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DERDE KWARTAAL VLEESKUIKENS: SALDO HOGER ONDANKS GESTEGEN VOERPRIJZEN
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De stemming op de vleeskuikenmarkt blijft ook in het derde kwartaal van 2007 positief met een prijsniveau
ruim boven dat van de afgelopen jaren. De hogere prijzen kunnen de steeds stijgende voerkosten goed
compenseren waardoor het saldo hoger is dan in dezelfde periode vorig jaar.

Markt en prijzen
De positieve stemming op de markt voor vleespluimvee zette zich ook in het derde kwartaal voort. De
binnenlandse consumptie bleef goed ondanks de vakantieperiode en ook de afzet naar andere Europese
landen verliep gunstig. De consumptie in Duitsland over de eerste acht maanden van dit jaar ligt ruim 8%
hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Wel heeft de stijging van de consumptie vooral betrekking op
de eerste helft van het jaar. De berichtgeving over de vogelgriep had in de eerste helft van vorig jaar een
negatief effect op de Duitse consumptie. De prijzen van bouten, die dit jaar sterk zijn gestegen, lijken het
hoogste punt te hebben bereikt en liepen dit kwartaal iets terug. Op het lagere prijsniveau kwam er wel meer
vraag vanuit de Oost-Europese landen. De afzet van poten verliep vlot. De prijzen van filet, die tot voor kort
wat achterbleven, zijn ook iets aangetrokken. Voor diepvriesproducten bestond eveneens een goede
interesse. Door de gunstige afzetmogelijkheden liepen de prijzen, die de kuikenhouders ontvangen, iets op.
Op kwartaalbasis zijn de opbrengstprijzen in het derde kwartaal van dit jaar 24% boven die van hetzelfde
kwartaal vorig jaar (figuur 1).

Slachtingen en in- en uitvoer
De aanvoer van vleeskuikens bij de Nederlandse slachterijen over de eerste acht maanden is met meer dan
10% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De perikelen rond de vogelgriep hadden vorig jaar een
duidelijk negatief effect op de aanvoer. De hogere aanvoercijfers van dit jaar zijn ook te danken aan een
stijging van de invoer van vleeskuikens. De invoer van Braziliaans kippenvlees in de EU is in de tweede helft
van 2006 toegenomen en ook tijdens de eerste helft van dit jaar lag de invoer op een hoog niveau. In juli, de
meest recente maand waarover informatie bekend is, is de invoer van gezouten vlees fors gedaald.
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Prijs van vleeskuikenvlees per kg levend gewicht incl. BTW (1925 gram, contract en vrij)
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Saldo hoger ondanks stijging voerprijs
Vooral dankzij de hogere opbrengstprijzen is het saldo (opbrengsten - toegerekende kosten) van de
vleeskuikenbedrijven met 70.000 opgezette vleeskuikens met 14.000 euro toegenomen ten opzichte van
vorig jaar (+ 50%). De opbrengsten van de afgeleverde kuikens waren in het derde kwartaal 48.000 euro
per bedrijf hoger dan vorig jaar. Door de hogere aankoopprijzen van eendagskuikens en vooral van voer is
het grootste deel van deze extra opbrengsten weer verloren gegaan. De prijzen van eendagskuikens waren
door de koppeling aan de broedeiprijzen 8% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2006. De grootste
kostenstijging kwam voor rekening van de oplopende prijzen van mengvoer en tarwe. De voerprijzen stijgen
al sinds medio 2005 sterk. In het afgelopen kwartaal is die tendens nog versneld. De mengvoerprijs van
vleeskuikens bereikte in september het hoogste niveau sinds mei 1986. De prijs van vleeskuikenkorrel is
daardoor ruim 20% hoger dan in het derde kwartaal vorig jaar. De groothandelsprijs van tarwe is bijna 70%
gestegen. De prijzen van mengvoer zullen nog wel wat verder stijgen. De graanprijzen zijn in de afgelopen
weken echter wat gedaald. Door het kleinere prijsverschil met mengvoer zal naar verwachting het aandeel
van tarwe in het totale rantsoen wel minder worden. Als gevolg van de hogere prijzen zijn de voerkosten in
het derde kwartaal met ruim 30.000 euro per bedrijf gestegen. Op kwartaalbasis zijn de voerkosten voor
een bedrijf met 70.000 opgehokte kuikens per ronde opgelopen tot bijna 150.000 euro. Na aftrek van de
toegerekende kosten resteerde desondanks een saldo van ruim 40.000 euro per bedrijf (figuur 2). Dat is
lager dan in het tweede kwartaal van 2007. Over de eerste negen maanden waren de opbrengstprijzen
gemiddeld 25% hoger, maar ook de voerprijzen waren duidelijk hoger (16%) dan vorig jaar. Het cumulatieve
saldo over de eerste drie kwartalen komt 65.000 euro per bedrijf hoger uit dan in 2006. Verwacht wordt
dat het gezinsinkomen per bedrijf minder sterk zal toenemen omdat de overige kosten, zoals van mestafzet,
ook hoger zijn geworden.
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Saldo per kwartaal op vleeskuikenbedrijven (bij een omvang van 70.000 vleeskuikens per
bedrijf)
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