kosten Per voedster Per kg
Voer
89,60
0,71
Gezondheidszorg
15,00
0,12
Energie
14,00
0,11
Overige
3,00
0,02
Heffing PPE
2,70
0,02
Ophalen kadavers
1,00
0,01
Rente levende have
1,90
0,02

De meest doorgevoerde veranderingen per thema.
Algemeen
Diermanagement

Tabel 3
Groei- en voederconversieverschillen tussen proef- en controlegroep gedurende vier kwartalen.
Periode

4e kwartaal 2005
1e kwartaal 2006
2e kwartaal 2006
3e kwartaal 2006
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Groei (gram/dag) (n=18)
Controlegroep
Proefgroep
(n=9)
(n=9)
0
0
0
0

0
30,2
14,9
0

D

ir. Izak vermeij
per kwartaal opgevraagd. De groei en de
voederconversie van de proefgroep waren
significant beter gedurende de eerste drie
maanden na de laatste studiegroepbijeenkomst (1e kwartaal 2006). Zes maanden
later was het verschil tussen de twee groepen
verdwenen (Tabel 3).

Aantal vleesvarkens, aantal zeugen
Behandeling biggen, mengen biggen, behandeling en
omgang zeug
Voeding en water
Voerovergang gespeende biggen, bijproducten/aanzuren,
waterverstrekking, waterkwaliteit
Klimaat
Gespeende biggen, vleesvarkens
Ziektedruk/ziektecyclus
Bezetting vleesvarkens, vaccinaties, reinigen en ontsmetten,
intern kleding regime
Opbouw weerstand van jonge dier Overlegstrategie biggen

Voederconversie (n=18)
Controlegroep
Proefgroep
(n=9)
(n=9)
0
0
0
0

0
–0,24
–0,18
0,06

achtergrond

achtergrond
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Conclusies
Studiegroepbijeenkomsten waarin
uitwisseling plaatsvindt van kennis tussen
varkenshouders onderling en experts,
leiden tot een betere bewustwording bij
varkenshouders van hun invloed op de
weerstand van varkens. De varkenshouders
die deelnamen aan deze vorm van kennisoverdracht, voerden aantoonbaar meer
veranderingen door op hun bedrijf. De
deelname aan de bijeenkomsten leidde
tevens tot een minder hoge stijging van de
I-FABP-waarden. Ook was er sprake van een
kortdurend positief effect op groei en voederconversie. Mogelijk is de vereiste extra
aandacht moeilijk vast te houden is waarschijnlijk haalbaar met continue aandacht.

Betalingen van niet
toegerekende kosten
Aflossingen
Onderhoud
Betaalde rente
Algemene kosten
Mestafzetkosten

11,00
8,42
10,79
15,00
7,00

0,08
0,07
0,08
0,12
0,06

Privé-uitgaven
Kritieke opbrengstprijs

24,00
203,43

0,19
1,60

De kritieke opbrengstprijs is berekend op 1,60 euro per
kg aflevergewicht. Dit is 36 cent lager dan de totale
kostprijs van 1,96 euro per kg. Over het eigen vermogen
hoeft namelijk geen rente en aflossing betaald te
worden en de privé-uitgaven zijn lager dan de arbeidskosten. Het voer is de grootste kostenpost en heeft een
aandeel van 45 procent in de kritieke opbrengstprijs.
De totale toegerekende kosten bedragen 1,00 euro per kg
aflevergewicht en hebben een aandeel van 63 procent.

e kritieke opbrengstprijs is de
minimale prijs die een konijnenhouder moet ontvangen
om aan al zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
De kritieke opbrengstprijs bestaat daarom uit
alle directe kosten (zoals voer, KI, gezondheidszorg energie) en de indirecte kosten die betaald
moeten worden (o.a. aflossingen, rente, mestafzet) plus de privé-uitgaven. Rente en afschrijvingen over het deel dat met eigen vermogen
van de konijnenhouder is gefinancierd en
arbeidskosten van de ondernemer, hoeven
hierbij niet meegerekend te worden.
In tabel 1 staat de opbouw van de kritieke
opbrengstprijs weergegeven. Hieraan liggen
zoveel mogelijk de uitgangspunten uit KWIN-V
2006-2007 ten grondslag. Voor de privé-uitgaven wordt uitgegaan van 2.000 euro per maand.
Het eigen vermogen is bepaald op 50 procent
van het totale vermogen. Volgens deze berekening komt de kritische opbrengstprijs uit op
1,60 euro per kg aflevergewicht.

’s Winters reserveren
Gedurende de zomermaanden ligt de werkelijke
opbrengstprijs ver beneden de kritieke

Figuur 1
Prijsverloop van de marktnoteringen in België
en Nederland in 2006 (prijs in euro/kg,
excl. BTW).

opbrengstprijs (Figuur 1). Dit patroon keert elk
jaar terug. Gemiddeld over het jaar komt de
marktprijs in Deinze met 1,91 euro (incl. BTW)
in 2006 wel boven de kritieke opbrengstprijs
uit. Gedurende de winterperiode zal er dus geld
gereserveerd moeten worden om de zomerperiode te kunnen overbruggen.
Het niveau van de kritieke opbrengstprijs is echter alleen op de korte termijn voldoende om de
kasstroom op peil te kunnen houden. Voor de
continuïteit van het bedrijf is een opbrengstprijs
op het niveau van de kostprijs noodzakelijk.

RESERVERINGEN
In de zomermaanden ligt de werkelijke
opbrengstprijs ver beneden de kritieke
opbrengstprijs.
Foto: Marcel Bekken
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