Daling broutardprijs is onvermijdelijk
INTRO:
Over een aantal weken loopt het aanbod van Nederlandse
broutards op. De prijs voor zoogkoeienhouders ligt nu nog tussen de E750 en
E800. Echter, die prijs wordt zeker minder.
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TEKST:
De handel in broutards is momenteel uitermate rustig. Het seizoen begint
ook pas echt in september en oktober. De prijs voor Franse broutards ligt
nu rond de E780, franco vleesstierenhouder. In grafiek 1 is goed te zien
dat dit lager is dan de 2 voorgaande jaren, toen de prijs rond de E800 lag.
De prijs voor Nederlandse broutards ligt tussen E750-800, waarbij het
merendeel voor de eerstgenoemde prijs wordt verhandeld. Dat is al minder
dan 2 maanden geleden, toen ze vlot tot boven de E800 opbrachten.
Redenerend vanuit de Nederlandse zoogkoeienhouder zijn de vooruitzichten
niet gunstig.Een exacte prognose is niet te geven, maar dat de prijs voor
Nederlandse broutards zal dalen lijkt onvermijdelijk.
Daar is een aantal redenen voor. De belangrijkste reden is wel de malaise
bij de luxe vleesstieren. Zo daalde de prijs van E-stieren vanaf april in
een paar weken met dubbeltjes tegelijk om uit te komen op E3-3,30 per kilo
geslacht-gewicht, terwijl de prijs in 2003 daar een stuk boven lag.
Hetzelfde geldt voor de nog luxere S-stieren. Daar ging sinds januari 33
cent van de prijs af.
Het marktbeeld is zodanig, dat een spoedig prijsherstel er voorlopig niet
inzit. Ook al vanwege het blijvend grote en relatief goedkope aanbod van
rundvlees uit Brazilië en Argentinië. Het gevolg is dat vleesstierenhouders
niet genegen zijn hoge prijzen te betalen voor hun uitgangsmateriaal.
Franse prijs eveneens onder druk
Een tweede reden is de prijs van de Franse broutards, waaraan de
Nederlandse prijs gekoppeld is. Nu is het zo dat ook de Franse prijs wat
onder druk staat. Dat heeft deels te maken met de malaise bij de luxe
stieren, maar ook met de concurrentie vanuit Oost-Europese landen als met
name Hongarije en Tsjechië. Net zoals de import van Oost-Europese nuka’s
naar Nederland flink is toegenomen, speelt dat ook bij de import van
broutards naar Italië en Spanje. Dat zijn normaliter grote afnemers van
Franse broutards. Maar die vraag droogt nu dus een beetje op, waardoor de
prijs ook onder druk komt te staan.
Dat geldt overigens niet voor alle Franse broutards. Er is een klein
segment topkwaliteit, een paar procent van de markt, waarbij door
Italiaanse afnemers zomaar E1.000 tot E1.100 voor broutards wordt
neergeteld. Die stiertjes worden in Italië afgemest tot een geslachtgewicht van 350 à 400 kilo. Kleine, fijne stiertjes met S-kwaliteit. En in
Italië is de situatie zo dat zo’n stiertje meer opbrengt dan een grote
grove stier. Ook al betreft het in beide gevallen S-kwaliteit.
Prijsverschil loopt terug
Een derde reden waarom de prijs van Nederlandse broutards onder druk komt
te staan, zit in het prijsverschil ten opzichte van de Franse stiertjes.
Die laatste krijgt de vleesstierenhouder voor E780 op het hok. Voor een
Nederlandse broutard beurt een zoogkoeienhouder circa E750 (zie grafiek 2).
Afhankelijk van de koppelgrootte, al dan niet uitgevoerde entingen en de
marge voor de handelaar betekent dit dat een vleesstierenhouder al gauw E35
tot E50 meer moet betalen. Dus E785 tot E800. Dat is dus exact het bedrag
dat voor een Franse broutard betaald moet worden. Een behoorlijk deel van
de vleesstierenhouders geeft dan toch de voorkeur aan een Frans dier.
Vooral omdat die in hun ogen op een hoger eindgewicht slachtrijp zijn,
zonder te veel te vervetten.
Vooral prijsdruk Nederlandse stiertjes
Gevolg van bovenstaande oorzaken is dat met name de prijs van Nederlandse
broutards de komende periode onder druk zal komen te staan. Ook al omdat,
zoals een handelaar het uitdrukt ‘we die dieren alleen maar in Nederland
kwijt kunnen.’ Daar waar Frankrijk naast de binnenlandse markt altijd kan

uitwijken naar Italië en Spanje, ook al bestaat er Oost-Europese
concurrentie, kan Nederland dat niet.
De verwachting is overigens niet dat het aanbod van Nederlandse broutards
hoger zal zijn dan voorgaande jaren. Dat is dan ook de enige positieve
factor in een verder somber beeld voor de toekomstige prijsvorming van de
Nederlandse broutards. Al zal een vleesstierenhouder dat anders zien, want
die is gebaat bij een lagere prijs voor zijn uitgangsmateriaal.
Bijschrift figuren:
Een Nederlandse broutard levert de zoogkoeienhouder E755 op. De
vleesstierenhouder betaalt E800.
De Franse Blonde d’Aquitaine-stiertjes kostten E780 op het hok. Mede
hierdoor staat de prijs voor Nederlandse broutards (zie grafiek 2) onder
druk.

