Tweede kwartaal melkvee 2008: dalende melkprijs en stijgende kosten
Jakob Jager en Jan Bolhuis
Met een stijging van de melkproductie en een daling van de consumptie liep de melkprijs in de loop van het
tweede kwartaal fors terug. De prijs blijft wel boven het niveau van dezelfde periode in de afgelopen drie
jaar. Hierdoor ligt het saldo in het tweede kwartaal van 2008 hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar,
ondanks gestegen kosten.

Markt en prijs
In het tweede kwartaal is er goed gemolken door de Nederlandse melkveehouders. Er werd bijna 3% meer
melk bij de fabrieken aangevoerd dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het vetgehalte lag in het tweede
kwartaal eveneens hoger dan vorig jaar waardoor de melkaanvoer gecorrigeerd naar vetgehalte circa 3,6%
hoger lag. De melkproductie in het eerste halfjaar is ten opzichte van vorig jaar met 2% toegenomen.
Volgens voorlopige cijfers ligt de productie in de EU 27 in de periode januari tot en met mei 1,6% hoger dan
in dezelfde maanden van vorig jaar en is de melkproductie in de Verenigde Staten zelfs met 3% gestegen.
De hoeveelheid in consumptie gebrachte melk en melkproducten in Nederland is het eerste halfjaar ruim 4%
gedaald ten opzichte van vorig jaar. De kaasproductie liet een daling zien van 1,4%. De productiecijfers van
mager melkpoeder en boter lagen wel duidelijk boven het niveau van vorig jaar. In de EU 27 is de
kaasproductie bijna 1% hoger en is de productie van melkpoeder fors gestegen(+15%). Aan de dalende
prijstendens van de basisproducten kwam in dit kwartaal een einde. De prijzen van mager melkpoeder en
boter liepen in de tweede helft van het kwartaal op. De weipoederprijs wist zich na het prijsherstel niet te
handhaven en liep tegen het eind van het kwartaal terug. De kaasprijs stond onder druk. De uitbetaalde
voorschotprijzen van melk bewogen zich in een dalende lijn, maar gemiddeld lag de prijs dit kwartaal bijna 7
cent hoger dan vorig jaar (figuur 5). De handel in melkquotum verliep redelijk waardoor de prijzen opliepen
tot ruim 24 cent per kg.
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Omzet en aanwas
Het prijsniveau van de zwartbonte stierkalveren lag aanvankelijk op ruim 100 euro per stuk. Ondanks de
lage opbrengstprijzen van de vleeskalveren liepen de prijzen van de nuchtere kalveren in de loop van het
kwartaal op. Kalveren die in deze periode worden opgezet zijn tegen het eind van het jaar slachtrijp en
blijkbaar waren de prijsverwachtingen rond die tijd positief. De prijzen van de slachtkoeien liepen gedurende
het kwartaal iets op. De vleesverkopen verliepen redelijk maar de betere stemming was vooral toe te
schrijven aan het beperkte aanbod. Vanwege de goede vraag vanuit de melkveehouderij werden er veel
minder koeien voor de slacht aangeboden, waardoor het aantal slachtingen aanzienlijk onder het niveau van
vorig jaar lag. In samenhang met de ontwikkeling van de rundvleesprijzen liepen ook de prijzen van het guste
vee iets op. De vraag naar kwaliteitskoeien voor de melkproductie bleef aanhouden. Ondanks het al sterk
opgelopen prijsniveau trokken de prijzen nog iets verder aan.

Resultaten
Wordt bovenstaande informatie vertaald naar ontwikkelingen van opbrengsten, toegerekende kosten en
saldo voor een melkveebedrijf van 70 koeien met een melkproductie van circa 550.000 kg, dan blijkt dat
het saldo voor het vierde achtereenvolgende kwartaal toeneemt ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het
voorliggende jaar (figuur 6). Dit komt door de fors hogere melkprijs in vergelijking met dezelfde periode van
het voorgaande jaar. Tegelijkertijd daalde de melkprijs in het tweede kwartaal wel. Hierdoor neemt de
stijging van de melkopbrengsten ook af van bijna 16.000 in het eerste kwartaal naar bijna 10.000 euro in
het tweede kwartaal. De prijzen van de nuchtere kalveren en de slachtkoeien liggen hoger. Tegenover deze
hogere opbrengsten staan hogere toegerekende kosten: de voerkosten stijgen wederom fors ten opzichte
van dezelfde periode van het voorgaande jaar (+3.300 euro) evenals die van de meststoffen (+1.800 euro).
De totale toegerekende kosten nemen in het tweede kwartaal van 2008 met 27% toe (ruim 5.100 euro) ten
opzichte van het tweede kwartaal van 2007. Hogere opbrengsten, ondanks een dalende melkprijs, en
hogere kosten resulteren in een saldo dat bijna 5.000 euro toeneemt. Over het laatste jaar waarin alle
kwartalen een stijging lieten zien van het saldo, is dit in zijn geheel met bijna 42.000 euro toegenomen.

Figuur 6
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