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Eerste kwartaal 2011 vleesvarkens: saldo lager door hoge voerprijzen

Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Het saldo van vleesvarkensbedrijven is in het eerste kwartaal van 2011 lager dan in
hetzelfde kwartaal van 2010. Vooral de hogere voerkosten spelen de bedrijven parten. De
dioxineaffaire in Duitsland leidde in januari tot een prijsval, maar de opkoopregeling zorgde
voor prijsherstel. De bedrijven hebben een voordeel van de lagere biggenprijzen.

Binnenlandse slachtingen hoger vanwege lagere export
In het eerste kwartaal zijn er in Nederland ruim 3,7 miljoen varkens geslacht. Dit zijn er ruim
50.000 stuks meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het aantal slachtingen is
ondanks een lagere invoer gestegen door een lagere export. Dit kwartaal zijn circa 935.000
stuks uitgevoerd, terwijl vorig jaar nog ruim 1 miljoen varkens de grens overgingen.
Oorzaak van de daling is de sterk teruggelopen export naar Polen en Hongarije. Volgens de
raming van de werkgroep van de Europese Commissie ligt het aanbod in de EU in het
eerste kwartaal 0,8% hoger en in het tweede kwartaal 0,6% hoger dan vorig jaar. De sterk
gestegen voerkosten zullen in de loop van het jaar een dempend effect hebben op het
aanbod.

Prijzen onder druk door dioxineperikelen
De handel en afzet van varkensvlees verliep na de jaarwisseling moeizaam waardoor de
prijzen daalden. In de loop van de maand gingen de prijzen hard onderuit vanwege het
dioxineprobleem in Duitsland. De prijs in Duitsland ging in een week tijd met 23 cent
omlaag. In Nederland was de daling geringer en bedroeg 9 cent. In een tijd met hoge
voerkosten kwam een daling van deze omvang wel zeer ongelegen. Om de markt uit het
slop te trekken heeft het Beheerscomité varkensvlees van de EU vanaf 1 februari een
particuliere opslagregeling voor varkensvlees opengesteld. Door het instellen van de
regeling en het terugkerende consumentenvertrouwen in Duitsland herstelde de prijs flink in
de eerste helft van februari (figuur 1). Vervolgens liepen de prijzen tegen het eind van het
kwartaal iets op door de toegenomen concurrentie tussen slachterijen op de Duitse markt.
De gemiddelde opbrengstprijs lag in dit kwartaal 9 cent hoger dan in hetzelfde kwartaal van
vorig jaar.
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Saldo lager door hoge voerprijzen
Vooral door hogere voerkosten is het saldo per vleesvarkensbedrijf in het eerste kwartaal
ruim 3.000 euro per bedrijf lager uitgekomen dan in 2010 (figuur 2). De dioxineaffaire in
januari heeft de opbrengstprijzen wel even onder druk gezet, maar de gevolgen voor het
saldo waren beperkt. Niet alleen de opbrengsten van vleesvarkens daalden, maar door de
lagere biggenprijs daalden de aankoopkosten voor biggen met 7.000 euro. Daardoor was
de omzet en aanwas zelfs gunstiger dan vorig jaar. Toch was het saldo in het eerste
kwartaal lager. Dat kwam door hogere voerkosten, die op kwartaalbasis stegen met ruim
19.000 euro per bedrijf. De voerprijzen waren ruim 30% hoger dan dezelfde periode van
vorig jaar. De sterk gestegen grondstoffenprijzen zijn nog niet volledig in de
mengvoederprijzen verwerkt zodat de mengvoederprijzen nog iets verder zullen oplopen.
Een kwartaalsaldo van 8.000 euro per bedrijf is bij lange na niet voldoende om de overige
bedrijfskosten te dekken, zodat de vleesvarkenshouders in het eerste kwartaal te maken
hebben met een sterk negatief inkomen.
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