Derde kwartaal vleesvarkens 2008: saldo gelijk aan vorig jaar
Jan Bolhuis, Arjan Wisman
Oplopende prijzen zorgden in het derde kwartaal van 2008 voor een goede stemming op de
vleesvarkensmarkt. Ook de export van levende varkens blijft groeien. Door het hoge prijsniveau is het saldo
nagenoeg gelijk aan dat van het derde kwartaal van vorig jaar, ondanks de hoge kosten voor voer en
biggen.

Markt positief gestemd
In de eerste helft van het derde kwartaal was de varkensmarkt vriendelijk gestemd. De voorraden waren
grotendeels weggewerkt en bij een krap aanbod werden de varkens tegen oplopende prijzen verhandeld. De
afzet naar een aantal Zuid-Europese landen verliep vanwege de vakantieperiode goed. In de tweede helft van
het kwartaal verliep de handel minder vlot. Aanvankelijk wisten de prijzen zich nog wel te handhaven omdat
er sprake was van extra bevoorrading. Hoewel het aanbod niet ruim was, liepen de prijzen tegen het eind
van het kwartaal door de tegenvallende vraag iets terug. De prijzen bleven wel ruim boven het niveau van de
afgelopen drie jaar, dit is al vanaf het voorjaar van 2008 het geval (figuur 1).
Figuur 1
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Levende export blijft groeien
De export van levende varkens is in deze verslagperiode verder toegenomen. In vergelijking met vorig jaar
zijn er in het derde kwartaal ruim 120.000 varkens meer uitgevoerd. Over de eerste negen maanden van dit
jaar komt het totaal volgens het PVE uit op ruim 2,7 miljoen stuks. Ten opzichte van vorig jaar is dit een
toename van circa 215.000 dieren. Vooral de export naar Polen en Hongarije is dit jaar fors gegroeid. In
absolute zin spant Duitsland met een plus van 150.000 varkens echter de kroon. De export naar België is
echter met bijna 100.000 stuks afgenomen ten opzichte van vorig jaar.
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Saldo onveranderd
Vergeleken met vorig jaar is het saldo van de vleesvarkenshouderij in het derde kwartaal vrijwel gelijk,
namelijk 42.000 euro per bedrijf (figuur 2). In de praktijk zijn er natuurlijk wel veel veranderingen geweest
door heftige prijsontwikkelingen. Dat geldt vooral voor de prijzen van voer en vleesvarkens, die in het derde
kwartaal beiden een hoog niveau hebben bereikt, 23% hoger dan een jaar eerder. Terwijl de
vleesvarkensprijzen in de afgelopen twee kwartalen flink zijn gestegen, bereikten de voerprijzen in de
zomermaanden een top. Sinds augustus zijn deze iets gedaald en die tendens lijkt door te zetten dankzij de
lagere graanprijzen in het nieuwe oogstjaar. De hoge vleesvarkensprijzen waren economisch gezien wel
noodzakelijk om de kostenstijging van voer en in mindere mate van de biggen te compenseren. Meestal is
het derde kwartaal gunstig voor het saldo van de vleesvarkensbedrijven dankzij relatief hoge
opbrengstprijzen door seizoenseffecten in vraag en aanbod. De opbrengstprijs was in het derde kwartaal
gemiddeld 1,67 euro per kg, dat is 30 cent meer dan vorig jaar. Het verkoopbedrag van vleesvarkens ligt
daardoor in het derde kwartaal bijna 31.000 euro per bedrijf hoger dan vorig jaar. Dat voordeel valt echter
weg tegen de 17.000 euro hogere kosten voor biggen (+51%) en de bijna 14.000 euro hogere voerkosten
(+23%). Dat resulteert uiteindelijk voor een bedrijf met 1.500 vleesvarkens in een kwartaalsaldo van 42.000
euro, dat,gelijk is aan vorig jaar. Door dat saldo zal naar verwachting, na aftrek van de niet-toegerekende
kosten zoals huisvesting en mestafzet, het inkomen uit bedrijf in het derde kwartaal opnieuw positief zijn. In
vergelijking met de slechte situatie in de zeugenhouderij is de rentabiliteit van de vleesvarkenshouderij dus
redelijk gunstig te noemen.
Figuur 2
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