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TWEEDE KWARTAAL VLEESVARKENS: SALDO IETS LAGER

Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De varkensproductie in Nederland blijft stabiel. Hoewel de prijzen zich in het tweede kwartaal in een
stijgende lijn bewegen, blijven ze onder het niveau van de vergelijkbare periode vorig jaar. Het saldo valt
mede daardoor ook lager uit dan in het tweede kwartaal van 2006.

Markt en prijzen
Volgens de meest recente raming van de Europese Commissie is de varkensproductie in de EU ten opzichte
van vorig jaar met circa 1,3% toegenomen. De geraamde productiegroei per kwartaal toont echter een
dalende tendens, van +2,5% in het eerste kwartaal tot +0,1 % in het vierde kwartaal. De grootste
productiestijging zal dit jaar plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk (+5,5%) gevolgd door Denemarken
(+3,9%) en Duitsland (3%). Het aanbod in Nederland zal vrijwel op hetzelfde niveau uitkomen als vorig jaar.
Voor Polen wordt in de tweede helft van het jaar een forse daling van de productie verwacht. Deze afname is
vooral een gevolg van het Russische importverbod voor Pools varkensvlees. In Nederland bewoog de
varkensprijs zich in het tweede kwartaal van dit jaar in een stijgende lijn (figuur 1). Het mooie weer had
duidelijk een positieve invloed op de vraag. Uit het Verenigd Koninkrijk was er een goede vraag naar
waardoor deze tegen hogere prijzen werden verhandeld. De afzet van onderdelen op de Duitse markt verliep
over het algemeen eveneens vlot. Vanwege het zonnige weer in juni nam de vraag voor de barbecue toe. De
varkensprijs lag tegen het eind van het tweede kwartaal bijna 20 cent per kg hoger dan in het begin van het
kwartaal.
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Figuur 1 Prijs varkensvlees per kg geslacht gewicht, inclusief btw

In- en uitvoer
De uitvoer van levende varkens bedroeg in het tweede kwartaal circa 785.000 stuks. Ten opzichte van het
eerste kwartaal is dat een daling van bijna 80.000 varkens. In het eerste halfjaar ligt de uitvoer van levende
varkens met ruim 1,6 miljoen stuks wel ruim 16% hoger dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Bijna
90% van deze uitvoer heeft plaatsgevonden naar Duitsland. Vooral Hongarije en in mindere mate ook Italië
hebben fors minder varkens afgenomen. De uitvoer van varkensvlees is wel verder toegenomen. Bijna een
kwart van het varkensvlees is afgenomen door het Verenigd Koninkrijk. De invoer van levende varkens is de
eerste helft van het jaar met ruim 3,5% toegenomen tot 360.000 stuks.
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Saldo iets lager
Vooral door lagere opbrengstprijzen van vleesvarkens is het saldo in het tweede kwartaal met circa 7.000
euro per bedrijf met 1.400 aanwezige vleesvarkens gedaald in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar
(figuur 2). De opbrengstprijs in het tweede kwartaal bedroeg gemiddeld 1,26 euro per kg geslacht gewicht,
dat is 16 cent minder dan vorig jaar. Dankzij de sterke daling van de aankoopprijzen voor biggen (-27%) in
het tweede kwartaal, werden de lagere opbrengsten uit verkopen meer dan gecompenseerd. Dat bleek
echter onvoldoende om het saldo op peil te houden omdat de voerkosten door de voerprijsstijging van 19%
met ruim 8.000 euro per bedrijf toenamen. De voerprijzen stijgen al sinds augustus 2005 vrijwel
onafgebroken en bereikten in juni/juli het hoogste niveau sinds 1992. De tegenvallende oogst en de
aanhoudend grote vraag zorgen voor een opwaartse prijsbeweging die voorlopig nog niet ten einde lijkt te
komen. Daarnaast stijgt de kostprijs van varkensvlees door hogere prijzen voor de mestafzet. Die
mestafzetkosten zijn weliswaar niet in het saldo opgenomen, maar wel in de totale bedrijfskosten en het
gezinsinkomen. De overige zogenoemde niet-toegerekende kosten belopen circa 18.000 euro per kwartaal
voor een gemiddeld bedrijf met 1.400 vleesvarkens. Naar verwachting zal het gezinsinkomen uit bedrijf in
het tweede kwartaal nog licht positief zijn. In het eerste halfjaar van 2007 bedraagt het saldo bijna 30.000
euro per bedrijf, wat resulteert in een licht negatief gezinsinkomen uit bedrijf.
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Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven (bij een omvang van 1.400 vleesvarkens per
bedrijf)
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