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DERDE KWARTAAL VLEESVARKENS: SALDO IETS LAGER
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De prijzen op de vleesvarkensmarkt waren in het derde kwartaal van 2007 vrij stabiel, maar bleven onder
het niveau van vorig jaar. Lagere biggenprijzen konden de opnieuw gestegen voerkosten niet compenseren,
waardoor het saldo ook lager uitkwam dan in het derde kwartaal van 2006.

Markt en prijzen
Op de vleesvarkensmarkt heerste aan het begin van het derde kwartaal een prijshoudende stemming. Een
aantal slachterijen draaide vanwege de vakanties niet op volle bezetting en het hierdoor beperkte aanbod
kon goed door de markt worden opgenomen. In de loop van het derde kwartaal nam door een groeiend
aanbod de druk op de prijzen toe. Ook in Duitsland groeide het aanbod, maar herbevoorrading en een
redelijke vraag zorgden ervoor dat de prijzen zich tot het eind van het derde kwartaal wisten te handhaven
(figuur 1).

In- en uitvoer
In het derde kwartaal zijn er ruim 750.000 varkens levend uitgevoerd. Dat zijn circa 25.000 minder dan in
hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Voor de eerste drie kwartalen van dit jaar kwam de uivoer in totaal op ruim
2,4 miljoen stuks, bijna 9% meer dan vorig jaar. De stijging komt geheel voor rekening van Duitsland en
België, waar 90% van de levende uitvoer naar toe gaat. De dalende trend in de uitvoer naar Italië hield ook in
het derde kwartaal aan. Naast concurrentie van Spaanse aanbieders speelt ook een aanscherping van de
eisen voor de productie van Parmahammen een rol. De invoer van varkens over de eerste negen maanden
bedroeg bijna 530.000 stuks, dat is een toename van ruim 4,5%.
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Saldo iets lager
Het saldo van de vleesvarkenshouderij komt in het derde kwartaal 6.000 euro per bedrijf lager uit dan vorig
jaar (figuur 2). Dat komt vooral door lagere opbrengstprijzen en hogere voerprijzen. De opbrengstprijs in het
derde kwartaal bedroeg gemiddeld 1,37 euro per kg, 15 cent minder dan vorig jaar. Echter, de
vleesvarkenshouders gaven minder geld uit voor de aangekochte biggen, die gemiddeld 16 euro per stuk
ofwel 40% goedkoper werden. Als gevolg van de 10% lagere opbrengstprijzen zijn de inkomsten bijna
15.000 euro per bedrijf lager dan in hetzelfde kwartaal van 2006. Evenals bij de overige
veehouderijsectoren spelen de oplopende voerprijzen een grote rol bij de hogere bedrijfskosten. De
voerprijzen waren in het derde kwartaal gemiddeld 25% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2006. Dat
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vertaalt zich in 11.000 euro hogere voerkosten per bedrijf. De kostenstijging in het derde kwartaal is niet
goedgemaakt door hogere omzet en aanwas, waardoor het saldo gemiddeld 6.000 euro per bedrijf lager
uitkomt. Over de eerste negen maanden is het cumulatieve saldo ruim 20.000 euro per bedrijf lager dan
vorig jaar. Dat is het gevolg van 10% lagere opbrengstprijzen, 25% lagere biggenprijzen en 25% duurder
voer. Omdat de mestafzetkosten dit jaar duidelijk hoger zijn dan vorig jaar, is de verwachting dat het
gezinsinkomen uit bedrijf in de eerste drie kwartalen nog meer dan 20.000 euro per bedrijf zal dalen,
exclusief de achteraf te constateren verschillen tussen begin- en eindbalans.
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Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven (bij een omvang van 1.400 vleesvarkens
per bedrijf)
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