18_Kostprijs:18 21-02-11 08:50 Pagina 18

Nederland en Duitsland
laagste voerkosten
Kostprijs kuikenvlees internationaal vergeleken
Algemeen

[Albert Bouwman]

Verhoudingsgewijs hebben Nederland en Duitsland de laagste voerkosten in relatie
tot de totale kostprijs van vleeskuikens. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie
van Landbouw en het Productschap Pluimvee en Eieren waar de kostprijs van kuikenvlees in Nederland is vergeleken met een aantal omringende landen.
Om inzicht te krijgen in de concurrentiepositie van de Nederlandse pluimveesector hebben het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en het Productschap Pluimvee en Eieren
de kostprijs van kuikenvlees in
Nederland vergeleken met die van een
aantal omringende landen.
Resultaten
Van de EU-landen had Polen in 2007 de
laagste kostprijs, namelijk 75,4 cent per
kilogram levend gewicht. In Nederland
was de gemiddelde kostprijs met 75,9
cent net iets hoger.
De Nederlandse bedrijven combineren
goede productieresultaten met een relatief lage voerprijs. Hiertegenover staan

Figuur 1

Opbouw van de kostprijs voor het primaire bedrijf per land
(in centen per kg levend gewicht)
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voor Nederland hoge mestafzetkosten,
duurdere stallen en hogere energiekosten. Vooral de mestafzetkosten vormen
in Nederland een hoge kostenpost, die
in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en
Polen ontbreekt.
In figuur 1 zijn ook de Verenigde Staten,
Thailand en Brazilië betrokken. De lagere kostprijs in de VS en Brazilië wordt
voor een belangrijk deel verklaard door
de lage voerprijs. Dit is het gevolg van
een groot lokaal aanbod van veevoergrondstoffen. Verhoudingsgewijs hebben Nederland en Duitsland de laagste
voerkosten in relatie tot de totale kostprijs. Met dik 56 procent is het aandeel
van de voerkosten in de totale kostprijs
aanzienlijk lager dan in andere landen.
Daar ligt het percentage voerkosten
rond de 60 procent of hoger.
In de landen buiten de EU wordt de
kostprijs ook verlaagd door het ontbreken van met Europa vergelijkbare weten regelgeving. Voorbeelden hiervan
zijn het verbod op het gebruik van antimocrobiële groeibevorderaars en diermeel in pluimveevoeders.
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We t g e v i n g
De komende jaren wordt er zowel op
Europees als op nationaal niveau wetgeving van kracht die van invloed zal zijn
op de kostprijs van kuikenvlees. Deze
regelgeving heeft betrekking op voed-
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selveiligheid, dierenwelzijn en milieu.
In 2010 wordt EU-regelgeving ingevoerd
die bezettingsdichtheid in vleeskuikenstallen reguleert. Hoewel dit een
Europese maatregel is, zijn de economische gevolgen vooral in Nederland
groot doordat hier de gemiddelde
bezettingsdichtheid hoger is dan in
andere landen. Op het gebied van
milieu krijgen de Nederlandse vleeskuikenhouders te maken met nationale
regelgeving om de ammoniakemissie te
verminderen. Volgens de huidige regelgeving moeten alle vleeskuikenstallen
voor 2010 emissiearm zijn.
Tegenover de verwachte kostprijsstijging
staan ook twee mogelijke meevallers.
Indien het verbod op diermeel wordt
versoepeld, kan in heel Europa de kostprijs dalen door een lagere voerprijs.
Voor de Nederlandse pluimveehouders
kan de kostprijs ook nog iets dalen door
lagere mestafzetkosten. Verwacht wordt
dat, na de ingebruikname van de mestverbrandingsinstallatie in Moerdijk, de
mestafzetkosten voor droge mest iets
dalen. Het resultaat is dat in 2012 de
kostprijs in Nederland is gestegen met
1,7 cent per kilogram levend gewicht.
Doordat in de VS, Brazilië en Thailand
geen concrete maatregelen worden verwacht die de kostprijs verhogen, neemt
het verschil in kostprijs met EU-landen
verder toe.
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