
OOGSTINFO BIJ CZAV

  VERKOOP-
MOGELIJKHEDEN

1.  Voorverkoop:
vóór de oogst granen verkopen tegen 
een vaste prijs

2.  Graanpool: 
voorschotprijs tijdens of na de oogst met kans op 
nabetaling. Ontvang uw geld snel en doe mee in 
de marktontwikkeling. Het voorschot wordt vast-
gesteld op basis van de dan bepaalde kwaliteit van 
het oogstproduct. Als de kwaliteit daartoe aanlei-
ding geeft kunnen latere voorschotten afwijken.

3.  Dagprijs: 
kies, afhankelijk van de markt, voor een defi nitieve 
afrekening tegen dagprijs. Indien u zelf het 
verkoopmoment wilt bepalen (“in opslag”) 
kunt u dit na het bekend worden van de 
voorschot prijs aan ons doorgeven. Let er 
wel op dat uiterlijk 31 mei 2023 de partijen 
afgerekend dienen te zijn. 

  GRAANPOOL

Er is in de afgelopen maanden door de telers al relatief 
veel graan voorverkocht. Gezien de grote onzekerhe-
den op de markt (zowel hogere als lagere prijs) is de 
pool in deze markt een prima afzetsysteem. Direct na 
de oogst ontvangt u een voorschot, afhankelijk van het 
prijsverloop wordt mogelijk een aanvullend voorschot 
later in het seizoen uitbetaald. Het gehele jaar volgt de 
pool de marktontwikkelingen waarmee het prijsrisico 
voor u beperkt wordt.

  INNAMECONDITIES 

Vooral door het stijgen van de energieprijzen stijgen helaas diverse kosten. Door deze kostenstijging zijn we 
genoodzaakt om verschillende tarieven te wijzigen. Zo zijn de aanvoer- en bewaarvergoedingen gestegen. 
De transporttarieven en droogkosten zijn ook gestegen. Bij de droogkosten zijn vooral de stijgende energiekosten 
de oorzaak van de stijging. Ook is de handling die nodig is om granen te drogen in kosten gestegen. Bij tarwe blijft 
CZAV er aan vasthouden om pas vanaf 16% vocht droogkosten te berekenen, ondanks dat CZAV moet afl everen 
op 15%. Vooral bij granen die beperkt te hoog in vocht zijn blijven de kosten zo laag. Hiermee proberen u zoveel 
mogelijk ruimte te geven om de oogstbare dagen te benutten. De verschillende tarieven zijn te vinden op mijnCZAV. 
Een samenvatting van de meest belangrijke normen:

• Granen worden ingenomen op basis 15% vocht.
• Droogkosten voor tarwe vanaf 16,1% vocht en voor gerst vanaf 15,1%.
• Geen kaf- en weegbrugkorting. Extreem vuile partijen, w.o. onrijpe korrels, kunnen worden gekort.
• Innamekosten € 7,50 per vracht.
• Toepassing van glyfosaat pre-harvest in brouwgerst en peulvruchten is niet toegestaan. Toepassing in andere 

granen en zaden wordt sterk afgeraden.

Bericht nader vastgestelde gegevens
Indien niet direct alle gegevens bij levering vastgesteld worden, kunt u de nader vastgestelde gegevens 
van uw leveringen vinden op www.mijn.czav.nl onder ‘Mijn Oogst’. 
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De graanoogst is met de oogst van wintergerst vanaf 18 juni gestart. Dit is zo’n drie weken 
eerder dan vorig jaar en relatief vroeg ten opzichte van de afgelopen jaren. De wintergerst 
is over het algemeen droog binnengekomen. De kwaliteit van de wintergerst, met name het 
hectolitergewicht, is goed. De eerste opbrengstgegevens lijken ook tot tevredenheid te stemmen. 
De stand van de wintertarwe is vrij goed. We maken ons op voor een mooie oogstperiode waarbij 
we u zo goed mogelijk van dienst zijn om uw granen vlot in te nemen.

Markt
Het prijsverloop van de granen blijft lijken op een rit in een achtbaan. Tot halverwege mei was de trend voor-
al sterk stijgende als gevolg van de oorlog in Oekraïne en matige oogstverwachtingen in de EU, VS en India. 
Vanaf half mei is de markt toch weer een fl ink stuk gedaald. Rusland is in gesprek om een ‘voedselcorridor’ 
vanuit Oekraïne in te richten. Hierdoor zouden de Oekraïense granen toch de wereldmarkt kunnen bereiken. 
Door de oplopende infl atie is er angst voor een recessie waardoor aandelenmarkten, maar ook de 
grondstoff enmarkten (waaronder granen) fl ink zijn gedaald. De toekomst laat zich toch zeer moeilijk 
voorspellen. Het is nog steeds erg onzeker en twijfelachtig of de Oekraïense granen inderdaad via de 
door Rusland bezette havens de wereldmarkt zullen bereiken. Wat gebeurt er met de inzaai van granen 
in Oekraïne voor de oogst 2023? De prijsdalingen op de granenmarkten lijken daarom wel wat overdreven. 
Onderliggend is de wereldgranenvoorraad zeer laag en zijn de risico’s op tekorten door de oorlog groot.

WWW.CZAV.NL

 KWALITEITSINDELING EN SEPARATIE  

Afhankelijk van de kwaliteit en de mogelijkheden zullen we de tarwe in rassen c.q. groepen van rassen bij ontvangst 
separeren. Naarmate meer inzicht in kwaliteit wordt gevormd tijdens de oogst, passen we ons beleid hierop aan. 
Van alle baktarwe wordt het eiwitgehalte bepaald. Partijen met een eiwitgehalte boven 12,5% en een HL-gewicht boven 
76 kg komen in aanmerking voor een eventuele premie. Vanaf 2022 geldt dit zowel voor baktarwe in de pool als op ‘de 
dagprijs. De zomergerst Planet komt voor de afzet als brouwgerst in aanmerking. Als de kwaliteit voldoet zal hiervoor, 
afhankelijk van de markt, een premie worden uitbetaald.

Indeling van tarwesoorten en rassen voor CZAV-graanopgave 2022:

Baktarwe Extase, Julius, Reform, Talent
Maaltarwe Apostel, Atomic, Calgary, Cambria, Chevignon, Cubitus, Durand, Einstein,  Faustus, Initial, 

Informer, Kelvin, Mediator, Porthus, Premio, Residence
Zomertarwe Hexam, Kapitol, Nobless, Quintus, Servus, Starlight, Tybalt
Voertarwe Anapolis, Allison, Benchmark, Bennington, Bergamo, Campesino, Diantha, Ebey, Elixer, 

Expert, Graham, Gleam, Henrik, Johnson, Meeting, Racoon, Rubisco, Sacramento, Sahara, 
Skyscraper, Smart, Stereo, Tobak, Vertikal

Brouwgerst Planet
Gerst diversen Irina en overige zomergerstrassen
Wintergerst Rafaela, en overige wintergerstrassen



  OPENINGSTIJDEN
EN VEILIGHEID 

Tijdens de oogstdagen zijn onze vestigingen geopend tot 23.00 uur. Afhankelijk van het aanbod, de weersomstandigheden 
of het oogstverloop, kan hiervan worden afgeweken. Neem bij twijfel contact op met de vestiging of de bedrijfsleider.
•  Overleg als het regent eerst met de bedrijfsleider of vestigingsbeheerder voor u levert, zodat u zeker weet 

dat we open zijn.
•  Laat kinderen bij voorkeur thuis. Zij mogen op de terreinen de tractor niet verlaten. Onze terreinen zijn alleen 

toegankelijk voor mensen die er beroepsmatig moeten zijn. Bij het verlaten van de tractor verwachten wij 
het dragen van veiligheids-schoenen en een veiligheidshesje. 

• Rijd op onze vestigingen altijd stapvoets.
• Voorkom morsen op de openbare weg. Denk aan de verkeersveiligheid!

  CONTAINERS EN AF BOERDERIJ

Het afhalen in containers is mogelijk. Laat het tijdig weten, want containers worden jaarlijks schaarser. 
Laad max.15 ton in een container. Controleer of de container schoon is voor u deze vult. Voor loze 
verplaatsingen worden kosten doorberekend. Na het afvullen de containers s.v.p. afzeilen. Let erop 
dat u een ondertekende aanvoerkaart meegeeft met de container.

Afhalen van graan in buitenopslag tijdens de oogst is ook mogelijk. Hiervoor gelden speciale voorwaarden. 
Voor de buitenopslag beschikken we over een checklist die we graag met u doornemen. Neem voor meer 
informatie contact op met uw CZAV-adviseur.

Wanneer u het graan zelf goed kunt opslaan en droog (15%) kunt afl everen, halen wij het in september op 
en leveren het direct aan onze afnemers. Afhankelijk van de datum waarop we het graan uiterlijk opgehaald 
moeten hebben, vergoeden wij u € 4 tot 5 per ton. Let hierbij op dat er geen graan opgeslagen mag worden 
in (aardappel-)bewaarplaatsen, waar de laatste tien jaar Chloorprofam is gebruikt. Neem voor meer informatie 
contact op met uw CZAV-adviseur. 

Hebt u tijdens de oogst vragen? 
Neem dan contact op met uw innamelocatie of oogstcoordinator:

Let op: telefoonnummers voorzien van * zijn gewijzigd.

Regio Zeeuws-Vlaanderen
Containers: C.T.O.B. (WZVL) 06-55993601
  Dieleman (OZVL) 06-53161009
Oogstcoördinator: Peter Cappon 06-52335299
Innamelocaties:
 Axel-Sassing Peter Cappon 06-52335299
   0115-478203
 Clinge Van Mullem 06-22376671
   0114-345215
 Lamswaarde Peter Cappon 06-82043856*
   06-52335299
 Waterlandkerkje Peter van de Velde 06-52335312
 Cadzand (Potjes) CTOB transport 06-82040541* 
   0117-392083
Regio Zuid-Beveland
Containers: Van Keulen Transport B.V. 0118-616200
Oogstcoördinator: Leonard Vos 06-50213118
Innamelocaties:
 Wemeldinge zaaizaad André de Visser 06-52351646
 Wemeldinge cons. Granen Thijs de Koster 06-22929935
 Middelburg Mark v.d. Ende 06-53560799
   06-21969163*
Regio Noord-Beveland
Containers: Van Keulen Transport B.V. 0118-616200
Oogstcoördinator: Leonard Vos 06-50213118
Innamelocaties:
 Kortgene Bram de Nood 06-25403725  

Regio Walcheren
Containers: Van Keulen Transport B.V.   0118-616200
Oogstcoördinator: Leonard Vos 06-50213118
Innamelocaties:
 Aagtekerke  06 82042606* 
 Grijpskerke Jasper Cevaal 06-55111544
   0118-613980

Middelburg Mark v.d. Ende 06-53560799
   06-21969163*

Regio Schouwen-Duiveland
Containers: Van Keulen Transport B.V. 0118-616200
Oogstcoördinator: Leonard Vos 06-50213118
Innamelocaties:
 Sirjansland Gerard de Lange 06 57846007*
 Brouwershaven Niek v.d. Wekken 06-54378017

Regio Goeree-Overfl akkee
Containers: Fa. Breevaart 06-54328246
    06-54328218
Oogstcoördinator: Leendert van Valen 06-53344541
Innamelocaties:
Sommelsdijk Mastenbroek 06-82043774*
Achthuizen  06-82044080*
Dinteloord  0167-529257

Regio Tholen
Containers: Fa. Beerendonk 06-53790086
Oogstcoördinator: Leendert van Valen 06-53344541
Innamelocaties:
 St. Annaland Geuze transport 06-82044294*
 Dinteloord  0167-529257

Regio Noord-Brabant
Containers: Ten oosten van A16 en ten zuiden van A59
   Fa. van Eijck 013-5082565

  Overig (West)Brabant
   Fa. Beerendonk 06-53790086
Oogstcoördinator: Leendert van Valen 06-53344541
Innamelocaties:
 Zevenbergen Labee 06-82040899*
 Dinteloord  0167-529257
 Almkerk Loonbedrijf Oomen 0183-401268

Regio Voorne-Putten, Hoeksche Waard, Zuid-Holland en overig Nederland
Containers: Fa. Breevaart 06-54328246
    06-54328218
Oogstcoördinator: Leendert van Valen 06-53344541
Innamelocaties:
 Hellevoetsluis Loonbedrijf Den Bakker 06-82044158*
 Zuid-Beijerland  06-82044765*
 Mijnsheerenland Loonbedrijf Nijssen 06-82043770*
 Mookhoek Loonbedrijf Klootwijk 06-82042538*
 Zevenhuizen Bos 06-48500067
    06-28760726
 Dinteloord  0167-529257

  HYGIËNE EN
VOEDSELVEILIGHEID

•  Start met een schone tank op de maaidorser. Oud 
graan neemt altijd insecten mee, waaronder zeer 
schadelijke, bijvoorbeeld graanklanders. In ieders be-
lang moet insleep van insecten voorkomen worden. 

•  Zorg dat zakken en andere materialen die gebruikt 
worden, ter afdichting van uw wagen, niet meegaan 
met het geloste product. Dit kan bij ons of onze afne-
mer voor veel overlast zorgen.

•  Voor granen die de voedselveiligheid in gevaar 
kunnen brengen, houdt CZAV het recht om 
deze te weigeren.

•  Controleer alle hydrauliekaansluitingen en 
hydrauliekslangen. Lekkage kan leiden tot 
problemen met betrekking tot voedselveiligheid.

•  Moederkoren of stuif/steenbrand komen 
sporadisch voor. Het mag niet verspreid in de 
loods terechtkomen en moet apart beoordeeld 
en afgezet worden.  Meld het a.u.b. op de weegbrug.

•  Granen, zaden en peulvruchten moeten vrij zijn 
van chloorprofam. Sla daarom niet op in met 
chloorprofam behandelde ruimtes.

•  Indien kiepers, transportbanden en kisten in 
aanraking geweest zijn met chloorprofam of 
andere gewasbeschermingsmiddelen zoals 
Symphony/Emesto Prime, moet u deze zeer 
goed schoonmaken!  
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