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DERDE KWARTAAL MELKVEE: SALDO BLIJFT HOOG MAAR DE GROEI IS ER BIJNA UIT
Jakob Jager en Jan Bolhuis

Markt en prijs
Het derde kwartaal van 2006 kende een zeer warme en droge juli maand. Ondanks het extreme weer bleef
de melkproductie goed op peil. De aangevoerde hoeveelheid lag in juli op hetzelfde niveau als in 2005. Wel
was er sprake van de flinke daling van het vet- en eiwitgehalte. In augustus lag de productie ruim 1% boven
het niveau van vorig jaar. De melkproductie in de EU ligt echter nog steeds onder het niveau van vorig jaar.
De verwerking van de aangevoerde melk tot consumptiemelk in Nederland blijft ten opzichte van vorig jaar
volgens het PZ achterlopen. Er wordt steeds meer melk verwerkt tot kaas. Deze groei gaat vooral ten koste
van de productie van boter en melkpoeder. De productie van weipoeder blijft ten opzichte van vorig jaar
eveneens fors achter. De boterprijzen stonden in het derde kwartaal iets onder druk. De markt voor mager
melkpoeder en weipoeder was vanwege het dalende aanbod echter vast gestemd. Vooral de prijs van
mager melkpoeder trok in de loop van het kwartaal flink aan. De vooruitzichten voor de komende maanden
zijn eveneens gunstig. De afzet van kaas verliep ondanks het stijgende aanbod redelijk. De kaasconsumptie
vertoont een stijgende tendens waardoor het aanbod goed wordt opgenomen.
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Prijsontwikkeling van melk per maand, per 100 kg (2003-2006)

Omzet en aanwas
De prijsdaling van de nuchtere kalveren uit het tweede kwartaal zette zich in het derde kwartaal voort.
Belangrijkste oorzaak hiervan was de lagere opbrengstprijs van kalfsvlees. Het positieve effect van de
vogelgriep op de kalfsvleesconsumptie ebde langzaam weg en door het ruime aanbod van kalfsvlees nam
de prijsdruk verder toe. Deze ontwikkeling had tot gevolg dat de kopers van nuchtere kalveren zich
terughoudend opstelden. Daarnaast werden de prijzen op de binnenlandse markt onder druk gezet door de
ruime invoer van kalveren. Gedurende de eerste 8 maanden van dit jaar nam de invoer met 17% toe. Sinds
het opheffen van het exportverbod neemt de invoer van Engelse kalveren geleidelijk weer een belangrijke
plaats in. Voorgaande ontwikkelingen hadden tot gevolg dat de verkoopprijzen dit kwartaal circa 85 euro
lager waren dan het vorige kwartaal. De afzet van rundvlees verliep moeizaam. Het warme weer en de
vakanties hadden een negatieve invloed op de rundvleesconsumptie, met lagere prijzen tot gevolg.
Desondanks brachten de afgemolken koeien nog bijna 30 euro meer op dan in het derde kwartaal van vorig
jaar. De vraag naar guste koeien nam door de dalende rundvleesprijzen af. De prijzen van het gebruiksvee
stonden onder druk. Diverse gevallen van blauwtong hadden tot gevolg dat de export van levende runderen
ernstig werd belemmerd.
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Resultaten
Wordt de bovenstaande informatie vertaald naar ontwikkelingen van opbrengsten, toegerekende kosten en
saldo voor een melkveebedrijf van 65 koeien met een melkproductie van een half miljoen kg, dan blijkt dat
het saldo in het derde kwartaal nauwelijks meer toeneemt (figuur 2). De hogere melkproductie en de lagere
prijs zorgden voor een terugloop van de zuivelopbrengsten van 800 euro. De melkpremie is in 2006 hoger
dan in 2005, wat per kwartaal 1.500 euro meer opbrengt. Voornamelijk de voerkosten stijgen en in mindere
mate de kosten van kunstmest en de overige toegerekende kosten. De totale toegerekende kosten nemen
in het derde kwartaal met ongeveer 4% toe (+500 euro). Daarnaast is er nog een klein plusje uit het
verkopen van het vee. Uiteindelijk laat het saldo in het derde kwartaal een klein plusje zien van 300 euro,
een stijging van 1%. Over de laatste 2 jaren is het saldo steeds hoger geweest dan het jaar ervoor, maar de
groei is er bijna uit. Het cumulatieve saldo over de eerste drie kwartalen komt uit op ongeveer 99.000 euro,
ruim 4.000 euro hoger dan vorig jaar over dezelfde periode. Deze stijging van het saldo levert weliswaar
een positieve bijdrage aan het inkomen op jaarbasis, maar het betekent nog niet per se dat dat inkomen ook
een plus zal laten zien. Daar spelen namelijk ook structuurveranderingen en ontwikkelingen van vaste
kosten, afschrijvingen en waardeveranderingen van vee in mee. In december wordt de eerste raming
gepresenteerd van de inkomens voor 2006 op jaarbasis.
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Saldo per kwartaal op melkveebedrijven (bij een omvang van 65 melkkoeien, inclusief
melkpremie)
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