Derde kwartaal zeugenhouderij 2008: saldo aanzienlijk hoger
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Zowel de uitvoer als de prijzen van biggen zijn in het derde kwartaal van 2008 hoger dan in dezelfde periode
van vorig jaar. Hierdoor komt ook het saldo flink hoger uit, ondanks de aanhoudende kostendruk door de
hoge voerprijzen.

Markt en prijzen
De biggenafzet verliep aan het begin van het kwartaal moeizaam omdat er door de tegenvallende groei van
de vleesvarkens minder oplegplaatsen beschikbaar kwamen. De zomervakantie en het dure voer hadden
eveneens een negatieve invloed op de vraag. Vooral de afzet naar de Zuid-Europese landen viel tegen. In de
loop van het kwartaal trad wel enige verbetering in de afzet op. Door de hogere varkensprijs en de
vooruitzichten op een dalende voerprijs nam de vraag naar biggen vanuit het binnenland toe. Dit leidde
echter maar tot een beperkte prijsverhoging omdat de buitenlandse kopers nauwelijks bereid waren meer
voor de biggen te betalen. De biggenprijs blijft vanaf mei wel ruim boven het niveau van vorig jaar (figuur 1).
De prijs van de slachtzeugen profiteerde van de positieve stemming op de vleesvarkensmarkt en liep in de
loop van het kwartaal flink op.
Prijs per big van 23 kg, af-boerderij
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Biggenexport
De uitvoer van biggen lag in tegenstelling tot de twee voorgaande kwartalen hoger dan het derde kwartaal
van 2007. Wel zij hierbij opgemerkt dat het beeld van vorig jaar wordt vertroebeld door een tijdelijk
vervoersverbod waardoor de export enkele weken vrijwel stil kwam te liggen. Over de eerste negen
maanden van 2008 bedraagt de uitvoer van biggen ruim 3,1 miljoen stuks. Dit is circa 200.000 minder dan
vorig jaar. Vooral de uitvoer naar Spanje is, met bijna 300.000 stuks, fors afgenomen. De uitvoer naar Polen
en Roemenië is echter flink gestegen. Ook naar onze zuiderburen zijn er dit jaar tot nu tot weer meer biggen
uitgevoerd (+120.000 stuks).
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Saldo aanzienlijk hoger
Dankzij de hogere biggenprijzen komt het saldo in het derde kwartaal bijna 26.000 euro hoger uit dan vorig
jaar. De biggen waren gemiddeld 13 euro per stuk duurder dan in het derde kwartaal van 2007 (figuur 1).
Dat is een stijging van 51%. Voor een bedrijf met 400 zeugen liggen de opbrengsten uit biggen daardoor
33.000 euro per bedrijf hoger. Daarnaast levert de forse stijging van de slachtzeugenprijs (+61%) in het
derde kwartaal een bijdrage van 5.600 euro aan de hogere omzet en aanwas. In navolging van de biggen
zijn ook de fokgelten duurder geworden. Door de erg hoge voerprijzen zijn de voerkosten in het derde
kwartaal circa 22% hoger dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Op kwartaalbasis betekent dit gemiddeld
bijna 13.000 euro hogere voerkosten. Hoewel de voerprijzen nog steeds erg hoog zijn, is er wel een
dalende trend te zien doordat de graanprijzen in het nieuwe oogstjaar lager zijn dan vorig jaar. Het behaalde
saldo van bijna 29.000 euro op kwartaalbasis is aanzienlijk hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2007 en ook
hoger dan in de voorgaande vier kwartalen. Toch is het saldo in het derde kwartaal geen vetpot. Als ook
rekening wordt gehouden met de overige kosten, zoals huisvesting en mestafzet, zal het inkomen uit bedrijf
nog steeds negatief zijn. Pas als het kwartaalsaldo in de buurt komt van 40.000 euro worden alle betaalde
kosten gedekt en ligt het inkomen rond het nulpunt. Sinds het eerste kwartaal van 2007 was dat niet meer
het geval.
Figuur 2

Saldo per kwartaal op fokvarkensbedrijven (bij een omvang van
400 zeugen per bedrijf)
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