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Eerste kwartaal 2011 leghennen: negatief saldo door ingestorte eierprijzen

Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Het saldo op de leghennenbedrijven is in het eerste kwartaal flink onder de nullijn gezakt.
Ondanks een lichte stijging van de eierprijzen in het eerste kwartaal blijft het niveau laag.
Daarnaast liggen de voerprijzen ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 fors hoger.

Markt en prijzen
De eierprijzen gingen aan het begin van 2011 flink onderuit (figuur 1). Naast de na de
kerstdagen gebruikelijke terugval in de vraag, had ook de dioxineproblematiek in Duitsland
een negatieve invloed op de markt. Met dioxine verontreinigde vetten zijn aan enkele
tientallen mengvoederbedrijven geleverd en via het voer in eieren en vlees terechtgekomen.
Het dioxine*schandaal zorgde in Duitsland voor veel beroering. Getroffen pluimveebedrijven
mochten tijdelijk geen eieren afvoeren van hun bedrijf en er werden eieren uit de schappen
gehaald. Consumenten lieten het afweten waardoor de vraag sterk terugliep. De eierprijzen
zijn hierdoor in korte tijd met circa 35 cent per kg gedaald. Na enkele weken herstelde de
vraag waardoor de prijzen in de loop van februari weer opliepen. Begin maart was het
hoogste punt bereikt en stabiliseerden de prijzen zich. De naderende Pasen kon geen
positieve impuls geven aan het prijsniveau. Naast het dioxineschandaal speelde ook het
aanbod van eieren een belangrijke rol in de prijsvorming. In Duitsland is het omschakelen
naar alternatieve huisvestingssystemen al voltooid en dit is duidelijk zichtbaar in de
productiecijfers. Volgens het Duitse statistische bureau EMA zijn er in het eerste kwartaal
van dit jaar circa 14% meer eieren in Duitsland geproduceerd dan in het eerste kwartaal van
vorig jaar. Het leghennenbestand in de EU was in het eerste kwartaal bijna 12% groter dan
vorig jaar, maar de verwachting is dat het verschil in de loop van het jaar vanwege de
overschakeling naar alternatieve huisvestingssystemen afneemt.
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Saldo negatief door lage eierprijzen
In het eerste kwartaal van 2011 heeft het saldo van de leghennenbedrijven een dieptepunt
bereikt door de lage eierprijzen en de flinke stijging van de voerprijzen. De marktprijzen van
eieren zijn ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 ongeveer gehalveerd en liggen op
slechts 66 cent per kg. De eierprijzen bewegen zich sinds juli 2010 op een laag niveau. De
dioxinecrisis in Duitsland had een extra prijsdrukkend effect. Door het lage prijsniveau
brengen eieren ruim 160.000 euro per bedrijf minder op dan in hetzelfde kwartaal van
2010. De voerprijzen zijn 29% hoger dan vorig jaar, waardoor de voerkosten ruim 30.000
euro per bedrijf hoger uitvallen dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Het kwartaalsaldo
daalde vooral door lagere eierprijzen met bijna 2 ton naar *21.000 euro per bedrijf (figuur
2). Dit is het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2004. Zelfs de variabele kosten
worden niet geheel goedgemaakt, laat staan de vaste kosten. Het gemiddeld inkomen zal
daardoor in het eerste kwartaal sterk negatief zijn. De daling van saldo en inkomen zal op
de scharrelbedrijven groter zijn omdat de prijzen van scharreleieren scherper daalden dan
die van kooieieren. Voor bedrijven met vaste contractprijzen zal het saldo veel minder dalen
dan hierboven is aangegeven.

Figuur 2

Saldo per kwartaal op leghennenbedrijven bij een omvang van 50.000
leghennen per bedrijf (alle huisvestingssystemen).
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