Mei 2011

Eerste kwartaal 2011 vleeskuikens: saldo lager door duurder voer

Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De vleeskuikenprijzen tonen in het eerste kwartaal een stijgende lijn en liggen boven het
niveau van de afgelopen drie jaar. Het hoge prijsniveau kan de gestegen voerprijzen echter
niet compenseren, waardoor het saldo in het eerste kwartaal laag uitvalt.

Markt en prijzen
De vraag naar kuikenvlees viel aan het begin van het kwartaal tegen " een beeld dat zich
vrijwel altijd na de jaarwisseling voordoet. Omdat het aanbod niet te ruim was, lieten de
prijzen toch een lichte stijging zien. In de loop van januari ontstond er enige prijsdruk
vanwege de dioxineaffaire in Duitsland. De prijsontwikkeling ondervond hinder van het
goedkope Duitse kuikenvlees op de markt. Ook liep de vraag vanuit Oost"Europa naar
diepvriesbouten iets terug. In de tweede helft van het kwartaal verbeterde de marktsituatie.
De consumptie in Duitsland normaliseerde en de vraag vanuit Oost"Europa nam toe. Bij een
niet al te ruim aanbod leidde dit tot een verdere stijging van de vleeskuikenprijzen. De
gemiddelde contractprijs kwam in dit kwartaal uit op circa 90 cent per kg, 12 cent hoger
dan in dezelfde periode van vorig jaar. Eendagskuikens werden in de loop van het kwartaal
iets duurder.
Figuur 1

Prijs van vleeskuikenvlees per kg levend gewicht, inclusief btw (1.925 gram,
contract en vrij)
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Saldo lager door hoge voerprijzen
Het saldo per vleeskuikenbedrijf was in het eerste kwartaal ruim 8.000 euro lager dan vorig
jaar (figuur 2). Dat kwam vooral door hogere voerprijzen. De mengvoerprijzen lagen in het
eerste kwartaal gemiddeld 23% hoger dan vorig jaar. Vleeskuikenhouders die ook tarwe
bijvoeren, moesten daarvoor bijna twee keer zoveel betalen als in hetzelfde kwartaal van
2010. De totale voerkosten zijn daardoor op kwartaalbasis bijna 53.000 euro per bedrijf
hoger dan vorig jaar.
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Die gestegen kosten werden niet geheel gecompenseerd door hogere opbrengsten. Door
de hogere contractprijzen stegen de opbrengsten met 15% ten opzichte van het eerste
kwartaal van 2010 met bijna 45.000 euro per bedrijf. Die gestegen voerkosten lieten het
saldo echter naar circa 23.000 euro per bedrijf dalen, wat het laagste niveau is sinds het
eerste kwartaal van 2006. Als rekening wordt gehouden met de overige kosten die niet in
het saldo zijn verwerkt, zoals huisvesting en mestafzet, dan wordt inkomen fors negatief in
het eerste kwartaal.

Figuur 2

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