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TWEEDE KWARTAAL LEGHENNEN: SALDO IETS HOGER
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Hoewel de eierprijzen in het begin van het tweede kwartaal flink onderuitgingen, bleven ze boven het niveau
van de vergelijkbare periode vorig jaar. Ook de kosten liggen hoger dan vorig jaar, maar het saldo blijft
ruimschoots boven dat van het tweede kwartaal in 2006.

Markt en prijzen
De meest recente ramingen over de eierproductie in de EU in 2007 duiden op een kleine afname van circa
0,6% ten opzichte van vorig jaar. Verwacht wordt dat de productie in Nederland met ruim 2,5% zal stijgen.
De prijzen van eieren gingen aan het begin van het tweede kwartaal flink onderuit (figuur 1). De bevoorrading
voor de paasdagen was achter de rug en dit leidde in de weken daarop tot een kleinere vraag. Na de daling
wisten de prijzen zich redelijk te stabiliseren en was er sprake van een rustige marktstemming. De
eiproductenindustrie, die regelmatig als koper in de markt is, was niet bereid hogere prijzen te betalen. De
consumptie van eieren bleef goed op peil. Doordat er de laatste maanden wat meer oude leghennen zijn
geruimd, liep het aanbod van vooral de zware eieren iets terug. Het krappere aanbod had bij een op peil
blijvende vraag tot gevolg dat de prijzen tegen het einde van het tweede kwartaal licht opliepen. De prijzen
van de uitgelegde hennen stonden als gevolg van het ruimere aanbod wel iets onder druk. De
exportmogelijkheden van kippenvlees naar landen buiten de EU waren echter gunstig waardoor de prijzen
slechts een beperkte daling ondergingen. Het contrast met de vergelijkbare periode van vorig jaar is groot.
Toen moesten de pluimveehouders regelmatig geld toegeven bij het afleveren van de uitgelegde hennen.
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Resultaten iets beter, maar onvoldoende
Het saldo lag in het tweede kwartaal van 2007 ruimschoots boven het niveau van het vergelijkbare kwartaal
in 2006. Dit komt vooral door de circa 20% hogere eierprijs (figuur 1). Voor scharreleieren was de
prijsstijging 5% groter dan voor kooieieren. In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar lagen de
marktprijzen van kooieieren circa 11 cent en die van scharreleieren circa 15 cent per kg hoger. Het
prijsverschil tussen kooi- en scharreleieren nam daardoor toe tot 7 cent per kg. Dit is bij lange na niet
voldoende om het kostprijsverschil goed te maken. De opbrengsten lieten weliswaar een positief beeld zien,
maar dat voordeel werd sterk afgeroomd door hogere voerkosten. De voerprijzen waren in het tweede
kwartaal 20% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat betekent voor een gemiddeld leghennenbedrijf
met 45.000 leghennen een hogere kostenpost van bijna 15.000 euro per kwartaal. Ook de prijs van jonge
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hennen nam verder toe (+6%). Dat nadeel werd enigszins gecompenseerd doordat de uitgelegde
slachtkippen meer opbrachten dan vorig jaar. Uiteindelijk komt het saldo voor dit bedrijf bijna 13.000 euro
hoger uit dan in het tweede kwartaal van 2006 (figuur 2). Over het eerste halfjaar gezien is er een toename
van het saldo van ongeveer 24.000 euro. Echter, na aftrek van de overige kosten die niet in het saldo zitten,
zoals afschrijving en onderhoud van huisvesting, mestafzetkosten en algemene kosten, en rekening houdend
met balansverschillen, blijft er naar verwachting maar weinig gezinsinkomen uit bedrijf over.
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Saldo per kwartaal op leghennenbedrijven bij een omvang van 45.000 leghennen per bedrijf (alle
huisvestingssystemen).
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