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Volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van januari 1998 is de berekende kostprijs van
een big van 25 kg f I I7,75. De kostprijs per kg varkensvlees is berekend op f 3,5 1.
In het Biggenprijzenschema wordt een richtprijs
voor biggen voor de praktijk berekend. Als basis
voor deze richtprijs geldt een evenredige verdeling
van winst of verlies tussen fokker en mester. De
verdeling van winst of verlies vindt plaats op basis
van de productiefactoren arbeid en 35% van het
geinvesteerde kapitaal. Verondersteld wordt dat
beide partijen een prijs ontvangen die gelijk is aan de
kostprijs (inclusief arbeids- en mestkosten) en dat
daarna, afhankelijk van de hoogte van de vleesprijs,
de winst of het verlies gedeeld wordt. De totale
rentekosten, als vergoeding voor het getnvesteerde
kapitaal, bedragen in de vleesvarkenshouderij f 25,69
per afgeleverd vleesvarken en in de zeugenhouderij
f I9,53 per afgeleverde big. De arbeidskosten daarentegen bedragen per afgeleverd vleesvarken
f 14,59 en per afgeleverde big f 25,53. Hoewel de
mester dus relatief veel kapitaal per afgeleverd dier

inbrengt, maar de zeugenhouderij ten opzichte van
de vleesvarkenshouderij een beduidend arbeidsintensievere tak van de varkenshouderij is, behoort de
winst volgens het Biggenprijzenschema van januari
1998 als volgt verdeeld te worden: 57,9% voor de
fokker en 42, I % voor de mester. Tien cent stijging
van de vleesprijs geeft een opbrengstverhoging van
88 kg x f 0,lO = f 8,80. Op basis van de gegeven
verhouding aan beide productiefactoren tussen de
fokker en de mester ontvangt de fokker hiervan
57,9% x f 8,80 = f 5,IO en de mester 42, 1% x f 8,80
= f 3,70. De verlies- of winstdeling heeft dus plaats
in de verhouding 5, I : 3,7.
De kostprijzen voor een big en voor een kg varkensvlees zijn gebaseerd op gegevens uit de Technische Economische Administratie Varkenshouderij
I 996 (TEA-2000). D e voerprijzen zijn de LEI-prijzen

Tabel I : Kostprijs per gemiddeld aanwezige zeug en per afgeleverd vleesvärken in januari 1997 en
januari 1998
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van eind november 1997, die naar netto betaalde
prijzen omgerekend zijn. In tegenstelling tot de overige gegevens, die alleen in de uitgave van het
Biggenprijzenschema van juli worden herzien, worden de voerprijzen zowel in de uitgave van juli als in
de uitgave van januari aangepast. Het LEI heeft aangekondigd geen prijzen van standaard zeugenbrok
(I,O3 EW) meer te zullen publiceren. Daarom
wordt de voerprijs voor zeugenvoer vanaf heden
berekend op basis van de prijs voor zeugenvoer
dracht (0,97 EW), die vervolgens via een omrekeningsfactor wordt gecorrigeerd naar een landelijk
gemiddelde zeugenvoerprijs. De vleesprijs is gebaseerd op de gemiddelde basisnotering van 1996 van
Dumeco en wordt eveneens via een omrekeningsfactor gecorrigeerd naar de landelijk gemiddelde
netto ontvangen prijs. In tabel I zijn de kostprijsberekeningen weergegeven van januari 1998 en van
januari 1997 per gemiddeld aanwezige zeug en per
afgeleverd vleesvarken.
Volgens tabel I bedraagt de kostprijs van een big van
25 kg in januari 1998 f l I7,75 (f 2.53 l,62 gedeeld

door een biggenproductie van 2 I ,5 biggen per zeug
per jaar), In januari 1997 bedroeg de kostprijs per big
f I I9,30, bij een biggenproductie van 2 I ,28 biggen
per zeug per jaar. Met name de lagere arbeids-, huisvestings- en rentekosten en ook de hogere biggenproductie hebben de kostprijs per big ondanks de
hogere voer- en overige kosten doen verlagen. De
verschillen in kosten voor gezondheidszorg, fokkerij
en K.I. en nevenomzet zijn met name het gevolg van
de in juli 1997 herziene rekenmethodiek
De kostprijs per vleesvarken bedraagt in januari
1998 f 308,89. Gedeeld door het geslacht gewicht
van 88 kg bedraagt de kostprijs per kg varkensvlees
f 3,5 1. In 1997 bedroeg de kostprijs per kg varkensvlees f 3,57. De ten opzichte van januari 1997
lagere kostprijs is met name het gevolg van de lagere huisvestings-, rente-, voer- en bigkosten. n
Het nieuwe Biggenprijzenschema is te bestellen via
de vakgroep Varkenshoudet-ij NCB.
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