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DERDE KWARTAAL MELKVEE: HOGERE MELKPRIJS EN DUURDER KRACHTVOER
Jakob Jager (070-3358314) Jan Bolhuis (070-3358115)
De sterk gestegen melkprijs bepaalt in het derde kwartaal in grote mate de resultaten in de
melkveehouderij. De hoge melkopbrengsten compenseren de nog steeds stijgende voerkosten en de daling
van de opbrengsten van nuchtere kalveren ruimschoots. Het saldo ligt hierdoor ten opzichte van het derde
kwartaal in 2006 ruim 6.000 euro hoger.

Markt en prijs
In het derde kwartaal 2007 is er bij de zuivelfabrieken minder melk aangevoerd dan in dezelfde periode van
vorig jaar. In augustus lag de melkontvangst circa 1,6 % lager dan in augustus 2006. Wel is het vetgehalte
een fractie hoger. Over de periode april tot en met augustus is de melkaanvoer 0,6% lager en gecorrigeerd
naar het vetgehalte zelfs 1,2% lager. De productie in de EU ligt in de periode april tot en met juli iets onder
het niveau van vorig jaar. De ontwikkelingen per land zijn zeer uiteenlopend. Opvallend is dat in onze
buurlanden Duitsland, de grootste producent van melk in de EU, en België de productie groeit met
respectievelijke circa 2% en 4,5%. De productie in het Verenigd Koninkrijk ligt echter ruim 1,5% lager. Van
de aangevoerde melk in de eerste 7 maanden in Nederland is circa 3,5% meer kaas gemaakt. De productie
van weipoeder en weiproducten is eveneens fors toegenomen (+18%). Echter, de productie van boter en
mager melkpoeder is respectievelijk gedaald met 5% en 19%. De positieve stemming op de zuivelmarkt
bleef ook in het derde kwartaal aanhouden. De prijzen van de zuivelproducten laten echter verschillende
ontwikkelingen zien. De notering van weipoeder, die in het voorjaar was opgelopen tot 1.300 euro per ton,
is inmiddels gedaald tot ruim 700 euro. Ook de notering van mager melkpoeder lijkt zijn hoogste punt te
hebben bereikt. Vanaf augustus worden er vrijwel wekelijks lagere prijzen genoteerd. Door de hoge
prijsniveaus haken een aantal kopers af. Zo wordt er door de kalvermelkindustrie nog nauwelijks mager
melkpoeder gebruikt en is door de slechte financiële resultaten in de sector het verbruik van weipoeder ook
afgenomen. De boterprijs bevindt zich nog wel in een stijgende lijn en sinds enige maanden lijkt ook de
kaasprijs aan een inhaalslag te zijn begonnen. De zuivelindustrie heeft de afgelopen maanden aanzienlijk
hogere prijzen voor zuivelproducten weten te bedingen bij de afnemers. Deze ontwikkelingen hebben ertoe
geleid dat de maandelijkse voorschotprijs van melk die aan veehouders wordt uitbetaald fors is gestegen en
dit kwartaal gemiddeld ruim 7 cent boven het niveau van vorig jaar ligt. In september kwam de melkprijs op
bijna 45 euro per 100 kg (figuur 1). De prijzen voor melkquotum zijn in deze periode gedaald tot circa 15
cent per kg per procent vet. Een mogelijke verruiming van het quotum had een dalende vraag tot gevolg.
Tegen het eind van het kwartaal liep de prijs vanwege de sterke stijging van de melkprijs weer op tot circa
20 cent.
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Prijsontwikkeling van melk per maand, per 100 kg (2004-2007)
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Omzet en aanwas
Door de sterk gestegen voerkosten heeft de vleeskalversector al geruime tijd te maken met slechte
rendementen. Dit beïnvloedt de vraag naar nuchtere kalveren negatief. De gemiddelde prijs die veehouders
voor afgeleverde zwartbonte stierkalveren hebben ontvangen lag dit kwartaal maar net boven 100 euro per
stuk, ruim 15 euro onder het niveau van vorig jaar. De prijzen van slachtkoeien stonden aan het begin van
het kwartaal flink onder druk. De vakanties drukten duidelijk hun stempel op de handel. In de loop van het
kwartaal liepen de prijzen vanwege het krappe aanbod op. Dit had ook te maken met de nasleep van de
MKZ- maatregelen waardoor runderen aanvankelijk alleen rechtstreeks naar het slachthuis mochten worden
vervoerd. Ook was het krappere aanbod een gevolg van de oplopende melkprijzen waardoor boeren hun
melkkoeien wat langer probeerden aan te houden. Om onderbezetting te voorkomen werden door de
slachterijen meer slachtkoeien ingevoerd. De goede vooruitzichten op de zuivelmarkt hadden tot gevolg dat
de prijzen van melkkoeien flink aantrokken. Hoewel de export van vaarzen de laatste tijd wat minder liep,
had dit geen negatieve effecten op de prijsontwikkeling.

Resultaten
Voor een melkveebedrijf van 68 koeien met een melkproductie van 525.000 kg betekenen de bovenstaande
marktontwikkelingen, en dan vooral de sterk gestegen melkprijs, dat het saldo in het derde kwartaal fors
toeneemt (figuur 2). Door de stijging van de melkprijs neemt de melkopbrengst met ruim 8.000 euro toe.
De prijzen van nuchtere kalveren en slachtkoeien hadden in het derde kwartaal van 2006 de grootste daling
achter de rug zodat over hetzelfde kwartaal in 2007 de opbrengstdaling nog maar gering was (-260 euro).
In de eerste helft van 2007 was dit nog -2.500 euro. Voor het achterblijven van de melkproductie kan een
aantal redenen worden genoemd, zoals het in 2006 aangescherpt mestbeleid, de blauwtongziekte en de
wisselvallige weersomstandigheden in de zomer van 2007. Door het mestbeleid proberen melkveehouders
met zo weinig mogelijk koeien het quotum vol te melken. Doordat het vetgehalte in de melk de laatste tijd
lager is, kan het aanbod van melk nog verder toenemen om het (vetgerelateerde) melkquotum vol te
produceren. Aan de kostenkant stijgen vooral de voerkosten (+1.750 euro) en in mindere mate de kosten
van kunstmest. De totale toegerekende kosten nemen in het derde kwartaal met ongeveer 13% toe (ruim
1.850 euro). Uiteindelijk stijgt het saldo in het derde kwartaal met ruim 6.000 euro. Over het eerste halfjaar
van 2007 daalde het saldo nog met circa 3.700 euro. De verwachting is dat in het laatste kwartaal de
stijging van het saldo zich
sterk doorzet.
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Saldo per kwartaal op melkveebedrijven (bij een omvang van 68 melkkoeien, inclusief
melkpremie)
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