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TWEEDE KWARTAAL LEGHENNEN: SALDO WEER NEGATIEF
Arjan Wisman en Jan Bolhuis
De aanvoer van eieren bij pakstations bedroeg in het tweede kwartaal ruim 2,1 miljard stuks wat vrijwel
overeenkomt met de vergelijkbare periode in 2004. Over het eerste halfjaar ligt de aanvoer iets onder het
niveau van vorig jaar. De prijsontwikkeling van de eieren stelde in het tweede kwartaal opnieuw teleur. De
prijsdaling, die rond de paasdagen inzette, bleef aanhouden tot begin mei. Daarna trad er enig prijsherstel
op, maar de prijzen bleven zich op een zeer laag niveau bewegen (figuur 1). De verhoging van de restituties
voor consumptie-eieren voor het Midden-Oosten had tot gevolg dat de uitvoer iets toenam. De
prijsontwikkeling van kooi-eieren ondervond enige steun van de vraag vanuit de verwerkende industrie. De
prijzen van scharreleieren stonden sterker onder druk vanwege het te ruime aanbod. Het prijsverschil tussen
kooi- en scharreleieren werd daardoor kleiner. Het aantal opgezette leghennen en de opzetcijfers van
moederdieren van leghennen in de EU neemt langzamerhand iets af. De marktsituatie zal door deze
ontwikkeling in de tweede helft van het jaar kunnen verbeteren. Dat is ook hard nodig omdat de eierprijzen al
lange tijd op een zeer laag niveau liggen. Ook de prijzen van de uitgelegde hennen bleven onder druk staan.
De oude leghennen brachten vrijwel niets op.
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Figuur 1 Prijsontwikkeling van kooi-eieren per kg., inclusief BTW

Saldo nog lager
Het lage niveau van de eierprijzen, dat ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2004 nog eens 8% lager
waren, was de belangrijkste oorzaak voor het negatieve saldo in het tweede kwartaal (figuur 2). Positief voor
het saldo waren de lagere kosten voor voer (-18%) en jonge hennen (-7%). Vooral de daling van de
voerkosten zorgden voor 15.000 euro lagere productiekosten per bedrijf (voor een bedrijf met 40.000
leghennen). Het saldo was in het tweede kwartaal van 2005 daardoor minder negatief dan in 2004, maar
nog steeds teleurstellend laag. In het eerste kwartaal van 2005 lag het saldo rond het nulpunt. Door de
bijzonder lage eierprijzen vanaf april 2004 zijn vijf opeenvolgende kwartalen negatief afgesloten. In 2004
leverde alleen het eerste kwartaal een positief saldo op. In bijna alle maanden daarna waren de saldi
negatief. Alleen in de maanden december, februari en maart was er sprake van licht positieve resultaten. De
maanden april en mei waren opnieuw slecht met saldi tussen de -5.000 en -6.000 euro per bedrijf. De
eierprijzen werden in juli wat beter zodat het dieptepunt wel achter de rug lijkt te zijn. Het kan wel al worden
gesteld dat 2005 een matig jaar zal worden, omdat in de zomerperiode geen echt herstel wordt verwacht.
De vooruitzichten voor de korte termijn zijn niet florissant, ondanks de voorspelde lichte daling van de
eierproductie. Mogelijk laten de eierprijzen in het najaar een stijgende tendens zien. Pas bij een gemiddelde
eierprijs van 47 cent per kg ligt het gemiddelde saldo per bedrijf bij de huidige voerprijzen rond het nulpunt.
Dat prijsniveau zal op jaarbasis hoogstwaarschijnlijk niet worden bereikt. Voor een positief gezinsinkomen

LEI, Agri-Monitor, augustus 2005

pagina 1

Actuele informatie over land- en tuinbouw

per bedrijf is op jaarbasis een eierprijs van circa 63 cent per kg nodig. Dat lijkt momenteel helemaal
onhaalbaar, zelfs bij licht stijgende eierprijzen.
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Figuur 2
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Saldo per kwartaal op leghennenbedrijven (bij een omvang van 40.000 leghennen per
bedrijf). N.B. de cijfers over 2003 gelden voor bedrijven die niet zijn geruimd vanwege
vogelpest.
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