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CONJUNCTUURBAROMETER

Gesloten bedrijf
Andere kosten: 50,0 € -46,68 €***

Zeugenbedrijf
Andere kosten: 24,5 € -19,57 €***

Vleesvarkensbedrijf
Andere kosten: 30,5 € -32,12 €***

Maand Opbrengst* Voerkost OVR-GB Voerwinst Marge Opbrengst** Voerkost OVR-GB Voerwinst Marge Opbrengst*** Voerkost OVR-GB Voerwinst Marge

nov '21 102,30 € 107,21 € 0,95 -4,91 € -54,91 € 16,00 € 24,41 € 0,66 -8,41 € -32,91 € 102,30 € 82,80 € 1,24 3,50 € -27,00 €

dec '21 103,65 € 111,97 € 0,93 -8,32 € -58,32 € 18,61 € 25,42 € 0,73 -6,81 € -31,31 € 103,65 € 86,55 € 1,20 -1,51 € -32,01 €

jan '22 103,93 € 113,69 € 0,91 -9,76 € -59,76 € 22,89 € 25,89 € 0,88 -3,00 € -27,50 € 103,93 € 87,80 € 1,18 -6,76 € -37,26 €

feb '22 104,15 € 113,69 € 0,92 -9,54 € -59,54 € 25,45 € 25,89 € 0,98 -0,44 € -24,94 € 104,15 € 87,80 € 1,19 -9,10 € -39,60 €

mrt '22 147,40 € 126,47 € 1,17 20,93 € -29,07 € 51,03 € 28,67 € 1,78 22,36 € -2,14 € 147,40 € 97,80 € 1,51 -1,43 € -31,93 €

apr '22 167,50 € 136,00 € 1,23 31,50 € -18,50 € 56,60 € 30,70 € 1,84 25,90 € 1,40 € 167,50 € 105,30 € 1,59 5,60 € -24,90 €

* op basis van een verkoopgewicht van 110 kg netto en een toeslag op de ‘prijs Danis’ van 19 eurocent. ** op basis van de nieuwe notering van de Vlaamse Biggenprijs met een 
toeslag van toeslag van 14,00 euro, maar herrekend naar een big van 20 kg. *** zesmaandelijks gemiddelde marge.

Ontwikkeling opbrengst-voerkostratio’s
april 2021 – april 2022

Dag van de Arbeid géén feest voor de varkenshouders.
Tekst en beeld: Bart Teuwen

Ondanks een historisch hoge varkensprijs verbetert de kaspositie van 
vleesvarkensproducenten niet. De opbrengsten volstaan immers niet om 
de facturen te betalen. Bijgevolg is de cashdrain nog steeds niet gestopt, 
en wordt er nog steeds geld toegelegd aan de varkens. Enkel bij de 
zeugenhouder is het kantelpunt bereikt. Of beter gezegd “was bereikt”. 
Want met de prijscorrectie voor week 18 duiken de biggen ook weer in 
het rood. 
De maand april droeg nog hoop op beterschap in zich. De slachthuizen 
probeerden de varkensprijs stabiel te houden (hoewel hun marge 
afbrokkelde), hopend op een aantrekkende consumptie. Helaas, het 
weekend van 1 mei (Dag van de Arbeid) werd een tegenvaller, waarna de 
markt door het ijs zakte.

Voor de maand april laat de OVR-ZEUGENBEDRIJF een correctie zien tot 
1,84 waarmee nét groene cijfers kunnen opgetekend worden. De OVR-
GESLOTEN BEDRIJF stijgt tot 1,23 en de OVR-VLEESVARKENSBEDRIJF 
corrigeert verder tot 1,59. Maar dit is volstrekt ontoereikend.

Merk op dat er een aanpassing werd doorgevoerd voor wat betreft de 
toeslagen. Bij de varkens wordt de toeslag verhoogd tot 19 cent. En de 
toeslag bij de biggen wordt verhoogd tot 14 euro. •

DE VARKENSHOUDERIJ IN BELGIË IS NOG STEEDS EEN SECTOR IN NOOD !
Wie een OVR-rekenblad voor zijn eigen bedrijf wil kan dit aanvragen 
via Varkensbedrijf: franky.deletter@rekad.be
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