Tweede kwartaal vleesvarkens 2008: saldo iets lager
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Na een lichte daling in het begin van het kwartaal liepen de prijzen van varkensvlees in mei en juni sterk op
en bleven boven het niveau van de afgelopen drie jaar. Ondanks het hoge prijsniveau en de daaruit
resulterende hogere opbrengsten ligt het saldo in het tweede kwartaal van 2008 iets lager dan in 2007.
Belangrijkste redenen hiervoor zijn de oplopende voerkosten en lichte stijging van de biggenprijzen.

Markt en prijzen
De handel in varkensvlees verliep in het tweede kwartaal aanvankelijk stroef. Een ruimer aanbod
veroorzaakte een lichte prijsdaling. In de loop van het kwartaal sloeg de stemming om. Het aanbod werd
door het zomerse weer beter opgenomen en de afzet naar het buitenland verbeterde. De positieve
stemming resulteerde in de tweede helft van het kwartaal in oplopende prijzen (figuur 1). De markt
ondervond wel enige hinder van de sterke koers van de euro ten opzichte van de dollar en het pond. Het
volume van de uitvoer van bacon naar het Verenigd Koninkrijk is dit jaar tot nu toe iets achtergebleven bij
vorig jaar terwijl de uitvoer van karbonades toenam. Vanaf april weigert Rusland de invoer van bepaalde
soorten vlees uit een aantal landen nadat er mogelijk sporen van antibiotica in het vlees zijn aangetroffen.
Vooral de uitvoer vanuit Polen en Denemarken werd hierdoor getroffen.

Figuur 1
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Aanbod in de EU daalt
Het aanbod van slachtvarkens in de EU 27 zal in 2008 volgens de Europese Unie ten opzichte van 2007
met 1,5% afnemen. Vooral in het derde ( 1,5%) en vierde kwartaal ( 3,4%) wordt er een substantiële daling
verwacht. Opmerkelijk is de verwachte terugloop van 7,8% in het vierde kwartaal in Denemarken. Het totale
aanbod in de EU 27 in 2008 wordt geraamd op circa 256 miljoen varkens. Voornamelijk de productie van
Polen zal volgens de raming fors afnemen tot 23 miljoen slachtingen ( 6,1%). Voor Spanje wordt een
productiedaling verwacht van 2,2%, waardoor het aantal slachtingen tot ruim 38 miljoen zal dalen. Voor
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Nederland wordt echter een productiestijging van ruim 1% verwacht. Dit staat gelijk aan een toename tot
22,3 miljoen stuks. De Nederlandse productie zal waarschijnlijk nog iets meer groeien omdat in de eerste
helft van dit jaar ruim 6% meer varkens in ons land zijn geslacht dan in de vergelijkbare periode van vorig
jaar

Levende export blijft groeien
Volgens voorlopige cijfers van het PVE is de export van levende varkens in het tweede kwartaal ten opzichte
van dezelfde periode van vorig jaar met ruim 70.000 stuks toegenomen tot circa 865.000 stuks. De groei
is vooral toe te schrijven aan de hogere export naar Duitsland, Polen en Tsjechië. De uitvoer naar onze
zuiderburen liet echter een forse daling zien. Het aandeel van Duitsland in de totale export van levende
varkens is opgelopen tot bijna 87%.

Saldo iets lager
Het saldo van de vleesvarkenshouderij kwam in het tweede kwartaal 2.000 euro per bedrijf lager uit dan in
dezelfde periode vorig jaar (figuur 2), ondanks de flinke hogere vleesvarkensprijzen (+17%). De saldodaling
is vooral veroorzaakt door de sterk gestegen voerprijzen en in mindere mate door hogere biggenprijzen. De
opbrengstprijs in het tweede kwartaal was gemiddeld 1,48 euro per kg, dat is 21 cent meer dan vorig jaar.
De prijsstijging was vooral te danken aan de hoge prijzen vanaf mei. Maar ook in april waren de prijzen al 15
cent per kg hoger dan vorig jaar. De verkopen van vleesvarkens namen daardoor in het tweede kwartaal
met ruim 21.000 euro per bedrijf toe vergeleken met verleden jaar. Aan de kostenkant waren de biggen 4
euro per stuk duurder dan in 2007. Voor de sterke prijsstijging van voer heeft een groter invloed op het
saldo omdat ruim de helft van de bedrijfskosten uit voerkosten bestaat. De voerprijzen waren in het tweede
kwartaal gemiddeld 33% (ruim 18.000 euro) hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De hogere omzet en
aanwas (+16.000 euro per bedrijf) was dus onvoldoende om de kostenstijging van het voer te
compenseren. Het saldo is daardoor in het tweede kwartaal ruim 2.000 euro per bedrijf lager uitgekomen.
Door dat lagere saldo zal naar verwachting, na aftrek van de niet toegerekende kosten (zoals huisvesting en
mestafzet), het inkomen uit bedrijf nog licht positief zijn in het tweede kwartaal.

Figuur 2

Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven (bij een omvang van
1.500 vleesvarkens per bedrijf)
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