Biologisch eitje: ’t kost wat, maar dan heb je ook wat
Izak Vermeij, Animal Sciences Group van Wageningen UR
Dit artikel is eerder verschenen in Pluimveehouderij.

De Animal Sciences Group in Lelystad heeft de productiekosten van biologische eieren berekend. Alle kosten in dit artikel zijn inclusief BTW.
Voor de berekening van de kostprijs staan twee bedrijven model, een bedrijf met grondhuisvesting en een bedrijf met volièrehuisvesting.
Deze bedrijven hebben een omvang van één volwaardig arbeidskracht (VAK). Het bedrijf met grondhuisvesting heeft een stal met 8.000
leghennen verdeeld over drie koppels en het bedrijf met volièrehuisvesting heeft een stal met 12.000 leghennen (vier keer 3.000). De
bedrijven hebben een uitloop voor de hennen van respectievelijk 3,2 en 4,8 ha (4,0 m2 per hen, bij toerbeurt beschikbaar). Deze uitloop is
voor het grootste gedeelte begroeid en biedt schuilmogelijkheden aan de dieren.
Uitgangspunten (zie tabel 1)
Sinds begin dit jaar dienen biologische pluimveehouders jonge hennen aan te voeren die volgens nieuwe Skal-regels zijn opgefokt (zie
artikel over opfok). Daarom gaat de legpluimveehouder hiervoor meer betalen. In de kostprijsberekening van eieren rekenen we € 6,00 als
aankoopprijs voor een 17-weekse hen.
De leghennen krijgen drie soorten voer: legmeel 1 (tot 30 weken), legmeel 2 (30-50 weken) en legmeel 3 (vanaf 50 weken). De
voerprijzen waarmee gerekend is, bedragen € 30,-, € 29,- en € 28,- per 100 kg voor respectievelijk legmeel 1, 2 en 3 (prijspeil begin 2006).
Het gewogen gemiddelde (inclusief betalings- en bulkkortingen) hiervan is afgerond € 28,50 per 100 kg voer.
De overige toegerekende kosten voor grondhuisvesting en volièrehuisvesting bedragen respectievelijk € 1,56 en € 1,76 per hen
per ronde. Deze kosten bestaan uit elektriciteit, water, gezondheidszorg + hygiëne, strooisel, vang- en laadkosten, heffingen PPE en
schoonmaakkosten van de stal. Het verschil tussen grondhuisvesting en volièrehuisvesting zit in de kosten voor elektriciteit vanwege
mestdroging in volièrehuisvesting. De overige niet-toegerekende kosten bestaan uit de algemene kosten, zoals boekhouding, verzekeringen,
contributies, gebruik privé-auto, de SKAL-controle e.d. en bedragen jaarlijks al snel € 15.000 per bedrijf (€ 2,- per opgehokte hen bij
grondhuisvesting, € 1,40 per opgehokte hen bij volièrehuisvesting). Evenals bij de opfokhennen is gerekend met mestafzetkosten van €
2,50 per ton.
Tabel 1) Technische en economische uitgangspunten per productieperiode
Uitgangspunten
Grondhuisvesting Volièrehuisvesting
Bezettingsdichtheid (hennen/m² staloppervlakte)
5,5
9
Bezettingsdichtheid (hennen/m² leefoppervlakte)
6
6
Legperiode (dagen)
350
350
Aantal eieren p.o.h. (stuks)
270
273
Aandeel 1e soort (%)
94,0
92,0
Eieren p.o.h. (kg)
17,1
17,3
Uitval (%)
13
11
Voerverbruik (g/dier/dag)
128
128
Voerconversie
2,45
2,45
Aankoopprijs 17-weekse biologische hen (€)
Voerprijs (€/100 kg)
Opbrengstprijs afgeleverde hennen (€/kg)
Overig toegerekende kosten (per leghen/ronde)

6,00
28,50
0,16

6,00
28,50
0,16

156

176

Kostprijs
De kostprijs bedraagt in een grondhuisvestingsysteem 12,5 cent per ei en in volièrehuisvesting 11,7 cent per ei (zie tabel 2). Het grootste
verschil in kostprijs tussen de huisvestingssystemen zit in de arbeidskosten en de overige niet-toegerekende kosten, doordat er bij
volièrehuisvesting meer hennen per VAK gehouden worden.
Er blijken vier grote kostenposten te zijn, die gezamenlijk ongeveer 90% van de totale kostprijs bepalen. Dit zijn voor
grondhuisvesting de voerkosten, de arbeidskosten, de aankoopkosten jonge hen en de huisvestingskosten. In de volièrehuisvesting is het
aandeel van de huisvestingskosten groter, maar van de arbeidskosten juist lager.
Tabel 2) Kostprijs (in cent per ei)
Kosten
Aankoop 17-weekse hen minus slachthen

Grondhuisvesting
2,13 (18%)

Volièrehuisvesting
2,11 (17%)

Voerkosten
Overige toegerekende kosten + rente levende have

4,63 (37%)
0,64 (5%)

4,63 (40%)
0,70 (6%)

Huisvestingskosten
Arbeidskosten
Overige niet-tegerekende kosten

2,02 (16%)
2,33 (19%)
0,74 (6%)

2,18 (19%)
1,54 (13%)
0,51 (4%)

12,5 (100%)
13,3
156

11,7 (100%)
12,7
176

Kostprijs per ei (cent) (incl. leghen)
Per 1e soort ei
Overig toegerekende kosten (per leghen/ronde)

Concurrentiepositie
De biologische legpluimveehouderij is sterk afhankelijk van export naar met name Duitsland. Maar liefst 75% van de Nederlandse
biologische eieren wordt geëxporteerd (EKO-monitor jaarrapport 2004). De kostprijs van het biologische ei is in Duitsland hoger dan in
Nederland. Cijfers gepubliceerd door Bioland enkele jaren terug laten een kostprijs zien van bijna 16 cent per ei. De 17-weekse hen kost
namelijk al € 7,90 en voor het voer (wel 100% biologisch) rekenden ze € 40,- per 100 kg.
Gevoeligheidsanalyse
De uitgangspunten die voor de berekening zijn gebruikt, kunnen in de praktijk variëren. Daarom is het interessant om te weten welk effect
het nemen van andere uitgangspunten heeft op de kostprijs. In tabel 3 wordt weergegeven hoeveel de kostprijs verandert bij een wijziging
van enkele belangrijke uitgangspunten. Vooral wijzigingen in het aantal eieren, het voerverbruik, de voerprijs en de aankoop van de 17weekse hen hebben invloed op de kostprijs. Het aantal eieren bijvoorbeeld varieert in de praktijk wel tussen 200 en 300 eieren per
opgehokte hen!

Tabel 3) Gevoeligheidsanalyse
Aankoopprijs 17-weekse hen
Eieren p.o.h.
Voerprijs
Voerverbruik
Mestafzet

Wijziging uitgangspunt
€ 0,10
1 ei
€ 0,50/100 kg
5 gram/dag
€ 1,-/ton

Effect op kostprijs cent per ei
0,04
0,05
0,08
0,17
0,01

Samenvatting
De berekende kostprijs bedraagt 12,5 cent per ei in grondhuisvesting en 11,7 cent per ei in volièrehuisvesting. De voerkosten vormen met
bijna 40% het grootste aandeel in de kostprijs. Door toekomstige aanscherping van de EU-regelgeving (100% biologisch voer in 2012)
zullen de voerkosten nog verder gaan stijgen. Vanuit kostenoogpunt en concurrentiepositie is de positie van de biologische
legpluimveehouderij in Nederland gunstig

