Groter aanbod beperkt prijzen
INTRO:
Nuchtere kalveren en starters zijn duur, maar bereiken
het hoge niveau van vorig jaar niet. Mede door een grote import en
exportproblemen bij starters staan de prijzen onder druk.
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TEKST:
Het prijsniveau van nuchtere stierkalveren ligt momenteel rond de E200.
Behoorlijk aan de prijs, maar niet zo extreem duur als een jaar geleden.
Toen werd er vlot E250 tot E300 voor een beetje kalf betaald. Dit
prijsniveau zal dit jaar niet gehaald worden. De prijzen voor starters
volgen vrijwel hetzelfde prijsbeeld als de nuchtere kalveren, alleen
schommelen ze. Het niveau ligt E50 lager dan een jaar geleden. Kruislingen
zijn echter in maart en april een stuk duurder geweest dan vorig jaar. De
prijzen voor de betere kalveren liepen op tot boven de E400.
De prijzen voor nuchtere kalveren zetten eind april de daling in, dat was
eerder dan verwacht. Het Nederlandse aanbod blijft de komende maand nog
beperkt, maar een groot goedkoper buitenlands aanbod geeft inkopers de
mogelijkheid de prijzen onder druk te zetten. Er komen veel Duitse kalveren
deze kant op; die kalveren zijn op hok geleverd vlot E50 goedkoper dan
Nederlandse. Daarnaast komen er weer Ierse en Deense kalveren de grens over
en ook de nieuwe lidstaten Polen en Tsjechië leveren veel kalveren.
Voorlopig niet duurder
In de eerste weken van mei zette de prijsdaling door tot onder de E200 voor
een zwartbonte stier. Voorlopig blijft de prijs rond de E200 schommelen,
veel hoger zit er niet direct in. In de loop van juni komt de eerste
afkalfgolf. Dat grotere kalveraanbod zorgt traditioneel voor lagere
prijzen. Het buitenlandse aanbod blijft ook nog voldoende. Daarbij komt dat
vanaf juni de vraag wat afneemt, omdat er vanwege de zomerperiode minder
plaatsen vrijkomen. De aanhoudend goede vraag uit Frankrijk kan de nukaprijzen echter weer iets opdrijven.
Kruislingen fors verlaagd
De afgelopen maanden gaven inkopers van onder andere de integraties
regelmatig aan dat de prijzen voor kruislingkalveren een flink stuk lager
moesten. Dit lukte niet tot eind april, het kalveraanbod was daarvoor te
klein. Eind april was de tijd wel rijp voor een forse prijsverlaging. In
een week werden de kruislingprijzen met ruim E30 verlaagd. In de weken
daarna daalden de prijzen verder.
De prijsverlaging heeft twee redenen. Ten eerste neemt het aantal
kruislingkalveren jaarlijks toe. Naar verwacht beslaat het aandeel
kruislingen meer dan 10 procent van het aantal geboortes. De Belgisch
Witblauwe-kruislingen leveren bij afmesten een betere kwaliteit vlees op.
Het probleem met de kruislingen is nu dat er teveel komen om voor alle
geslachte kalveren de meerwaarde eruit te halen.
Daarnaast worden kruislingkalveren sterk beconcurreerd door de import van
Poolse kalveren. Deze import is, mede vanwege de toetreding tot de EU,
groter dan de afgelopen jaren. De kwaliteit van de Poolse kalveren zit
tussen de Nederlandse roodbonte en kruislingen in en de kalveren zijn een
stuk goedkoper. De laatste weken meldde de handel prijzen rond de E250 op
hok geleverd, terwijl een kruislingkalf minstens E100 meer kostte. Ook
Tsjechische kalveren zijn van vergelijkbare kwaliteit en prijs.
De import uit Polen is na de toetreding echter een probleem geworden. De
regeringen van de nieuwe lidstaten kregen de benodigde paspoorten niet op
tijd voor elkaar. Bij het afsluiten van dit nummer van Vleesvee was nog
niet duidelijk wat de consequenties hiervan zouden zijn.
Lastige levende export beperkt prijs
Net als nuchtere kalveren kosten starters dit jaar een stuk minder dan
vorig jaar. Toen rezen de prijzen de pan uit met ruim E350. De rosésector
koopt wel gretig kalveren, maar men is door de lage opbrengsten voor
slachtrijpe kalveren niet bereid veel te betalen. Daarnaast is de afzet
naar Duitsland tijdelijk weggevallen door de Duitse IBR-status 9.

Exporteren van startkalveren wordt door strenge quarantaineregels en de
verplichte controle op IBR praktisch en financieel onmogelijk gemaakt. En
dat terwijl er wekelijks zo’n 1.000 kalveren naar Duitsland vertrokken. Nu
deze vraag weggevallen is, is het aanbod voor de Nederlandse markt ruim
voldoende.
De verwachting is dan ook dat de prijzen de komende tijd niet al te veel
zullen oplopen, eerder rond de E305 per kalf blijven hangen. Zodra de
Duitse markt weer open gaat, zal de vraag naar starters toenemen. Of dit
veel effect op de prijzen gaat hebben is nog maar afwachten. De Duitse
rosémesters betrekken nu ook hun kalveren van landgenoten. Wanneer de
Duitse grens weer open gaat is onduidelijk, er is volop overleg in Brussel
om de quarantaine- en testeisen te versoepelen.
Bijschrift figuren:
Te veel kruislingen en een groot aanbod goede kalveren uit onder andere
Polen zorgen voor flinke prijsverlagingen.
Door exportproblemen naar Duitsland zijn er voldoende startkalveren. Zodra
de export weer op gang komt, kan dat wat prijsopdrijvend werken.
Het kalveraanbod neemt de komende maand toe. Samen met de aanhoudende
import zorgt dat ervoor dat de prijzen niet snel meer oplopen.

