Derde kwartaal vleeskuikens 2009: hoger saldo dankzij lagere voerprijzen
Arjan Wisman en Jan Bolhuis
Ondanks het lagere prijsniveau van kuikenvlees, komt het saldo in het derde kwartaal van dit jaar hoger uit
dan in dezelfde periode van 2008. Dit komt vooral door de lagere voerprijs. De consumptie van kippenvlees
zit in de lift, maar dit heeft nog maar een beperkt effect op de prijs.

Markt en prijzen
De bestellingen van kuikenvlees door de retail lagen op een acceptabel niveau, de volumes namen in de
vakantieperiode echter iets af. De afzet van filet verliep naar tevredenheid. Terugkerende vakantiegangers
zorgden in augustus voor een opleving van de vraag. Tegen het einde van het kwartaal oogde de markt
echter minder positief door een wat ruimer aanbod en ook door een teruglopende vraag.
De export naar het Verenigd Koninkrijk verliep redelijk. De koers van het pond ten opzichte van de euro
verbeterde iets. Dit leverde een positieve bijdrage aan de handel.
De afzet van kuikenbouten naar Oost Europa was wisselend. De prijzen schommelden aanvankelijk rond
1,25 euro per kg, maar in de loop van het kwartaal kwam de afzet onder druk te staan en werd tegen
lagere prijzen gehandeld. De contractprijs voor vleeskuikens bleven dit kwartaal nagenoeg onveranderd. Pas
in de tweede helft van het kwartaal ging onder druk van het toenemende aanbod de prijs iets naar beneden
(figuur 1).

Figuur 1
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Slachtingen en consumptie
De aanvoer van vleeskuikens bij de Nederlandse slachterijen bedraagt volgens voorlopige cijfers van PVE
over de eerste acht maanden van dit jaar 626 duizend ton. De kipconsumptie zit dit jaar flink in de lift.
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Volgens GFK/PVE is de consumptie in het tweede kwartaal bijna 9% hoger dan in hetzelfde kwartaal van
vorig jaar. In het eerste kwartaal was de consumptie al toegenomen met 5%. Een aantal supermarkten voert
al bijna het gehele jaar reclameacties waarbij filet tegen zeer lage prijzen wordt aangeboden. De acties
hebben blijkbaar een positieve invloed op het volume van de aankopen.

Saldo opnieuw hoger
Vooral dankzij de lagere voerprijzen in het derde kwartaal is het saldo van de vleeskuikenbedrijven bijna 60%
hoger dan vorig jaar, ondanks de lagere prijs van vleeskuikenvlees. De opbrengsten van de afgeleverde
kuikens waren in het derde kwartaal bijna 10.000 euro per bedrijf lager ( 3%) dan in hetzelfde kwartaal vorig
jaar. De prijzen van ééndagskuikens waren circa 2% hoger dan in dezelfde periode van 2008. Maar dankzij
goedkoper voer zijn de gederfde opbrengsten meer dan gecompenseerd.
De prijzen voor mengvoer ( 11%) en tarwe ( 32%) zijn in het derde kwartaal flink lager dan in hetzelfde
kwartaal van 2008. Vergeleken met begin dit jaar zijn de groothandelsprijzen van tarwe nog verder gedaald,
vooral sinds juli met de eerste leveringen van de nieuwe oogst. Ook de mengvoerprijzen dalen sinds
augustus weer iets. Gemiddeld was het voer in het derde kwartaal 14% goedkoper dan vorig jaar. Dat leidde
tot bijna 30.000 euro lagere voerkosten voor een bedrijf met 80.000 kuikens. Het saldo steeg daardoor op
kwartaalbasis met 18.000 euro tot 48.000 euro per bedrijf (figuur 2). Over de eerste negen maanden waren
de opbrengstprijzen gemiddeld 5% lager en was het voer 13% goedkoper dan vorig jaar. Het cumulatieve
saldo over de eerste drie kwartalen komt uiteindelijk ruim 35.000 euro per bedrijf hoger uit dan in 2008.
Het laat zich aanzien dat de resultaten voor het gehele jaar beter zullen zijn dan vorig jaar.

Figuur 2

Saldo per kwartaal op vleeskuikenbedrijven (bij een omvang van
80.000 vleeskuikens per bedrijf)
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