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Sinds 1 januari gelden verscherpte voorwaarden voor de opfok van biologische leghennen. De belangrijkste veranderingen in voorwaarden
voor het opfokken van biologische hennen zijn dat het voer biologisch is, er een lage dierbezetting is en de dieren uitloop krijgen. Bij een
leeftijd van 0 tot 7 weken mogen er maximaal 24 dieren per m2 leefoppervlak gehouden worden. Van 7 tot 18 weken is dit maximaal 10
dieren en vanaf 18 weken 6 dieren per m2. Ook moeten er vanaf een leeftijd van 7 weken verhoogde zitstokken aanwezig (minimaal 6 cm
per dier) zijn en moet er vanaf 56 dagen leeftijd een (vrije) buitenuitloop zijn (min. 1,0 m2 per dier). Deze aanscherping van de normen
heeft een fors kostprijsverhogend effect. Daar staat tegenover dat tijdens de legperiode de eieren meteen als biologisch afgezet kunnen
worden en niet meer pas na 6 weken.
Alle kosten in dit artikel zijn inclusief BTW.
Werkwijze
Voor het berekenen van de kostprijs gaan we uit van een voorbeeldbedrijf, dat biologisch hennen opfokt. Dit bedrijf met 12.000
opfokhennen in grondhuisvesting heeft een omvang van 0,4 volwaardig arbeidskracht (VAK). Het bedrijf heeft een uitloop voor de hennen
van 1,2 ha (1,0 m2 per hen). Deze uitloop is voor het grootste gedeelte begroeid en biedt schuilmogelijkheden aan de dieren. Naast deze
uitloop is er een grondoppervlak van 0,5 ha voor erf en gebouwen.
Uitgangspunten (zie tabel 1)
De opfokhennen worden gehuisvest in een natuurlijk geventileerde strooiselstal met tweederde deel van de oppervlakte beun. Bij opzet is
de bezetting 10,2 hennen per m2 staloppervlak (uitgaande van norm van 10 per m2 vanaf 7 weken leeftijd). Verwarming vindt plaats door
middel van heteluchtkanonnen. Het voersysteem bestaat uit een voerketting met dwarsvijzels en weger.
De opfokhennen krijgen drie soorten biologisch voer: 0.4 kg startvoer (tot 2.5 weken), 1.3 kg opfokmeel I (van 2.5 tot 8 weken)
en 4.9 kg opfokmeel II (vanaf 8 weken). De voerprijzen waarmee gerekend is, bedragen € 36,50 , € 32,50 en € 29,50 per 100 kg voor
respectievelijk het biologisch startvoer, opfokmeel I en opfokmeel II.
Tabel 1 - Kostprijs opfok biologische leghennen
Uitgangspunten
Natuurlijk geventileerde stal
Opzet hennen
Afgeleverde hennen / m2 staloppervlak
Opfokperiode (weken)
Leegstand (weken)
Investering gebouw (euro/m2)
Investering inventaris (euro/m2)
Uitval hennen (%)
Kosten per afgeleverde 17 weekse hen (euro)
Kuiken
Voer
Overig toegerekende kosten
Elektriciteit
Water
Verwarming
Strooisel
Afleveren
Gezondheidszorg (incl. injectie-entingen)
Overig toegerekend (PPE, Rendac, rente l.h.)
Huisvesting (incl. uitloop)
Arbeid
Overige vaste kosten
Kostprijs 17-weekse hen (euro)
- incl. arbeid
- excl. arbeid

Door afrondingen kunnen kleine verschillen in de totaaltelling ontstaan

12.000
9,8
17
4
215
83
4
0,73
2,01
0,08
0,01
0,21
0,08
0,18
0,91
0,06
0,99
0,66
0,28
6,20
5,55

Kostprijs
De berekende kostprijs (incl. arbeid) bedraagt € 6,20 per afgeleverde hen (Tabel 1).
Er zijn vier grote kostenposten, die gezamenlijk 85% van de totale kostprijs bepalen. Dit zijn de voerkosten (32%), de overig toegerekende
kosten (25%), de huisvestingskosten (14%) en de aankoop eendagskuiken (12%).
De overig toegerekende kosten (€ 1,52 per 17 weekse hen) bestaan voor het grootste deel uit kosten voor gezondheidszorg (91
cent). Vooral de verschillende entingen (o.a. NCD, EDS, IB, E-coli en salmonella) zijn duur. Daarnaast dragen ook verwarmings-, strooisel- en
afleverkosten flink bij aan deze kostenpost.
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 2 wordt weergegeven hoeveel de kostprijs verandert bij een wijziging
van belangrijke uitgangspunten. Vooral wijzigingen in het voerverbruik, de voerprijs, het uitvalpercentage en het aantal hennen per VAK
hebben invloed op de kostprijs.
Situatie
Voerprijs (1 €/100 kg)
Voeropname (0,1 kg/hen)
Uitval (1%)
# hennen/VAK (1000)

Effect op kostprijs (€/17 weekse hen)
0,065
0,03
0,025
0,03

Nog duurder
De afgelopen periode waren de voerprijzen relatief laag en lagen ruim 10% onder het te verwachten langjarig gemiddelde. Momenteel
stijgt de voerprijs al vanwege krapte op de grondstoffenmarkt.
De komende jaren wordt stapsgewijs toegewerkt naar 100% biologisch voer in 2012. De verwachting is dat dit de prijs van biologisch voer
zal doen stijgen met ongeveer 10-15%.
Een voerprijsstijging van totaal 20% zal de kostprijs van een opfokhen doen toenemen tot boven de € 6,60. In Duitsland ligt de kostprijs
overigens nog hoger. In een artikel in Bioland (2004) wordt een kostprijs van € 8,77 genoemd. In Duitsland zijn vooral de kosten voor voer
(al wel 100% biologisch!), huisvesting en arbeid fors hoger. Wanneer het eendagskuiken ook van biologische ouderdieren afkomstig moet
zijn, zal de kostprijs met een halve euro per hen toenemen.
Samenvatting
De berekende kostprijs van een biologische opfokhen bedraagt € 6,20. De voerkosten vormen met 32% de grootste kostenpost. Door
toekomstige aanscherping van de EU-regelgeving (100% biologisch voer in 2012) zullen de voerkosten waarschijnlijk nog verder gaan
stijgen.

