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DERDE KWARTAAL VLEESVARKENS: SALDO NAAR TOPNIVEAU
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
Markt en prijzen
De markt van vleesvarkens was aan het begin van het derde kwartaal prijshoudend gestemd. Door het
warme weer in juli groeiden de varkens minder snel en werd het aanbod krapper. Het aanbod in Duitsland
ondervond nog de naweeën van de varkenspest die daar enkele maanden geleden heerste, waardoor het
opleggen van biggen stagneerde. De consumptie van varkensvlees bleef tijdens de vakantieperiode goed op
peil. Het koelere weer in augustus zorgde voor een betere groei voor de vleesvarkens. De prijzen bleven
zich in een stijgende lijn bewegen (figuur 1). De hogere prijzen waren vooral te danken aan de extra vraag
vanuit de industrie die de voorraden weer op peil wilde brengen met het oog op de terugkerende
vakantiegangers. Door het grotere aanbod moesten de prijzen in september een flinke veer laten. De markt
sloot tegen het eind van het kwartaal in een flauwe stemming.
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In- en uitvoer
De export van vleesvarkens bleef ook in het derde kwartaal onverminderd hoog. Er werden circa 775.000
slachtvarkens uitgevoerd. Voor de eerste drie kwartalen van dit jaar komt het totaal op ruim 2,1 miljoen
stuks. Dit is ruim 5% meer dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Het leeuwendeel van de stijging
komt voor rekening van Duitsland. De export naar onze oosterburen nam over de eerste 9 maanden met
circa 12% toe tot ruim 1,8 miljoen stuks. Het aantal binnenlandse slachtingen bleef dit kwartaal steken op
circa 3,3 miljoen. Ondanks de toegenomen import loopt het aantal slachtingen ten opzichte van vorig jaar
terug.

Saldo naar recordniveau
Dankzij bovengenoemde markt- en prijsontwikkelingen is het resultaat van vleesvarkensbedrijven in het
derde kwartaal sterk gestegen. Het saldo per bedrijf is in het derde kwartaal ruim 10.000 euro hoger
uitgekomen dan vorig jaar, een nieuw recordniveau. De forse verbetering van het saldo is vooral te danken
aan de 14% hogere opbrengstprijzen. Aan de andere kant werden de biggen wel duurder (+10%), evenals
het voer (+5%) in vergelijking met het derde kwartaal van 2005. De kostenstijging bedroeg in totaal bijna
7.000 euro per kwartaal. Dat is duidelijk minder dan de hogere verkoopopbrengsten met bijna 18.000 euro
op kwartaalbasis. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2006 is de stijging van het saldo met ruim
16.000 euro per bedrijf nog groter.
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In het derde kwartaal waren de verschillen in saldi per maand niet groot, maar zonder uitzondering erg
hoog. De julimaand knoopte met een saldo van 12.000 euro op maandbasis moeiteloos aan bij het ook al
gunstige saldo in juni. Absolute topper was de maand augustus met een saldo van ruim 15.000 euro,
dankzij verder oplopende varkensprijzen (gemiddeld 1,57 euro per kg) en iets lagere biggenprijzen. In de
maand september werden nagenoeg dezelfde prijzen en saldi gerealiseerd als in juli. Het belangrijkste
verschil was echter de voerprijs die enkele procenten hoger was door hogere graanprijzen als gevolg van de
droogte in juli. Bij genoemde saldi op maandbasis is uitgegaan van continue productie op basis van
vervangingswaarde. Er is wel een duidelijk verschil tussen het saldo en het gezinsinkomen. In het saldo is
namelijk nog geen rekening gehouden met de niet-toegerekende kosten die circa 4.000 euro per maand
bedragen op een gemiddeld bedrijf met 1.400 vleesvarkens. Het cumulatieve saldo over de eerste drie
kwartalen was ruim 70.000 euro per bedrijf. Ook dat is veel hoger dan in de afgelopen jaren (figuur 2).

Vooruitzichten
Voor de resterende maanden zijn de vooruitzichten minder positief. De uitzonderlijk goede resultaten van de
afgelopen maanden kunnen leiden tot uitbreiding van de productie in een aantal EU-landen. De laatste weken
zijn de prijzen al flink aan het dalen en ook de voerprijzen zullen verder oplopen. De saldi zullen daarom in
het vierde kwartaal niet zo hoog blijven. Desondanks wordt verwacht dat het saldo (exclusief
balansverschillen) dit lopende jaar hoger uitkomt dan in 2005, want in de eerste drie kwartalen is al bijna net
zoveel verdiend als in het hele voorgaande jaar.
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Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven (bij een omvang van 1.400 vleesvarkens
per bedrijf)
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