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EERSTE KWARTAAL VLEESVARKENS: SALDO VRIJWEL GELIJK AAN DAT VAN BEGIN 2005
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Voor de vleesvarkenshouders begon dit jaar matig, vooral door hoge biggenprijzen. In de loop van maart
herstelden de prijzen op de markt waardoor het eerste kwartaal van 2006 nog een tevredenstellend
resultaat opleverde.

Productie en uitvoer
De Nederlandse varkensstapel is in december 2005 volgens voorlopige cijfers iets afgenomen ten opzichte
van december 2004. Dit blijkt uit de steekproef die het CBS twee maal per jaar houdt onder circa 3.000
bedrijven met varkens. Het totale aantal varkens komt uit op 11 miljoen, een daling van 140.000 stuks. Bij
vrijwel alle categorieën verminderde het aantal dieren iets. De productie van Nederland is in 2005 met ruim
2% toegenomen tot 20,7 miljoen varkens. Hiervan zijn er ruim 4 miljoen dieren als big uitgevoerd (2004:
circa 3,7 miljoen). De uitvoer van levende slachtvarkens is eveneens gestegen tot bijna 2,7 miljoen stuks.
Duitsland neemt met een aandeel van ruim 80% het leeuwendeel voor zijn rekening. Ook in het eerste
kwartaal van 2006 is de uitvoer verder toegenomen en bedroeg ruim 750.000 stuks. Ten opzichte van het
eerste kwartaal van vorig jaar is dit een toename van bijna 85.000 stuks. De forse stijging is volledig toe te
schrijven aan de hogere uitvoer naar Duitsland. Het aantal binnenlandse slachtingen is, mede door een
toegenomen import, opgelopen tot 14,5 miljoen varkens, circa 6% van het totale aantal slachtingen in de
EU-25 in 2005.

Markt en prijzen
De consumptie van varkensvlees in ons land is in 2005 met circa 1% gedaald tot 41,9 kg. De oorzaken
hiervan waren de vrij constante consumentenprijzen van varkensvlees en de lagere prijzen van
pluimveevlees. De omvang van de varkensproductie in Nederland zal volgens de ramingen in 2006 weinig
afwijken van 2005. Voor de EU-15 wordt een iets hogere productie geraamd (+0,1%). Verwacht wordt dat
de varkensvleesproductie in de nieuwe lidstaten (EU-10), ondanks een lichte daling van de productie in een
aantal Oost-Europese landen, toe zal nemen. Deze stijging komt vrijwel geheel voor rekening van Polen.
Aanvankelijk daalden de prijzen na de feestdagen in december en de eerste weken van het nieuwe jaar.
Dankzij het beperkte aanbod trad er echter spoedig prijsherstel op. De vraag naar varkensvlees profiteerde
ook van de tegenvallende kipconsumptie veroorzaakt door de perikelen rond de vogelpest. Door het aan het
licht komen van dioxinebesmetting in het mengvoer begin februari stagneerde de buitenlandse afzet van
varkensvlees waardoor de prijzen flink daalden. Door het adequaat uit de markt nemen van de mogelijk
besmette dieren kon de markt zich wel redelijk snel herstellen van deze affaire. De uitbraak van varkenspest
begin maart in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen had vooralsnog geen negatieve invloed op de
prijsontwikkeling want de prijzen liepen zelfs nog iets op (figuur 1).
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Prijsontwikkeling per kwartaal van varkensvlees, per kg geslacht gewicht (2003-2006)
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Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven (bij een omvang van 1.400 vleesvarkens
per bedrijf)

Saldo stabiel
Ondanks iets lagere varkensprijzen is het saldo van de vleesvarkensbedrijven in het eerste kwartaal gelijk
aan dat van vorig jaar (figuur 2). Ten opzichte van de drie voorgaande kwartalen is het saldo wel duidelijk
lager. In die voorbije periode met gunstige saldi lagen de opbrengstprijzen meestal boven de kostprijs (circa
1,25 euro/kg). Het eerste kwartaal van 2004 was het laatste met een duidelijk lager saldo dan nu. Naast de
prijzen van vleesvarkens hebben de prijzen van biggen en voer een grote invloed op het saldo. De
biggenprijzen in het eerste kwartaal waren in verhouding tot de vleesvarkensprijzen hoog, maar wel iets
lager dan in het eerste kwartaal van 2005. De voerkosten bleven gelijk, ondanks de licht oplopende trend in
de afgelopen maanden. Op maandbasis werden in eerste maanden van 2006 per bedrijf saldi gerealiseerd
van 3.400 euro in januari, 1.500 euro in februari en 4.000 euro in maart, uitgaande van continue productie
op basis van vervangingswaarde. Het lagere resultaat van februari was het gevolg van de hogere
biggenprijzen. Dankzij de gunstige vleesvarkensprijzen is het saldo in maart weer omhoog gegaan. De
prijsverwachtingen voor varkensvlees in het lopende jaar zijn uiteenlopend. De landen in Noordwest-Europa
verwachten een prijs die rond het niveau van vorig jaar zal liggen, terwijl de zuidelijke lidstaten een iets
hogere prijs verwachten vanwege de negatieve invloed van de vogelpest op de kipconsumptie.
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