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INKOMENS LEGPLUIMVEEHOUDERIJ HERSTELLEN, VLEESKUIKENSECTOR VALT TEGEN
Arjan Wisman
Door een goede ontwikkeling van de eierprijzen, zullen de inkomens in de legsector in 2006 verbeteren,
ondanks gestegen kosten van voer. In de vleeskuikensector zijn de resultaten echter zeer teleurstellend.
Naast de gestegen voerkosten zijn lagere opbrengstprijzen hiervoor de oorzaak.

Legpluimveehouderij herstelt zich iets
De resultaten van bedrijven met leghennen zullen in 2006 beter worden dan voorgaande jaren. Op jaarbasis
wordt het saldo geraamd op ruim 4 euro per hen per jaar (tabel 1). Het dal van de eierprijzen lijkt voorlopig
achter de rug te zijn. In de jaren 2004 en 2005 was het 'na-ijleffect' van de vogelgriep in 2003 nog
merkbaar in de prijsontwikkeling van eieren. Pas in de loop van 2006 kwamen vraag en aanbod beter in
balans. De EU-productie van consumptie-eieren zal in 2006 naar verwachting met bijna 2% afnemen, vooral
door een productiedaling in Duitsland en Frankrijk van tussen de 1 en 2%. Cijfers over de Spaanse
eierproductie duiden zelfs op een 6% lager aanbod. In ons land zijn iets meer hennen opgezet en is de
aanvoer bij de pakstations iets hoger dan in 2005.
Tabel 1

Saldo (in euro) van enkele takken in de pluimveehouderij
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0,36
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0,20
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.

Het prijsverloop van eieren was dit jaar erg grillig, maar op jaarbasis zijn de eieren naar verwachting 13%
duurder dan in 2005. Er zijn wel duidelijke verschillen in prijsontwikkeling tussen kooieieren en
scharreleieren. De marktprijzen van kooieieren stegen meer dan die van scharreleieren, waardoor de
prijsverschillen kleiner werden. De resultaten van scharrelbedrijven zullen in 2006 dan ook minder
verbeteren dan die van kooibedrijven. De kostprijs van eieren zal in 2006 iets hoger worden, vooral door
hogere voerprijzen (+4%). Ook de aankoopprijzen van opfokhennen zijn iets gestegen. Ondanks de hogere
productiekosten zal het saldo dankzij de hogere eierprijzen toch met ruim 1 euro stijgen tot 4,30 euro per
hen per jaar. Het gezinsinkomen uit bedrijf per leghennenbedrijf zal in 2006 toenemen naar 57.000 euro per
bedrijf, na twee jaren met negatieve gezinsinkomens (figuur 1). De besparingen worden geraamd op 22.000
euro per leghennenbedrijf (tabel 2). De twee voorgaande jaren met grote vermogensverliezen zijn daarmee
nog lang niet goedgemaakt.
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Figuur 1

Ontwikkeling gezinsinkomen uit bedrijf van pluimveebedrijven (vanaf 2001 gelden nieuwe
definities van de kengetallen)

Resultaten vleeskuikens in een duikvlucht
Voor de vleeskuikensector is 2006 zeer teleurstellend. Vooral de prijzen van vleeskuikens vielen erg tegen.
Het saldo per opgezet kuiken zal in 2006 flink dalen door een combinatie van 7% lagere opbrengstprijzen en
6% hogere voerprijzen (tabel 1). De daling van de opbrengstprijzen begon eind 2005 en zette vervolgens
versneld door in de eerste maanden van 2006. In april 2006 waren de prijzen op het laagste niveau van het
jaar. De consumptie van kuikenvlees was lange tijd lager door de angst voor het vogelgriepvirus. Geleidelijk
aan herstelde de consumptie en zijn de prijzen hersteld. De contractprijzen voor de vleeskuikens werden
verhoogd. Dat was hard nodig omdat de kuikenhouders werden geconfronteerd met stijgende (voer)kosten.
Gemiddeld zal voor de vleeskuikenkorrel bijna 5% meer worden betaald. In combinatie met de gestegen
tarweprijs in het oogstjaar 2006 zal de gemiddelde voerprijs met ruim 6% toenemen. Daarnaast zorgt de
8% duurdere brandstof (meestal propaangas) voor een stijging van de stookkosten. Ook de eendagskuikens
zijn iets in prijs toegenomen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zal het saldo met 16 cent dalen naar 20
cent per opgezet kuiken. Voor 2006 wordt het gezinsinkomen uit bedrijf geraamd op -12.000 euro per
bedrijf, een daling van ruim 100.000 euro (figuur 1). Dat zal resulteren in forse ontsparingen per gemiddeld
bedrijf, terwijl in 2005 nog flinke besparingen werden geboekt (tabel 2). In de periode 2002-2004 werd ook
al flink ingeteerd op het eigen vermogen.
Tabel 2

Rentabiliteit, inkomens en besparingen op pluimveebedrijven
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Vleeskuikenbedrijven
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Opbrengsten-kostenverhouding
2004
75
92
2005 (v)
85
104
2006 (r)
95
90
Gezinsinkomen uit bedrijf (x 1.000 euro per bedrijf)
2004
-71,8
2005 (v)
-9,0
2006 (r)
57,0

-0,6
97,0
-12,0

Besparingen (x 1.000 euro per bedrijf)
2004
-102,6
-19,2
2005 (v)
-43,0
62,5
2006 (r)
22,0
-43,0
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Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.
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