INFOGRAPHIC VLEESVEEBAROMETER

Rentabiliteit stijgt
door betere prijzen

Vlaams boerenbelangenbehartiger Boerenbond evalueert jaarlijks na
de zomer het productiejaar en maakt een raming van de jaarresultaten.
Voor veel teelten zijn immers de opbrengsten en prijsevoluties in
mindere of meerdere mate gekend of toch minstens in te schatten.
De rentabiliteitsbarometer vleesvee verbetert door betere prijsvorming.
TEKST GUY NANTIER

D

e coronapandemie treft de samenleving en de
economie breed en diep. Maar tegelĳkertĳd werd
de waarde van een sterke, lokaal verankerde
agrovoedingssector herontdekt.
De globale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw
steeg met 0,6% tegenover 2019 en met 3,8% boven het
vĳfjarig gemiddelde 2015-2019.

De prijzen van de dikbilkoeien stegen in beperkte mate

De omzet van de dierlĳke sectoren (gevogelte, varkens,
melk- en vleesrunderen) stĳgt licht (+0,9%), gedreven
door de eierprĳzen, en komt uit op 9,5%.
De globale productie van rund- en kalfsvlees daalde in de
eerste 6 maanden van 2020 met 4,1% tegenover dezelfde
periode van 2019. De productiedaling vloeit voort uit een
daling van het aantal geslachte vleeskalveren (–13,7%).
Ook bĳ voornamelĳk reforme koeien en stieren was er
een productiedaling van respectievelĳk 2,3% en 2,5%.
De omzet van de rundvleessector daalde met 6,2%.

Directe kosten dalen
In 2020 zĳn de directe kosten licht (–0,5%) teruggelopen
tegenover 2019. Aangekochte veevoeders maakten in
2020 zo’n 50% uit van de totale uitgaven. De veevoederprĳzen daalden in de eerste 7 maanden van 2020 licht
(–0,9%) tegenover dezelfde periode van 2019.
De energieprĳzen, goed voor 8% van de totale directe
kosten, kenden in de eerste 8 maanden van 2020 een
dalend verloop in vergelĳking met dezelfde periode van
2019. De prĳzen van diesel en stookolie daalden met
26%, terwĳl de elektriciteitsprĳzen terugliepen met 8%.
De kosten van aangekochte meststoffen maakten 2,6%
uit van de totale directe kosten. In 2020 daalden de aangekochte hoeveelheden omwille van het droge voorjaar
en de strengere mestwetgeving. De prĳzen daalden gemiddeld met 5,3% tegenover 2019, voornamelĳk als
gevolg van prĳsdalingen voor ammoniumnitraat en
vloeibare stikstof.
De gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen
steeg in 2020 licht (+1%) ten opzichte van 2019. In 2020
stegen de prĳzen van gewasbeschermingsmiddelen globaal met 2%. Gewasbeschermingsmiddelen maken 4%
uit van de totale directe kosten.

Rentabiliteitsbarometer vleesvee verbetert
Gegeven de grote verschillen tussen de deelsectoren is
het relevant om – naast de algemene trend van totale
bruto-omzet en totale directe kosten – de rentabiliteit in
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De vleesveebarometer
De vleesveebarometer geeft de rentabiliteitssituatie weer voor een gemiddeld zoogkoeienbedrijf met afmesten van eigen stieren en
koeien. De stippellijn geeft het vijfjaarlijks

gemiddelde van de periode 2015-2019.
In het eerste kwartaal van 2020 bleef de
rentabiliteitsbarometer nog gevoelig onder
het gemiddelde van de periode 2015-2019.

de vleesbarometer

Maar in het tweede kwartaal van 2020 steeg
de rentabiliteitsindex behoorlijk en deze stijging werd in het derde kwartaal verder doorgezet.
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Figuur 1 – Rentabiliteitsbarometer voor vleesvee derde kwartaal 2020 (referentieperiode 2015-2019 = 100) (bron: BB, september 2020)

de diverse deelsectoren in kaart te brengen. Boerenbond
doet dit aan de hand van rentabiliteitsbarometers.
De vleesveebarometer geeft de rentabiliteitssituatie weer
voor een gemiddeld zoogkoeienbedrĳf met afmesten van
eigen stieren en koeien. Het vĳfjaarlĳks gemiddelde
2015-2019 vormt het referentiepunt 100.
De vleesveebarometer was in 2019 nog verder verslechterd tegenover 2018, toen de barometer zeer snel een
diepe duik nam en daarmee een dieptepunt bereikte in
de afgelopen 5 jaar.
In het eerste kwartaal van 2020 bleef de rentabiliteitsbarometer nog gevoelig onder het gemiddelde van de periode 2015-2019. Maar in het tweede kwartaal van 2020
steeg de rentabiliteitsindex behoorlĳk en deze stĳging
werd in het derde kwartaal verder doorgezet naar 107,3.

Eindelijk prijsstijgingen voor kwaliteitsvlees
Voor dikbil en daarmee gelĳkgestelde dieren stegen de
prĳzen in de eerste 7 maanden van dit jaar met zo’n 3%

tegenover dezelfde periode van 2019. Opmerkelĳk is wel
dat de prĳzen voor dikbilstieren sedert maart 2020 met
ruim 10% stegen. Ook de prĳzen van de dikbilkoeien
stegen sedert maart 2020 in beperkte mate.
Daarentegen noteerde vee van het type reforme melkkoeien in de eerste 7 maanden van 2020 prĳsdalingen
van gemiddeld zo’n 5,5% tegenover dezelfde periode van
2019. De sluiting van horeca en foodservice, waar in
belangrĳke mate gehakt, worsten en hamburgers geconsumeerd worden, verklaart deze evolutie.
De prĳsstĳgingen voor de dikbildieren kunnen in hoofdzaak toegeschreven worden aan het gewĳzigde consumptiepatroon door de coronamaatregelen. Meer thuisverbruik van witblauw kwaliteitsrundvlees via slagers,
grootdistributie en de directe verkoop af boerderĳ heeft
namelĳk geleid tot een gestegen vraag naar dit product. l
Bron: Jaarresultaten Vlaamse Land- en tuinbouw in 2020,
Boerenbond, september 2020
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