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CONJUNCTUURBAROMETER

Gesloten bedrijf
Andere kosten: 50,0 € -42,50 €***

Zeugenbedrijf
Andere kosten: 24,5 € -16,02 €***

Vleesvarkensbedrijf
Andere kosten: 30,5 € -31,48 €***

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

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 €

mei '22 159,36 € 139,17 € 1,15 20,18 € -29,82 € 44,24 € 31,37 € 1,41 12,87 € -11,63 € 159,36 € 107,80 € 1,48 7,32 € -23,18 €

jun '22 161,84 € 139,17 € 1,16 22,67 € -27,33 € 42,35 € 31,37 € 1,35 10,98 € -13,52 € 161,84 € 107,80 € 1,50 11,69 € -18,81 €

* 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
juni 2021 – juni 2022

De vinger op de knip
Tekst en beeld: Bart Teuwen

Door de torenhoge infl atie en het sterke ‘parfum de crise’ houdt de 
consument de vinger op de knip. Gevolg is dat de varkensmarkt zich 
voortbeweegt met de handrem op. De tendens is duidelijk omhoog, 
maar de prijzen van het vlees willen echter niet mee. Er moet écht 
een duidelijk tekort ontstaan vooraleer de prijzen overtuigend stijgen; 
wat nochtans levensnoodzakelijk is. Het duidelijk lagere aanbod 
varkens brengt de markt vooralsnog niet in een onevenwicht. De 
slachthuizen passen hun slachtprogramma’s gewoon aan, en zijn 
pas bereid om meer te gaan slachten als hún verkoopprijzen de 
hoogte ingaan wat vooralsnog slechts zeer mondjesmaat gebeurt. 
Het zal nochtans van die kant moeten komen, want aan de kant 
van de kostenzijde moeten we niet al te veel heil verwachten. De 

verwachting is namelijk dat de voerprijzen nog zeker 12 maanden 
torenhoog zullen blijven.

Voor de maand juni blijven de voerprijzen gelijk en laten de OVR’s een 
rimpeling optekenen. De OVR-ZEUGENBEDRIJF daalt lichtjes tot 1,35. 
Terwijl de licht hogere varkensprijs zorgt voor licht hogere OVR’s. De 
OVR-GESLOTEN BEDRIJF corrigeert lichtjes tot 1,16 en de 
OVR-VLEESVARKENSBEDRIJF tot 1,50. •

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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