Te groot kalveraanbod zit prijsvorming dwars
INTRO:
Een herstel van de prijzen voor blanke kalveren zit er
dit jaar nog wel in, maar de E4,80 van vorig jaar wordt niet gehaald. Ook
de roséprijzen klimmen uit het dal, zij het heel geleidelijk.
AUTEUR:
Anne-Marie van der Linde
TEKST:
Het ruime aanbod van slachtrijpe kalveren is voor de rosésector al een jaar
de oorzaak van het lage prijsniveau. Afgelopen 2 jaar zijn er meer rosés
opgezet om zoveel mogelijk premie te vangen in het oude en nieuwe
premiestelsel.
Dit najaar zit een ruim aanbod ook de prijsvorming bij de blanke
vleeskalveren dwars. In cijfers van het Productschap Vee en Vlees (PVV) is
dit hogere aanbod nog niet terug te vinden. Doordat de verwerking van
slachtgegevens door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) langzaam
verloopt, zijn er nog slechts voorlopige cijfers tot en met juni bekend
(zie grafiek 3). Uit die cijfers blijkt wel dat er in het eerste halfjaar
met ruim 550.000 slachtingen 5,5 % meer geslacht is dan in het eerste
halfjaar van 2003. Van de roséslachtingen zijn wel wekelijkse gegevens
beschikbaar. Het aantal slachtingen ligt tot en met half oktober met
179.465 ruim 4 % hoger dan het aantal in dezelfde periode vorig jaar.
Het grote aanbod wordt wel door de markt opgenomen. De export ligt dit jaar
met 158.373 ton (tot 23 oktober) 8.565 ton hoger dan in dezelfde periode in
2003 (zie grafiek 4).
Verkeerd gegokt
Het grote aanbod van blanke vleeskalveren lijkt het gevolg van een
verkeerde gok van zowel binnenlandse als buitenlandse kalverintegraties en
slachterijen. Met de goede opbrengsten van vorig najaar in het achterhoofd,
zijn dit voorjaar overal meer kalveren opgezet. De prijzen stegen vorig
najaar namelijk met 80 cent per kg. De top lag in december op E4,80-4,85
per kg.
Nu levert dat grote aanbod een probleem op. In oktober verkoopt kalfsvlees
sowieso slechter. In veel afzetlanden wordt kalfsvlees tijdelijk van de
kaart verdrongen door wild. Vooral het luxe achtervlees levert dan een stuk
minder op. Het goedkope voorvlees en bijproducten als tongen en levers
kunnen de prijsdaling van het achtervlees redelijk compenseren. Dit jaar
lukte dat niet. De prijs voor blanke vleeskalveren zakte in 7 weken tijd
met 37 cent naar E4,15 eind oktober, terwijl vorig jaar nog E4,79 werd
betaald.
Bij deze prijzen wordt flink verlies geleden op de kalveren. De kostprijs
per kg vlees ligt rond E4,40-4,50. Door de dure nuchtere kalveren die
afgelopen voorjaar zijn aangekocht, zal de kostprijs de laatste maanden van
het jaar nog iets stijgen.
Geen spectaculaire stijging
Het dieptepunt in de prijs voor blanke kalveren lijkt bereikt. De afzet van
het achtervlees trekt half november aan, want dan denken grossiers en
supermarkten aan hun kerstinkopen (zie grafiek 1). Traditioneel een periode
waarin hogere prijzen voor kalfsvlees bedongen worden. Het prijsniveau van
vorig jaar wordt echter zeker niet bereikt. Daarvoor blijft het aantal
kalveren in de hele EU te groot. Er worden wat minder kalveren verwacht,
maar het blijven er internationaal gezien nog altijd te veel.
Vooral het Franse en Italiaanse aanbod zit dwars. Die landen zijn zeer
chauvinistisch als het om vlees gaat. Er zijn zelfs Franse supermarkten die
hebben vastgelegd alleen maar Frans vlees te verkopen.
Rosés blijven problematisch
De rosésector komt dit jaar niet uit de problemen. Het aanbod blijft groot
en ligt tot half oktober met 179.465 slachtingen ruim 4 % boven vorig jaar.
De prijzen blijven laag, elke opleving werd tot nu toe vrijwel direct
tenietgedaan. Het gemiddelde prijsniveau ligt tot eind oktober op E2,49 per
kg. Dat is 9 cent ofwel 3,5 % lager dan vorig jaar in dezelfde periode (zie
grafiek 2).

In oktober lag het aantal slachtingen wel iets achter bij 2003 vanwege het
uitblijven van Duitse premiekalveren. Aan het einde van een premieperiode
komen altijd veel Duitse kalveren in Nederlandse slachterijen. Maar dit
jaar werden Duitse kalveren in oktober levend naar Italië en Libanon
geëxporteerd. Libanon is een echte prijskoper en is niet vaak op de
Europese markt te vinden. Eind oktober nam het aantal kalveren onverwacht
weer toe en dat leidde direct tot nieuwe prijsdruk. Net als bij blank
kalfsvlees is het duurdere achtervlees moeilijk te verkopen. Ook voorvlees,
tongen en levers moeten tegen minder geld afgezet worden.
Voor de rosékalveren is eveneens een prijsstijging vanaf half november te
verwachten. De forse daling van vorig jaar lijkt zich in elk geval niet te
herhalen. Maar net als voor blanke kalveren geldt dat de prijsverhoging
niet spectaculair is.
Bijschrift figuren:
Elke prijsstijging voor rosés wordt vrijwel direct weer tenietgedaan. De
komende weken loopt de prijs door betere verkoop iets op.
De kerstverkopen zorgen voor een prijsstijging. Geen spectaculaire,
daarvoor blijven er te veel slachtrijpe kalveren in Europa.
In ’t eerste halfjaar zijn 554.547 blanke en 179.465 rosékalveren geslacht;
4 % meer dan in 2003.
De export is als gevolg van het groter aantal slachtingen met 8.565 ton
gestegen naar 158.373 ton.

