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Inkomens zeugenhouderij in 2011 fors lager, vleesvarkensbedrijven wel in
de plus
Arjan Wisman
Saldo zeugen gehalveerd en inkomen negatief
Voor de zeugenhouders was 2011 opnieuw een slecht jaar. Het saldo per zeug is bijna
gehalveerd ten opzichte van 2010, vooral door hogere voerprijzen (+24%) en lagere
biggenprijzen (-5%). De opbrengstprijzen van biggen waren het grootste deel van het jaar
lager dan in 2010. Pas in september gingen de biggenprijzen echt omhoog. Het inkomen
per fokvarkensbedrijf is daardoor sterk gedaald, tot -23.000 euro per onbetaalde
arbeidskracht (figuur 1). Daardoor worden in 2011 de ontsparingen nog groter, nu
gemiddeld 70.000 euro per bedrijf.
Figuur 1

Ontwikkeling inkomen uit bedrijf van varkensbedrijven naar bedrijfstype
(x 1.000 euro per onbetaalde aje)

Bron: Informatienet

… wel hoger saldo vleesvarkens
Het saldo van de vleesvarkenshouderij stijgt in 2011 met 22 euro naar 93 euro per dier per
jaar (tabel 1), vooral dankzij hogere opbrengstprijzen (+12%). Door het grote aanbod op de
EU-markt stond de prijs van vleesvarkens begin dit jaar flink onder druk. Dat kwam in januari
ook door de dioxineaffaire in Duitsland. Vanaf maart tot juni trokken de prijzen aan en
daarna kreeg de varkensprijs in oktober de opgaande lijn opnieuw te pakken. Gunstig voor
de vleesvarkenshouders waren ook de lagere biggenprijzen. Over het gehele jaar gezien,
stijgt de kostprijs van vleesvarkens wel flink door de hogere voerprijzen (+26%). Dat zorgde
voor 41 euro hogere voerkosten per vleesvarken per jaar. In 2011 worden op de
vleesvarkensbedrijven gemiddeld alle kosten door opbrengsten gedekt en is het inkomen
bijna 30.000 euro per onbetaalde arbeidskracht hoger geraamd.
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Ook zullen de vleesvarkensbedrijven in 2011 gemiddeld weer besparingen realiseren, na
2010 met nauwelijks besparingen en drie jaren daarvoor met flinke ontsparingen. De
inkomens en de besparingen van de gesloten varkensbedrijven komen in 2011 hoger uit
dan in 2010 omdat de opbrengsten iets meer stijgen dan de kosten. Toch wordt opnieuw
ingeteerd op het eigen vermogen. Voor de gesloten varkensbedrijven is 2011 het vijfde jaar
op rij met ontsparingen. Varkensbedrijven zullen vanaf 2013 aan de nieuwe regelgeving op
het gebied van welzijn en ammoniakuitstoot moeten voldoen. Verwacht wordt dat veel
bedrijven in de komende jaren zullen stoppen.
Tabel 1

Kengetallen in de varkenshouderij a)
2009

2010 (v)

2011 (r)

Saldo per zeug per jaar
Opbrengstprijs per big
Kostprijs per big
Vleesvarkenshouderij

454
44
45

341
40
44

177
38
47

Saldo per vleesvarken per jaar
Opbrengstprijs per kg geslacht gewicht
Kostprijs per kg geslacht gewicht b)
Vleesvarkenshouderij

45
1,28
1,41

71
1,28
1,31

93
1,43
1,45

Zeugenhouderij

a) Bij werkelijke BTW situatie; b) op gesloten varkensbedrijven.
Bron: Informatienet

Saldo op maandbasis
Gedurende het jaar rapporteert het LEI via de Barometer Agrarische Sectoren de
ontwikkeling van het saldo per maand in diverse sectoren, waaronder ook de vleesvarkensen de zeugenhouderij (zie www.lei.wur.nl). Bij die berekeningen gelden andere
uitgangspunten dan bij de jaarresultaten worden gehanteerd, maar het geeft wel een goed
beeld van hoe de resultaten binnen een jaar zich verhouden tot die van voorgaande jaren.
Voor de vleesvarkens blijkt daaruit dat de winst ten opzichte van 2010 vooral behaald wordt
in de tweede helft van het jaar (figuur 2). De opbrengstprijs van vleesvarkens is weliswaar
het gehele jaar hoger geweest dan het voorgaande jaar, maar door de hoge voerprijs bleef
het saldo toch lang achter. De voerprijs is wel over de top heen, sinds hij halverwege 2010
is gaan stijgen.
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Figuur 2

Saldo vleesvarkens per maand per bedrijf
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Bron: LEI.

Meer informatie:
Rapport 2011-063 Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw in 2011.
BINternet en Barometer: zie www.lei.wur.nl bij sector in cijfers.

