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goed jaar vleesvee
De kalversector groeide in 2003 door een toenemende
saldo’s in het roodvlees maakten een pas op de plaats.
er gunstiger uit voor kalverhouders.
Eric Wientjes

TEKST:
Door een hogere slachtpremie van E80 groeide het aantal kalverslachtingen
in Nederland met 4,5 procent tot 1,3 miljoen, meldt het LEI in het Landbouw
Economisch Bericht. Er werden, met name uit Duitsland, 512.000 kalveren
ingevoerd (plus 19 procent vergeleken met 2002). Hierbij wijzigde de
blankkalfsvleesproductie weinig, de stijging komt grotendeels voor rekening
van rosékalveren. Vanwege het hogere geslacht-gewicht steeg de Nederlandse
kalfsvleesproductie met 5 procent tot 187.000 ton, waarvan 171.000 ton
verkocht is naar Duitsland, Frankrijk en Italië. De binnenlandse
kalfsvleesconsumptie blijft onveranderd laag.
De vooruitzichten voor de kalverhouderij worden gunstig ingeschat voor
2004. Verwacht wordt dat het Europese kalfsvleesaanbod afneemt, omdat de
productiecapaciteit in het buitenland niet volledig kan worden benut
vanwege omschakeling naar groepshuisvesting. Die is verplicht per 1 januari
2004. Waar Nederland op dat punt al bijna voldoet, is de concurrentie nog
druk bezig met een inhaalslag. De verwachte krapte aan de aanbodzijde werkt
positief op de prijsvorming. Uiteraard ten voordele van degenen die volop
in productie zijn.
Rundvleesproductie mondiaal gelijk
Op wereldniveau bleef de rundvleesproductie in 2003 nagenoeg gelijk (58,7
miljoen ton) aan 2002 (58,1 miljoen ton). Wel waren er verschuivingen in
het marktaandeel van de diverse productieregio’s. Oceanië, Azië en vooral
Zuid-Amerika produceerden meer, Noord-Amerika wat minder. In de 15 EUlanden nam de productie iets af door de krimpende melkveestapel.
Meer vertrouwen van de consument in rundvlees (bse-angst ebt weg) zorgde
juist voor een plus in de consumptie. Door beide ontwikkelingen werd de EU
in 2003 netto een rundvleesimporteur. Daardoor stegen de prijzen. Een trend
die zich in 2004 voortzet. Toch betekende de gemiddelde opbrengstprijs van
E2,45 per kilo geslacht-gewicht (plus 11 procent, zie tabel) niet dat het
saldo in de roodvleesproductie verbeterde. Tegenover hogere inkomsten
stonden namelijk flink duurdere kalveren en een iets teruglopende
snijmaïspremie. De stieren- en slachtpremie bleven onveranderd.
De trend dat het aantal bedrijven met roodvleesproductie in Nederland
afneemt, zette zich het afgelopen jaar onverminderd voort; 14 procent van
de bedrijven stopte in 2003 met de rundvleestak. Het aantal bedrijven met
vleesvee is nu nog maar een kwart van het aantal in 1990.
Bijschrift figuren:
Het saldo in de vleesstierenhouderij verbeterde niet. Nuka’s waren duurder.
De roodvleesproducenten beleefden weinig vreugde aan de hogere
opbrengstprijzen. Door de fors duurdere nuka’s ging het saldo over 2003 er
niets op vooruit.

