Eerste kwartaal vleeskuikens 2008: saldo lager ondanks hogere opbrengsten
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De afzet van kuikenvlees bleef in het begin van het jaar 2008 goed op peil. Een stabiele vraag uit binnen en
buitenland hield de prijzen in de eerste drie maanden op een duidelijk hoger niveau dan in het eerste
kwartaal van vorig jaar. Ondanks hogere opbrengsten is het saldo van het eerste kwartaal van 2008 door de
sterk gestegen kosten lager dan dat van dezelfde periode in 2007.

Productie en consumptie
In 2007 is de bruto eigen productie van kuikenvlees in Nederland toegenomen tot ruim 814.000 ton levend
gewicht. Ten opzichte van 2006 is dit een stijging van ruim 10%. De zelfvoorzieningsgraad is hierdoor
opgelopen tot 184%, aanzienlijk hoger dan in de laatste jaren. De bruto eigen productie in de EU 27 is in
2007 met 4,4% gestegen tot 8,7 miljoen ton. De sector heeft zich duidelijk hersteld van de negatieve
invloeden van de vogelgriep. Voor 2008 wordt een verdere stijging van de productie verwacht. De
consumptie van kuikenvlees is in ons land het afgelopen jaar met 0,7 kg toegenomen tot 18,2 kg per hoofd
van de bevolking.

Prijsontwikkeling
De markt van vleeskuikens was aanvankelijk vriendelijk gestemd. Meestal valt de consumptie na de
feestdagen en de jaarwisseling iets terug, maar dit jaar bleef de vraag naar kuikenvlees zowel in Nederland
als in de omringende landen goed op peil. In de loop van het kwartaal verliep de afzet wat moeizamer. Het
ruimere aanbod en de import van kuikenfilet uit Brazilië zorgde voor een toenemende prijsdruk. Vooral de
prijsvorming van filet had hiermee te kampen. Dankzij verschillende aanbiedingsacties in de supermarkten
kon het vlees nog wel goed worden afgezet. De export van filet naar het Verenigd Koninkrijk werd
belemmerd door de dalende koers van het Engelse pond. Andere kuikendelen bleven daarentegen goed in
de markt liggen. Zo was er aanhoudende vraag naar kuikenbouten vanuit de nieuwe lidstaten en naar
vleugels vanuit het Verre Oosten. Door de uiteenlopende afzetmogelijkheden van de verschillende
onderdelen bleven de contractprijzen lange tijd onveranderd. Pas tegen het einde van het kwartaal werd de
prijs iets verhoogd. Gemiddeld lagen de prijzen circa 12 cent per kg levend gewicht hoger dan in het
vergelijkbare kwartaal van vorig jaar (figuur 1). Het prijsniveau van de eendagskuikens en het voer is in een
jaar tijd echter ook aanzienlijk gestegen. De voorlopige opzetcijfers van kuikens wijzen op een verdere
toename van het aanbod voor de komende maanden.

Saldo lager door hoge voerprijs
Het saldo is in het eerste kwartaal van 2008 met 8.000 euro per vleeskuikenbedrijf gedaald ondanks de
hogere opbrengstprijzen (+16%). De stijging van de opbrengstprijzen kwam vooral tot stand in de eerste
drie kwartalen van 2007. Daarna stabiliseerden de prijzen zich enigszins op dat niveau. De opbrengsten van
de afgeleverde kuikens waren in het eerste kwartaal bijna 40.000 euro per bedrijf hoger dan vorig jaar. De
hogere prijzen voor eendagskuikens (+12%) en vooral voer veroorzaken echter een sterke toename van de
productiekosten. Die kosten zijn sterker gestegen dan de opbrengsten. Hierdoor daalt het saldo naar circa
30.000 euro op kwartaalbasis. Dat is lager dan in dezelfde periode vorig jaar (figuur 2). Gedurende het
gehele jaar 2007 zijn de voerprijzen opgelopen, met aan het eind van 2007 een versnelling die nog niet is
gestopt. De prijzen van mengvoer en tarwe breken recordniveaus uit het verleden. Zo bereikte de
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mengvoerprijs van vleeskuikens in maart 2008 het hoogste niveau sinds juli 1985. De tarweprijzen zijn sinds
april 1987 niet zo hoog geweest. Ten opzichte van vorig jaar was vleeskuikenkorrel in het eerste kwartaal
gemiddeld 25% duurder en de groothandelsprijs van tarwe lag ruim 50% hoger. Vooral de toegenomen
vraag veroorzaakte die sterke prijsstijging en in mindere mate tegenvallende oogsten. Door het kleinere
prijsverschil met mengvoer zal het aandeel van tarwe in het totale rantsoen waarschijnlijk kleiner zijn dan in
voorgaande jaren. Per bedrijf liggen de voerkosten in het eerste kwartaal ruim 40.000 euro hoger dan vorig
jaar. Op kwartaalbasis zijn daardoor de voerkosten voor een bedrijf met 70.000 opgehokte kuikens per
ronde opgelopen tot bijna 200.000 euro. Naar verwachting zakt het inkomen richting het nulpunt als ook
rekening wordt gehouden met de overige kosten zoals huisvesting en mestafzet.
Figuur 1
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Saldo per kwartaal op vleeskuikenbedrijven (bij een omvang van
70.000 vleeskuikens per bedrijf)
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