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DERDE KWARTAAL ZEUGENHOUDERIJ: HOGER SALDO DAN VORIG JAAR
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Vanwege het toegenomen aanbod bewogen de biggenprijzen zich in het derde kwartaal van 2005 in een
neergaande lijn (figuur 1). Over de eerste negen maanden van dit jaar zijn er bijna 3 miljoen biggen
uitgevoerd, circa 350.000 meer dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. De afnemende export naar
Zuid-Europa werd volledig gecompenseerd door een stijgende export naar Duitsland. Daarnaast werd de
sterke toename van de export gerealiseerd door een groeiende vraag uit Polen en Hongarije. In de eerste
negen maanden van 2005 werden bijna 300.000 biggen naar deze landen uitgevoerd. Of de export naar
deze landen stand zal houden is twijfelachtig omdat de zeugenstapel in met name Polen, na een forse
afname in het afgelopen jaar, nu alweer een sterke stijging laat zien. Volgens de laatste veetelling in juli is
het aantal zeugen in Polen ten opzichte van vorig jaar al met circa 10% toegenomen. Deze ontwikkeling valt
ook in een aantal andere Oost-Europese landen waar te nemen, al is de stijging daar kleiner.
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Figuur 1 Prijsontwikkeling per maand van biggen, 23 kg af-boederij (2003-2005)

Resultaten
Voor de saldo-ontwikkeling van de zeugenhouderij is de biggenprijs het meest bepalend. Daarnaast zijn de
voerprijzen en de prijzen van slachtzeugen van belang. In het derde kwartaal waren de biggenprijzen 13%
hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2004. Op bedrijfsniveau liggen de opbrengsten daardoor ruim 8.000
euro hoger. Bovendien zorgden de lagere voerprijzen (-7%) voor bijna 3.000 euro lagere kosten. Uitgaande
van gelijkblijvende overige toegerekende kosten, komt het saldo in het derde kwartaal uit op ruim 34.000
euro per bedrijf, 10.000 euro meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vergeleken met het tweede
kwartaal van 2005 daalde het saldo echter met bijna 15.000 euro per bedrijf (figuur 2). De belangrijkste
reden hiervoor was de 17% lagere biggenprijs. De overige kosten zijn in de tussentijd weinig veranderd,
zodat de prijsdaling van de biggen volledig doorwerkt in het saldo. Desondanks scoorde het derde kwartaal
beter dan dezelfde kwartalen in de afgelopen vier jaar. Cumulatief was het saldo in de eerste negen
maanden van 2005 in totaal 145.000 euro per bedrijf. Dat is bijna 60.000 euro beter dan vorig jaar en het
ligt ook boven het cumulatieve saldo dat de afgelopen jaren is bereikt. De biggenprijzen zitten echter in een
dalende trend, waardoor een verdere teruggang van de saldi goed mogelijk is. Ook komt door de jaren heen
het saldo in het tweede halfjaar minder goed uit de bus. Een groot deel van het saldo wordt meestal in het
eerste kwartaal van het jaar behaald, vooral dankzij de koopkrachtige vraag naar biggen uit de ZuidEuropese landen en de laatste jaren ook uit Polen en Hongarije. Het bedrijfssaldo zal in 2005 op jaarbasis
echter hoger zijn dan in de afgelopen jaren het geval is geweest.

LEI, Agri-Monitor, oktober 2005

pagina 1

Actuele informatie over land- en tuinbouw

Euro per bed rijf

;;;; ;; ;; ;;;
;; ;;;;;;;;;;

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000

2002
2003
2004
2005

20.000
10.000

0

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Figuur 2 Saldo per kwartaal op fokvarkensbedrijven (bij een omvang van 350 zeugen per bedrijf)
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