Tweede kwartaal 2009 vleeskuikens: hoger saldo dankzij lagere voerprijzen

Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Goede afzetmogelijkheden en een stijgende consumptie zorgden in het tweede kwartaal van 2009 voor
stabiele prijzen. Het niveau bleef wel onder dat van de eerste helft van 2008. Vooral vanwege de lagere
voerprijzen behalen de vleeskuikenbedrijven in het tweede kwartaal van dit jaar wel een hoger saldo dan
vorig jaar.

Productie, in en uitvoer en consumptie
In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de maandelijkse aanvoer van vleeskuikens bij de slachterijen circa
80.000 ton levend gewicht. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar is dit ruim 4% hoger. De
aanvoer lag ook aanzienlijk boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De invoer van kuikenvlees van
buiten de EU bleef de eerste vijf maanden van dit jaar iets achter bij vorig jaar en bedroeg circa 355.000
ton ( 4%). Brazilië is met een aandeel van meer dan 75% verreweg de belangrijkste leverancier. Het Thaise
aandeel in de import bleef steken op 15%. De uitvoer van kuikenvlees vanuit de EU lag de eerste vijf
maanden van dit jaar vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar en bedroeg circa 368.000 ton. Rusland was
de belangrijkste afnemer gevolg door Saudi Arabië en Oekraïne.
De consumptie van kuikenvlees zit sterk in de lift. Door de financiële crisis kiest de consument vaker voor de
goedkopere vleessoorten. Zowel in Nederland als in onze buurlanden leidde dit tot een stijging van de
kipconsumptie. Ook door acties bij de retail, waarbij filet tegen bodemprijzen werd aangeboden, nam de
consumptie toe.

Figuur 1
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Prijsontwikkeling
De vleeskuikenmarkt was over het algemeen vriendelijk gestemd. De vraag van Nederlandse en Duitse
afnemers naar verse kuikendelen lag op een redelijk niveau. De afzet van kuikenfilet liep eveneens goed
door, het prijsniveau liet echter te wensen over. Aan de koersdaling van het Britse pond kwam een einde
waardoor er enige verbetering optrad in de filetafzet naar Engeland. De afzet van filet werd eveneens
gestimuleerd door de prijzenacties van supermarkten. Gunstig voor de prijsvorming is ook dat er nauwelijks
voorraden worden aangehouden.
Ondanks de wat teruglopende vraag uit enkele Oost Europese landen bleven de prijzen van bouten en
vleugels redelijk op peil. De afzet van diepgevroren delen liep eveneens goed door. De gunstige
afzetmogelijkheden van kuikenvlees boden de integraties de mogelijkheid de contractprijzen van
vleeskuikens iets te verhogen (figuur 1).

Saldo hoger dankzij lagere voerprijzen
In navolging van het eerste kwartaal, is het saldo in het tweede kwartaal opgekrabbeld van de lage niveaus
in 2008. Dat is louter te danken aan de lagere prijzen voor mengvoer ( 11%) en tarwe ( 35%) in het tweede
kwartaal van 2009 ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.
In de zomer van 2008 begon de daling van de mengvoerprijzen en deze prijzen bereikten in mei 2009
voorlopig het laagste niveau. Sindsdien lopen de prijzen weer iets op. De groothandelsprijzen van tarwe
zakten al vanaf begin 2008. Relatief zijn de tarweprijzen het meest teruggelopen, waardoor het bijvoeren
van tarwe financieel aantrekkelijker is geworden. Gemiddeld waren de voerprijzen in het tweede kwartaal
14% lager dan vorig jaar, waardoor de voerkosten met 30.000 euro omlaag gingen voor een bedrijf met
80.000 kuikens. De daling van de voerkosten was ook hard nodig omdat ook de opbrengstprijzen lager
uitvielen. Nadat de kuikenprijzen in juli 2008 hebben gepiekt, zijn de prijzen daarna aanzienlijk gedaald tot
82 cent per kg begin 2009 (figuur 1). Vanaf maart is het prijsniveau licht aangetrokken tot 85 cent per kg in
juni. Maar per saldo hebben in het tweede kwartaal de opbrengstprijzen 5% verloren ten opzichte van
voorgaand jaar. Daardoor zijn in het tweede kwartaal de opbrengsten 17.000 euro per bedrijf lager
uitgevallen dan vorig jaar. Tegenvallend waren ook de duurdere ééndagskuikens (+2%) wat leidt tot een
extra kostenpost van bijna 1.000 euro per bedrijf. Al met al is het saldo in het tweede kwartaal met ruim
12.000 euro toegenomen tot bijna 42.000 euro per bedrijf (figuur 2). Na aftrek van de niet toegerekende
kosten is het verwachte inkomen in het tweede kwartaal van 2009 voor eerst sinds eind 2007 positief.

Figuur 2
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