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RESULTATEN VARKENSHOUDERIJ LOPEN TERUG
Arjan Wisman
De bedrijfsresultaten in de varkenshouderij staan de laatste tijd behoorlijk onder druk. De marktprijzen zijn
veel lager dan in het voorjaar. De productie in Nederland is weliswaar gedaald door de opkoopregelingen,
maar in de EU is er nog steeds een relatief grote productie, mede door extra aanbod vanuit Denemarken.
Dat land exporteert van oudsher veel varkensvlees naar Japan. Nu de Japanse invoerheffingen tijdelijk zijn
verhoogd, is deze export fors teruggelopen. Denemarken wil nu het marktaandeel op de EU-markt vergroten
door varkensvlees tegen lage prijzen aan te bieden. Daarbij speelt ook de goedkopere Amerikaans dollar
een rol, omdat Denemarken naar meer landen buiten de EU exporteert. Behalve het grote europese aanbod
heeft de varkensmarkt ook te maken met een tegenvallende vraag naar varkensvlees in de EU.

Zeugenhouderij
De arbeidsopbrengst per zeug steeg in het eerste kwartaal van 2002 naar een steeds hoger niveau na de
slechte periode van eind 2001 (figuur 1). Het hoogste punt werd in maart 2002 bereikt met een arbeidsopbrengst van 340 euro per zeug op jaarbasis. Dat was vooral te danken aan de traditioneel grotere vraag in
het voorjaar vanuit Spanje, waardoor de biggenprijzen opliepen tot ruim 50 euro per big. Vanaf juni liep de
extra vraag terug, waardoor de biggenprijzen weer daalden. De arbeidsopbrengst zakte weg tot onder de
nullijn en daalde in september zelfs tot -170 euro per zeug op jaarbasis. De arbeidsopbrengst over de
maanden oktober 2001 tot en met september 2002 kwam uit op 55 euro per zeug per jaar. Dat is bijna
twee derde lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.
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Figuur 1 Arbeidsopbrengst (in euro per zeug per jaar) op maandbasis tot en met september 2002 in
de zeugenhouderij

Vleesvarkenshouderij
De vleesvarkenshouders hadden met vergelijkbare ontwikkelingen te maken als de zeugenhouders. Voor
hen is uiteraard de opbrengstprijs van vleesvarkens het belangrijkst. Daarnaast bepaalt de biggenprijs
vooral de verdeling van winst en verlies over de zeugenhouders en de vleesvarkenshouders. Zo waren
de arbeidsopbrengsten voor de zeugenhouders in de maanden september en oktober 2001 negatief
door de lage biggenprijzen (figuur 2). Voor de vleesvarkenshouders waren dat juist maanden met hoge
arbeidsopbrengsten dankzij dezelfde lage biggenprijzen in combinatie met gunstige opbrengstprijzen.
Daarna stegen de biggenprijzen, maar tegelijkertijd daalden de varkensprijzen, waardoor de rentabiliteit
van de vleesvarkenshouders onder druk kwam te staan. In maart 2002 waren de opbrengstprijzen van
vleesvarkens relatief hoog. Maar door de hoge biggenprijzen werd de arbeidsopbrengst toch niet veel
beter. Al vanaf november 2001 is de arbeidsopbrengst van de vleesvarkenshouderij elke maand negatief geweest. De maand mei vormde het dieptepunt met een negatieve arbeidsopbrengst van 68 euro
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per vleesvarken per jaar. De opbrengstprijzen van varkensvlees zijn sindsdien nog verder gedaald. Dat
de arbeidsopbrengst niet verder wegzakte was vooral te danken aan de eveneens gedaalde biggenprijzen en het goedkopere voer. In de maanden oktober 2001 tot en met september 2002 kwam de
arbeidsopbrengst gemiddeld uit op 29 euro negatief per vleesvarken per jaar. Dat is maar liefst 70 euro
lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee is het dieptepunt van 1999 weer bijna bereikt.
Hieruit blijkt dat de vleesvarkenshouderij er in het afgelopen jaar financieel veel slechter vanaf kwam dan
de zeugenhouderij. De vooruitzichten op betere marktprijzen zijn ook niet gunstig waardoor de varkenshouderij het economisch nog enige tijd moeilijk zal blijven houden.
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Figuur 2 Arbeidsopbrengst (in euro per vleesvarken per jaar) op maandbasis tot en met september
2002 in vleesvarkenshouderij
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