Derde kwartaal vleeskuikens 2008: saldo lager door hoge voerprijs
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Door de goede stemming op de kuikenvleesmarkt daalden de prijzen in de tweede helft van het derde
kwartaal niet verder. De prijzen bleven hierdoor boven het niveau van 2007. De hogere opbrengstprijzen
kunnen echter maar een klein deel van de kostenstijging door de hogere voerprijzen goed maken. Het saldo
is dan ook lager dan in het derde kwartaal van 2007.

Markt en prijzen
Het derde kwartaal begon met een goede stemming op de kuikenvleesmarkt. Er was een redelijke vraag
naar verse kuikendelen en een wat wisselende vraag naar diepgevroren delen. In de vakantieperiode liep de
vraag vanuit de retail echter terug met een moeizamere afzet tot gevolg. Vooral de versafzet verliep minder
goed waardoor met name de prijzen van filet onder druk stonden. De prijsdruk werd nog versterkt door een
teruglopende vraag naar filet vanuit Engeland. Enerzijds speelde de zwakke koers van het pond hierin een
rol en anderzijds was er sprake van enige druk op de consumptie in het Verenigd Koninkrijk. De uitvoer van
kuikendelen naar een aantal Oost-Europese landen verliep naar tevredenheid. In de tweede helft van het
kwartaal nam de vraag in Nederland en Duitsland door de terugkeer van vakantiegangers weer iets toe.
Hierdoor kwam er een einde aan de licht dalende tendens van de contractprijzen in de eerste helft van het
kwartaal (figuur 1). De prijs bleef wel hoger dan vorig jaar.
Prijs van vleeskuikenvlees per kg levend gewicht inclusief btw
(1.925 gram, contract en vrij)

Figuur 1
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Slachtingen en consumptie
De aanvoer van vleeskuikens bij de Nederlandse slachterijen bedraagt volgens voorlopige cijfers van de PVE
over de eerste 8 maanden van dit jaar bijna 610.000 ton. Ten opzichte van de vergelijkbare periode van
vorig jaar is dit een stijging van bijna 3%. Volgens deze organisatie zijn de huishoudelijke aankopen in het
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eerste halfjaar met 2% toegenomen ten opzichte van 2007. De groei is overigens vooral in het eerste
kwartaal gerealiseerd. In juli was de consumptie weer duidelijk lager. De bestedingen in het eerste halfjaar
liggen 4,5% hoger. Het aandeel borstvlees bedraagt bijna 50%. Ten opzichte van slagers en poeliers
verkopen de supermarkten steeds meer pluimveevlees.

Voerprijs drukt het saldo omlaag
Vergeleken met vorig jaar is het saldo van de vleeskuikenbedrijven (op basis van 80.000 vleeskuikens per
bedrijf) in het derde kwartaal met ruim 19.000 euro per bedrijf gedaald (figuur 2). Dat komt vooral door de
22% hogere voerprijzen. De hogere opbrengstprijzen (+3%) maken slechts een klein deel van kostenstijging
goed. Omdat de voerkosten een groot deel uitmaken van de bedrijfskosten, tikken de hoge voerprijzen
zwaar door in het saldo per bedrijf. De voerprijs heeft in augustus een voorlopig hoogtepunt bereikt. Dat is
het hoogste niveau sinds augustus 1984. Door de goede oogst was de groothandelsprijs van tarwe in
september echter 20% lager dan in juli. In september werden de lagere graanprijzen van de nieuwe oogst
ook doorberekend in de mengvoerprijzen, waardoor die prijzen iets daalden. Niettemin zijn de voerkosten in
het derde kwartaal 25.000 euro per bedrijf hoger dan vorig jaar. Daarnaast zorgen de hogere prijzen voor
eendagskuikens (+6%) in het derde kwartaal voor bijna 3.000 euro hogere kosten. De hogere opbrengsten
(+8.500 euro) compenseren in het derde kwartaal slechts 30% van de hogere kosten, waardoor het saldo
uitkomt op 31.000 euro. Als rekening wordt gehouden met de overige kosten, zoals huisvesting en
mestafzet, dan wordt er nog steeds geen inkomen verdiend. De toekomst zal uitwijzen of en hoever de
voerprijzen gaan dalen, waardoor de rentabiliteit van de vleeskuikensector kan verbeteren.
Saldo per kwartaal op vleeskuikenbedrijven (bij een omvang van
80.000 vleeskuikens per bedrijf)

Figuur 2

Euro per bedrijf
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000

2005
2006
2007
2008

20.000
10.000
0
1e kwartaal

2e kwartaal

LEI, Agri-Monitor, oktober 2008

3e kwartaal

4e kwartaal

pagina 2

