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DERDE KWARTAAL VLEESKUIKENS: SALDO LANGZAAM UIT DAL
Arjan Wisman en Jan Bolhuis
De door de EU geraamde productie van vleeskuikens in de EU-25 ligt dit jaar rond 8 miljoen ton. Ten
opzichte van 2005 is dit een daling van circa 2,3%. In vrijwel alle EU-landen daalt de productie licht. In
Nederland is de aanvoer van kuikens in het eerste halfjaar ruim 4% lager dan vorig jaar. De tendens van
stijgende prijzen in het tweede kwartaal zette in het derde kwartaal door. Omdat de productie ten opzichte
van vorig jaar wat lager is, waren vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd. Hoewel de consumptie in juni
in Duitsland, het belangrijkste afzetland, weer het niveau van vorig jaar bereikte, daalde de afzet in juli
opnieuw. Dat had vooral te maken met het zeer warme weer. In augustus herstelde de consumptie flink en
kwam zelfs boven het niveau van vorig jaar. Door de betere afzetmogelijkheden trokken de prijzen langzaam
iets aan. De interesse voor bevroren kuikendelen was eveneens goed waardoor de voorraden verder
afnamen. Door de positieve ontwikkelingen zijn in de loop van het kwartaal de contractprijzen voor de
vleeskuikenhouders iets naar boven aangepast (figuur 1). De verhoging was ook wenselijk omdat de
bedrijven geconfronteerd zijn met stijgende voerkosten.

Invoer
Vanaf het derde kwartaal is het weer toegestaan om filet met een zoutpercentage van 1,2 tot 1,9% tegen
een lager invoertarief (15,4%) vanuit derde landen in de EU in te voeren. Vooralsnog betreft dit vooral
Braziliaans kippenvlees. Hoe de invoer zich verder zal ontwikkelen valt moeilijk te voorspellen omdat de
Brazilianen zich verder hebben toegelegd op de verwerking van pluimveevlees. Onderhandelingen tussen de
EU enerzijds en Brazilië en Thailand anderzijds over een invoercontingent hebben tot nu toe nog geen
afspraken opgeleverd. De EU zou de invoer van 263.000 ton gezouten filet en 167.000 ton gekookt
pluimveevlees tegen het lage tarief willen toestaan.
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Saldo krabbelt uit dal
Dankzij de aantrekkende opbrengstprijzen kruipt de vleeskuikensector langzaam uit het dal. Het gemiddelde
prijsniveau was in het derde kwartaal bijna gelijk aan dat in 2004, maar nog steeds 12% onder de
gemiddelde prijs in het derde kwartaal van 2005. Voor mengvoer moest in het derde kwartaal ruim 5% meer
worden betaald. Veel vleeskuikenbedrijven voeren naast mengvoer ook tarwe, waarvan de prijzen in het
derde kwartaal nog sterker zijn gestegen. Wel positief voor het saldo was de lagere prijs van
ééndagskuikens. Daarnaast kunnen door het zachte najaarsweer de stookkosten ook lager zijn. Ten
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opzichte van het tweede kwartaal verdubbelde het saldo in het derde kwartaal, maar het bleef wel nog ver
achter bij dat van het derde kwartaal van 2005 (figuur 2). In de totaal toegerekende kosten zitten vooral de
uitgaven voor eendagskuikens, voer en gezondheidszorg. De overige niet-toegerekende kosten bedragen
circa 100.000 euro per bedrijf per jaar, ofwel 25.000 euro per kwartaal. Dit betekent, dat pas bij een saldo
van meer dan 25.000 euro per kwartaal, het gezinsinkomen uit bedrijf positief uitkomt. Dit jaar is dat pas in
het derde kwartaal het geval, na een halfjaar met flink negatieve inkomens. Cumulatief is het saldo tot en
met het derde kwartaal circa 50.000 euro per bedrijf, te weinig voor een positief gezinsinkomen voor het
hele jaar. Voor een positief gezinsinkomen op jaarbasis zou het vierde kwartaal van 2006 een saldo van
minimaal 50.000 euro per bedrijf op moeten leveren. Dat lijkt op dit moment te hoog gegrepen, maar de
marktprijzen zitten de laatste weken wel in de lift, zodat het beeld voor de komende tijd redelijk goed is. Of
dat ook zal resulteren in verder aantrekkende resultaten moet nog blijken omdat de voerkosten ook verder
oplopen.
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Saldo per kwartaal op vleeskuikenbedrijven (bij een omvang van 70.000 vleeskuikens per bedrijf)

LEI, Agri-Monitor, oktober 2006

pagina 2

