Tikje meer lucht voor roséprijs
INTRO:
Het prijsverloop voor rosévlees lijkt voor de tweede
helft van 2004 sterk op 2003. Kenners denken dat iets betere prijzen
mogelijk zijn. Bepalende factor is het Duitse premiebeleid.
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Prijzen voorspellen voor rosévlees is een hachelijke zaak, laat
verkoopdirecteur Heimen Bouwman van kalverslachterij Ekro weten. Een
rekenvoorbeeldje om een en ander te verduidelijken volgt. Gemiddeld slacht
het bedrijf 2.500-3.000 kalveren per week. Stel dat een paar boeren de
dieren 1 of 2 weken langer willen vasthouden, bijvoorbeeld 500 of 600 stuks
bij elkaar. Het aantal te vermarkten kilo’s kan zo aanzienlijk fluctueren
van week tot week. „In de topweek kunnen we het vlees alleen kwijt als we
ook marktpartijen benaderen waarvan we van tevoren weten dat die minder
willen betalen. In zo’n beperkte markt als die van het kalfsvlees zorgt een
bescheiden verschuiving in aanbod direct voor prijsschommelingen.”
En zo zijn er meer factoren die hun invloed hebben op de prijsvorming.
Sommige zijn vrij voorspelbaar zoals de jaarlijkse vakantieslapte, en de
‘proppen’ premiekalveren die drie keer per jaar voor een tijdelijk
overaanbod zorgen vlak na de premiedatum. En wat momenteel een grote
onzekerheid is bij het voorspellen van de prijzen aan het eind van dit jaar
en begin 2005, is óf en hoe de Duitse overheid het premiebeleid gaat
aanpassen.
Herstel vroeger
Na een slechte start van 2004 volgt de roséprijs sinds maart zo’n beetje
dezelfde lijn als een jaar daarvoor. In juli is sprake van de traditionele
zomerdip. Enerzijds veroorzaakt door het loskomen van een flinke
hoeveelheid premiekalveren, anderzijds doordat het afnamepatroon in de
klassieke afzetbestemmingen als Italië verandert. Door de hoge
zomertemperaturen en de aanwezigheid van toeristen loopt het kwalitatief
superieure achtervlees ’s zomers wat beter. Maar het voorvlees en de
bijproducten verkopen juist minder goed, met netto een moeizame afzet als
gevolg.
Vorig jaar kwam het herstel eind augustus op gang doordat het voorvlees
weer beter te verkopen was. Na een prijstopje rond week 37 zakte de prijs
opnieuw weg omdat na half september, aan het einde van de Italiaanse
vakantieperiode, de verkoop van het achtervlees inzakte. Er zijn geluiden
te horen dat het herstel in 2004 een paar weken eerder kan inzetten. Een
flink deel van de premiekalveren van juli is al weggezet in de markt, en
dat geeft wat lucht aan aanbodzijde. De prijs zal daarom niet snel onder
die van vorig jaar (rond E2,40-2,45 per kilo) uitkomen, met mogelijk in
augustus al hogere niveaus van E2,50-2,55. Dat kan dan doorstijgen tot een
prijsniveau rond de E2,70 in oktober.
Daarna zal, net als in 2003, een daling inzetten als de nieuwe lichting
premiekalveren op de markt komt. Wellicht dat het de eerste helft van
november nog meevalt, maar daarna gaat het neerwaarts. Want ook dit jaar is
de verwachting dat veel Duitse kalveren naar Nederland komen om te worden
geslacht. Toch hoeft de prijsval niet opnieuw zo diep te gaan als eind
2003, begin 2004, met een dieptepunt van E2,20 of zelfs net daaronder. In
Nederland zijn - vanwege de slechte prijsvooruitzichten - 3 maanden geleden
minder dieren opgezet. Dat de nukaprijzen in maart, april hoog waren,
versterkt die trend. Dat geeft minder aanbod in december en januari.
Onzekerheid
Bij deze inschatting speelt nog één grote onzekerheid, namelijk: wat gaat
de Duitse overheid doen met het premiebeleid? Het was de bedoeling om de
productie-afhankelijke premies per 1 januari dit jaar af te schaffen. Voor
de langere termijn is dat goed nieuws voor de Nederlandse rosémesters,
omdat door deze ontwikkeling waarschijnlijk de nodige Duitse concurrentie
verdwijnt. Maar voor de komende jaarwisseling kan het betekenen dat in
december een tijdelijk overaanbod ontstaat doordat Duitse veehouders voor
het eind van het jaar zo veel mogelijk dieren nog laten slachten, gevolgd
door een krap aanbod in januari. Dit zal een jojo-effect in de prijzen

geven. Er zingen echter geluiden rond dat er een overgangstermijn van 2 of
3 maanden komt. In dat geval zou het Duitse rosévlees veel geleidelijker op
de markt komen. De Duitse overheid neemt haar definitieve besluit
waarschijnlijk in augustus.
Met alle genoemde onzekerheden heeft een prijsvoorspelling voor de laatste
maanden van 2004 een hoog koffiedikgehalte. Bij een geleidelijk afbouwen
van de Duitse premies lijkt een prijsdal van rond de E2,35 in
december/januari mogelijk; wat minder diep dus dan in 2003. Samenvattend:
de grafiek voor dit jaar volgt grosso modo de lijn van 2003, maar de prijs
trekt nu wat eerder aan (begin augustus), kan een tikkeltje hoger uitkomen
tot en met oktober, en gaat daarna minder diep naar beneden. Is het op 31
december over en uit met de Duitse premies, dan kan de roséprijs de laatste
maanden alle kanten op.
Kader bij artikel:
Oppassen met ‘Oostblokkalf’
Sinds de toetreding van tien nieuwe leden tot de EU is een aantal nieuwe
transporteurs actief om kalveren uit de voormalige Oostbloklanden naar
Nederland te halen. Het is nu immers veel makkelijker om een vracht over de
grenzen te krijgen. Daardoor zijn ook partijen tegenvallende dieren in de
stallen van rosémesters terechtgekomen: ze hebben te vaak een dierenarts
nodig of groeien gewoonweg niet. Dan is het voordeel van de lagere prijs
snel teniet gedaan.
Daarmee is beslist niet gezegd dat alles uit het Oosten problemen met zich
meebrengt. In tegendeel, er komen ook partijen met heel beste kalveren deze
kant uit; de slechte dieren zijn in de minderheid. Het is dus een kwestie
van uitkijken met wie je zaken doet. Handelaren die al langer dieren uit
Oost-Europa halen kennen de lokale markt en hebben de voorkeur. Een
overweging is alleen dieren te nemen die eerst al een tijd in het land van
herkomst op een verzamelbedrijf zijn opgefokt; daar kunnen de kneusjes er
dan al worden uitgehaald. Een ander punt is dat de veehouderij in
bijvoorbeeld Tsjechië en Slowakije al beter is gestructureerd dan in Polen,
waar nog veel kleine boeren actief zijn. Dit leidt tot meer variatie in de
dieren.
Bijschrift figuren:
Na de prijsdip eind 2003 en begin 2004 is het prijsniveau vanaf maart
vrijwel gelijk aan vorig jaar. De tweede helft van 2004 lijkt net even
beter uit te pakken.

