Actuele informatie over land- en tuinbouw

DERDE KWARTAAL ZEUGENHOUDERIJ: RESULTATEN ONDERUIT
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De trend van dalende biggenprijzen en stijgende voerprijzen zette in het derde kwartaal van 2007 door.
Hierdoor is het saldo van de zeugenhouders in dit kwartaal gedaald tot net boven het nulpunt.

Markt en prijzen
De handel in biggen verliep in het derde kwartaal uiterst moeizaam. Aan het begin van het kwartaal was er
veel aanbod waardoor de prijzen onder druk stonden (figuur 1). In de loop van het kwartaal verbeterde de
binnenlandse afzet licht. De biggenprijzen wisten hier echter niet van te profiteren omdat de exportmarkt het
liet afweten. Vooral de vraag vanuit Spanje en Polen was gering. Begin augustus werd de sector ook nog
geconfronteerd met een tijdelijk vervoersverbod vanwege de MKZ-uitbraak in Engeland. De stijgende
graanprijzen in heel Europa leidden tot toenemende onzekerheid over de rendementen bij de
varkensmesters. Vooral in Oost- en Zuid-Europa, waar een belangrijk deel van het voer uit graan bestaat,
lieten de kopers van biggen het afweten. De afwachtende houding aan koperszijde had tot gevolg dat de
biggenprijzen ondanks het al lage prijsniveau nog verder daalden. Hierdoor is het aantal zeugenslachtingen
sterk toegenomen. Dit zal op niet al te lange termijn leiden tot een verminderd aanbod van biggen. Naar
verwachting zullen de prijzen hierdoor herstellen. Op de termijnmarkt in Hannover noteren de prijzen voor
volgend jaar tussen de 45 en 50 euro per stuk, dus ruim het dubbele van de actuele marktprijzen. De prijzen
van de slachtzeugen stonden vanwege het ruimere aanbod onder druk. Het aanbod van deze dieren over de
eerste 9 maanden ligt circa 10% boven dat van vorig jaar.
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Prijs per big van 23 kg, af-boerderij

In- en uitvoer
De uitvoer van biggen in het derde kwartaal van dit jaar bedroeg circa 1,1 miljoen stuks, bijna 100.000
minder dan vorig jaar. Ondanks de lagere uitvoer in het derde kwartaal zijn er in de eerste 9 maanden dit
jaar circa 250.000 biggen meer uitgevoerd dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. De stijging is
vooral toe te schrijven aan de hogere uitvoer naar onze buurlanden Duitsland en België en verdere
bestemmingen zoals naar Polen en Hongarije. De export naar een aantal andere Oost-Europese landen zoals
Roemenië, Kroatië en Slowakije is echter fors afgenomen.

Saldo sterk gedaald
Door de grote prijsval van biggen is het saldo in het derde kwartaal van 2007 gekelderd tot slechts 2.000
euro per bedrijf. Vorig jaar was dat in het derde kwartaal nog 50.000 euro per bedrijf (figuur 2). De
boosdoeners waren de bijna 40% lagere biggenprijzen en de sinds halverwege vorig jaar stijgende
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voerprijzen (+23%). Vooral de prijsstijging van de granen is verantwoordelijk voor het duurdere mengvoer.
De voerkosten zijn daardoor 9.000 euro per bedrijf hoger dan in het derde kwartaal van 2006. Zowel voor
zeugenbrok als voor biggenvoer moest circa 4,50 euro per 100 kg meer worden betaald dan in hetzelfde
kwartaal vorig jaar. Procentueel was de prijsstijging bij zeugenbrok wel groter dan bij biggenvoer. De
belangrijkste oorzaak voor de enorme saldodaling was toch de lagere biggenprijs. Daardoor komen de
opbrengsten 35.000 euro lager uit dan in het derde kwartaal vorig jaar. Over de eerste negen maanden is
het saldo ruim 100.000 euro per bedrijf lager uitgekomen dan in dezelfde periode van 2006. De biggenprijs
was gemiddeld 25% lager en de voerprijs gemiddeld 17% hoger dan vorig jaar. Als rekening wordt
gehouden met de overige kosten, zoals huisvesting en mestafzet, dan zal het gezinsinkomen uit bedrijf over
het eerste drie kwartalen ook flink negatief terechtkomen.
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Saldo per kwartaal op fokvarkensbedrijven (bij een omvang van 350 zeugen per bedrijf)

LEI, Agri-Monitor, oktober 2007

pagina 2

