Actuele informatie over land- en tuinbouw

KALVERSECTOR KRABBELT LANGZAAM UIT HET DAL
Jan Bolhuis
De kalversector heeft zich in 2002 redelijk weten te herstellen van alle moeilijkheden waar ze in 2001 mee
werd geconfronteerd. Het aantal slachtingen is met circa 17% toegenomen en komt volgens voorlopige cijfers van het PVE uit op 1,2 miljoen. Het gemiddeld geslacht gewicht was echter aanzienlijk lager dan in
2001 waardoor de totale productie met ruim 6% toenam tot 176.000 ton. Het overgrote deel (circa 90%)
van de kalfsvleesproductie wordt geëxporteerd. Italië is met een aandeel van ruim 35% nog steeds de belangrijkste afnemer. Duitsland en Frankrijk nemen beide ongeveer een kwart van de uitvoer voor hun
rekening. Dankzij het herstel van de consumptie van kalfsvlees in deze landen nam de Nederlandse uitvoer
het afgelopen jaar fors toe (29%).
De prijzen in de vleeskalversector hebben zich na een moeilijke periode in de loop van vorig jaar langzaam
weten te herstellen (zie figuur 1). Als gevolg van de BSE-crisis liep de vraag naar kalfsvlees op onze afzetmarkten in 2001 sterk terug. Bovendien werd ons land in maart 2001 nog geconfronteerd met MKZ
uitbraken waardoor de export van kalfsvlees en het transport van kalveren vrijwel stil kwam te liggen. Dit had
tot gevolg dat het gewicht van de kalveren bij het slachten aanzienlijk hoger was dan normaal waardoor de
kwaliteit terug liep. In deze situatie kwam in het tweede halfjaar van 2001 enige verbetering, maar dit leidde
vooralsnog niet tot een herstel van de prijzen. In de loop van 2002 trad er echter een verdere verbetering
van de prijzen op. De consumptie van kalfsvlees nam in de voor Nederland belangrijke afzetgebieden geleidelijk weer toe. De betere afzetmogelijkheden hadden tot gevolg dat de prijzen van vleeskalveren zich in de
tweede helft van 2002 in een opgaande lijn bewogen. De prijzen wisten zich in januari van 2003 goed te
handhaven zodat de vooruitzichten tot de Pasen redelijk positief zijn.
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Figuur 1 Prijsontwikkeling van vleeskalveren en stierkalveren

Nuchtere kalveren
De invoer van kalveren is het afgelopen jaar fors toegenomen en bedroeg circa 430.000 stuks. Ten opzichte van 2001 is dit een stijging van ruim 50%. Naast onze buurlanden waren Polen en Denemarken
de belangrijkste leveranciers. De invoer van kalveren in 2002 lag echter nog aanzienlijk beneden het niveau van de jaarlijkse invoer voor de MKZ uitbraak. De prijzen van de nuchtere kalveren kwamen in
2001 door het verzamelverbod en de slechte vooruitzichten op de kalfsvleesmarkt op een dieptepunt.
Het verzamelen van de nuchtere kalveren ging gepaard met veel extra werk en kosten. Na opheffing van
het verzamelverbod bleven de prijzen zich op een laag niveau bewegen vanwege de aanhoudend slechte
prijsvorming van kalfsvlees. Pas in het 2e kwartaal van 2002 was er sprake van enig prijsverbetering
door de toenemende vraag vanuit de mesterij. Kalveren die in deze periode worden opgezet zijn tegen
het eind van het jaar slachtrijp en dan liggen de prijzen van kalfsvlees meestal wat hoger dan in de zomermaanden. Na een terugval tijdens de zomermaanden liepen de prijzen van de nuchtere kalveren
onder invloed van de betere prijsvorming op de kalfsvleesmarkt de laatste maanden van 2002 weer op.
Het aanbod vanuit het binnenland is momenteel niet al te ruim waardoor de inkopers vaker uitwijken naar
het buitenland waar de prijzen lager zijn.
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