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DERDE KWARTAAL MELKVEE: SALDO HOGER
Jakob Jager en Jan Bolhuis
De Nederlandse melkaanvoer blijft in de eerste drie kwartalen van dit jaar achter bij die in dezelfde periode
vorig jaar. Vanaf april tot en met augustus ligt de productie 1,5% onder het niveau van 2004, ook het
vetgehalte is 0,8% lager. Vanaf januari tot en met augustus is de melkaanvoer 0,9% lager dan in de
vergelijkbare periode vorig jaar. De productie in de EU-25 ligt tot en met juli daarentegen ruim 1% hoger dan
in 2004. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een hogere aanvoer in Duitsland en Frankrijk en de
forse toename van de productie in Polen.
Ondanks de lagere melkaanvoer is de Nederlandse productie van zowel boter als melkpoeder dit jaar
respectievelijk ruim 4% en 5% groter dan vorig jaar. De kaasproductie valt tot en met augustus wel ruim
2,5% lager uit. De export van kaas naar de EU-25 ligt qua hoeveelheid 5% onder het niveau van dezelfde
periode in 2004. Deze daling is grotendeels gecompenseerd door de exportstijging van kaas naar buiten de
EU. Ten opzichte van vorig jaar is deze qua hoeveelheid met 4% en qua waarde met 10% gestegen. De
kaasprijzen blijven hierdoor in het derde kwartaal vrij stabiel. Met name voor boter en in mindere mate voor
magere melkpoeder dalen de prijzen in het derde kwartaal daarentegen fors. Dit komt door de verlaging van
de interventieprijzen per 1 juli en de verlaging van de exportrestituties. De uitbetaalde voorschotprijzen
blijven in het derde kwartaal wel rond het niveau van dezelfde periode van vorig jaar schommelen (figuur 1).

Kalveren, slachtkoeien en quotum
De prijzen van nuchtere kalveren dalen in de eerste helft van het derde kwartaal vrijwel wekelijks. De
kalveren zijn gezien de prijsontwikkeling van kalfsvlees te duur waardoor kalverinkopers zich terughoudend
opstellen. Eind augustus laten de prijzen door een krapper binnenlands aanbod enig herstel zien. Ook de
oplopende prijzen van kalfsvlees dragen bij aan een positievere stemming op de kalvermarkt.
De handel in slachtkoeien verloopt moeizaam waardoor de prijzen zich in de loop van het jaar in een dalende
trend bewegen. Enerzijds is dit het gevolg van concurrerend aanbod uit Duitsland, anderzijds van de lagere
vraag naar rundvlees in de zomermaanden. De rundvleesconsumptie in Nederland is in de eerste helft van
dit jaar volgens het PVE ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar met circa 7% afgenomen. De prijzen
van slachtkoeien blijven in het derde kwartaal wel duidelijk boven het niveau van vorig jaar.
De prijs van melkquotum doorbreekt in het derde kwartaal de 50-eurobarrière en stijgt door naar een
recordhoogte van ruim 54 euro per 100 kg vet. De prijs weet zich echter maar kort op dit hoge niveau te
handhaven. Het aantal transacties tot en met september ligt dit jaar beduidend onder het niveau van
dezelfde periode vorig jaar.
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Figuur 1 Prijsontwikkeling per maand van melk, per 100 kg (2003-2005)
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Resultaten
Gezien de genoemde marktontwikkelingen, laten de resultaten (voor een melkveebedrijf met 60 koeien) een
positief verloop zien. Het saldo komt in het derde kwartaal uit op bijna 30.000 euro per bedrijf, circa 1.400
euro hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar (figuur 2). De oorzaken voor het hogere saldo in 2005 zijn
wederom goedkoper voer, hogere prijzen voor de slachtkoeien en nuchtere kalveren en een relatief geringe
prijsdaling van de melk gezien de extra compensatie in de vorm van een hogere melkpremie.
Het cumulatieve saldo over de eerste drie kwartalen van 2005 laat een plus zien van bijna 5.500 euro ten
opzichte van dezelfde periode in 2004. Ruim 1.200 euro is te danken aan een kostendaling. Deze daling
wordt vooral veroorzaakt door de lagere kosten voor veevoer en compenseert de toename van de andere
toegerekende kosten. Aan de opbrengstenkant nemen de melkopbrengsten met 1.100 euro af maar de
melkpremie brengt ruim 3.800 euro extra in het laatje. Daarnaast nemen de opbrengsten uit vee licht toe.
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Figuur 2 Saldo per kwartaal op melkveebedrijven (bij een omvang van 60 melkkoeien, inclusief
melkpremie)
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