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EERSTE KWARTAAL ZEUGENHOUDERIJ: SALDO IETS LAGER DAN VORIG JAAR
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Het eerste kwartaal van 2006 begon voor de zeugenbedrijven met lagere biggenprijzen, vooral als gevolg
van stagnerende varkensprijzen. In de loop van maart herstelden de biggenprijzen. Het saldo van het eerste
kwartaal bleef iets achter bij dat in dezelfde periode vorig jaar, maar lag desondanks wel op een
tevredenstellend niveau.

Markt en prijzen
De stijgende lijn van de biggenexport van 2005, toen ruim 4 miljoen biggen zijn uitgevoerd, werd in het
eerste kwartaal van dit jaar voortgezet. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar werd er in de eerste
drie maanden 13% meer biggen naar het buitenland afgezet. Een belangrijk deel van de groei werd in dit
kwartaal gerealiseerd door de sterke stijging van de uitvoer naar de zuidelijke lidstaten. In de afgelopen
jaren namen deze landen juist minder Nederlandse biggen af. De handel naar Oost-Europa en dan met name
Polen en Hongarije ondervond de nodige hinder van de hevige kou en de sneeuwval in die regio. De groei
van de uitvoer naar Duitsland zette zich voort en inmiddels wordt de helft van de geëxporteerde biggen bij
onze oosterburen afgezet. De tegenvallende varkensprijs aan het begin van het kwartaal verminderde de
vraag naar biggen. Na herstel van de varkensprijzen waren de biggen weer wat makkelijker te plaatsen. De
prijzen liepen op en de vriendelijke stemming op de biggenmarkt bleef tot het einde van het eerste kwartaal
aanhouden. Vanwege de stagnatie in de afzet van biggen naar Noordrijn-Westfalen in verband met de daar
heersende varkenspest is de stemming in april echter helemaal omgeslagen.
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Prijsontwikkeling van biggen (23 kg, af-boerderij), per maand (2003-2006)
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Euro per bedrijf
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Saldo per kwartaal op fokvarkensbedrijven (bij een omvang van 350 zeugen per bedrijf

Saldo iets lager
Het saldo is in het eerste kwartaal van 2006 bijna 4.000 euro per bedrijf lager uitgekomen dan in hetzelfde
kwartaal vorig jaar (figuur 2). Dat kwam vooral door de 2% lagere biggenprijzen en in iets mindere mate
door de lagere prijzen voor slachtzeugen (-5%). Op bedrijfsniveau zijn de totale opbrengsten in het eerste
kwartaal met 3.000 euro per bedrijf gedaald. Aan de kostenkant vertonen de aankoopprijzen van fokgelten
een stijgende tendens, maar op kwartaalbasis zijn de gemiddelde prijzen niet veranderd. De voerkosten zijn
voor een standaardbedrijf van 350 zeugen in de eerste drie maanden van 2006 met circa 700 euro
gestegen. Dit kwam door de 2% hogere voedermiddelprijzen. Weliswaar is het saldo van het eerste kwartaal
van dit jaar wat lager dan in 2005, maar dat vertoonde dan ook samen met het eerste kwartaal van 2001
de beste resultaten van de afgelopen jaren. Kijkend naar de afzonderlijke maanden dan is het saldo vooral in
januari en februari 2006 lager geweest dan in 2005. In maart lagen de resultaten dankzij de aantrekkende
biggenprijzen weer op hetzelfde niveau als vorig jaar. De verwachtingen voor de biggenprijzen en de
resultaten in de zeugenhouderij in de komende maanden is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom
de varkenspest in Noordrijn-Westfalen en zijn dus op dit moment moeilijk te voorspellen.
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