
OOGSTINFO BIJ CZAV

De genoemde prijzen zijn  
de netto prijzen bij 15% vocht- 
gehalte. Bij tarwe onder 14% 
vocht wordt het netto gewicht 
positief gecorrigeerd. Telers die 
granen over langere afstand 
naar een ‘waterlocatie’ vervoeren 
ontvangen een transportver- 
goeding. Het aandeel baktarwe 
met eiwitpremie bedraagt circa 
15%. CZAV brengt geen pool- 
kosten in rekening.

Prijzen zijn per 1000 kg en excl. BTW. De prijs van baktarwe is inclusief 
€2 premie, bij een HL-gewicht van minimaal 76 kg/hl en een  
eiwitpercentage vanaf 12,5%.
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Allereerst willen wij u danken dat u uw granen via CZAV afzet. Wij hebben ons het afgelopen jaar weer ingespannen 
om het maximale uit de markt te halen. Hierbij ontvangt u de toelichting op het verloop van het afgelopen 
afzetseizoen en de definitieve poolprijzen van oogst 2021.

De granenmarkt is in totaal nieuw vaarwater terecht gekomen. Waar tarwe voor veel bedrijven toch vooral een vruchtwisselings-
gewas is, zijn de prijsniveaus nu op een niveau gekomen dat het tarwesaldo boven dat van verschillende andere gewassen ligt. 
De hoge prijzen en enorme prijsbewegingen zorgen ook voor een hele nieuwe dynamiek in de markt. Inkopers van de industrie 
kijken vaak de kat uit de boom en zijn veel minder bereid om granen ver vooruit te kopen. Door de hoge prijzen is er juist wel 
veel aanbod van tarwe van telers die willen verkopen. Het verbinden van vraag en aanbod is voor veel collecteurs een uitdaging. 
Door de hoge graanprijzen nemen financieringskosten ook sterk toe. Granen die op dagprijs aangekocht worden of waar een 
voorschot voor betaald is, worden vaak pas maanden later afgeleverd bij de klant. CZAV, samen met dochterbedrijf  
Cebeco Granen, zorgt onder deze uitdagende marktomstandigheden voor het optimaal vermarkten van uw granen.

 GRAANOPGAVE 2022 
 
Veel telers stuurden hun ingevulde graanopgave al naar ons terug. Nog niet ingestuurd? Doe dit alsnog zo spoedig 
mogelijk, zodat wij u tijdig uw aanvoerkaarten kunnen toesturen. Opgeven kan eenvoudig via onze website,  
(mijn.czav.nl/formulieren/graanopgave) Het aanvoerkaarten-systeem zorgt voor een vlot verloop van de logistieke 
en administratieve afhandeling van de oogst.

 DEFINITIEVE POOLPRIJZEN OOGST 2021
 
 
  Eindprijs Voorschot Nabetaling

Baktarwe (min. 12,5% eiwit) € 267,50 € 172,00 € 95,50 

Maal- en zomertarwe € 265,50 € 172,00 € 93,50

Voertarwe € 258,00  € 165,00 € 93,00

Brouwgerst Planet € 280,00 € 160,00 € 120,00

Voergerst € 245,00 € 160,00 € 85,00

 

 GERST
 

De prijzen van de voergerst bleven dit jaar weer achter 
bij die van de tarwe. De brouwgerstmarkt verkeerde 
in een heel andere stemming. Omdat in grote delen 
van Europa de kwaliteit van de brouwgerst niet goed 
was, stegen de brouwpremies gedurende het afzetsei-
zoen flink. In ons werkgebied was de kwaliteit van de 
brouwgerst wisselend. Het percentage volgerst was 
relatief laag. Ondanks deze omstandigheden is het 
CZAV gelukt de gerst als brouwgerst af te zetten en 
een brouwpremie van €35 per ton te realiseren.

WWW.CZAV.NL

 MARKTONTWIKKELING
 

Het groeiseizoen In Nederland was niet optimaal voor 
granen. De granen kwamen goed de winter uit. Echter 
juni en juli waren nat en er was weinig zonneschijn.  
Dit leidde tot tegenvallende opbrengsten. De 
gemiddelde tarweopbrengst lag niet ver boven de 8 ton 
per hectare. Ook in andere delen van de wereld vielen 
de graanopbrengsten tegen. In Noord Amerika was het 
voorjaar extreem heet waardoor de graanopbrengsten 
ook daar laag uitvielen. Door deze omstandigheden 
stegen de tarweprijzen voor de oogst al richting  
€200/ton. Rond die niveaus is door een groot deel  
van de telers een deel van de oogst verkocht.

Na de oogst stegen de prijzen langzaam maar gestaag 
door. En toen gebeurde het trieste en ongelofelijke. 
Door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne stegen 
de graanprijzen in een paar dagen met vele tientallen 
euro’s. Het historische niveau van € 300/ton werd 
behaald. Hier bleef het echter niet bij. Droogte in 
Frankrijk, en het zuiden van de VS. Koude en natte 
omstandigheden in het noorden van de VS en Canada 
en daarbovenop extreme hitte in India. De granenmarkt 
is in een perfecte storm beland. De prijsniveaus voor de 
oude en nieuwe oogst stegen door richting € 400/ton.

  OPEN DAG  
CZAV/RUSTHOEVE

Wij verheugen ons er op u dit jaar weer te kunnen 
ontmoeten tijdens de Open Dag op de Rusthoeve. 
Op woensdag 22 juni bent u van harte welkom op 
de Rusthoeve. De afgelopen twee jaar was de Open 
Dag in aangepaste vorm door de coronamaatregelen. 
Dit jaar kunnen we ons weer opmaken voor een 
‘ouderwets’ grootse, gezellige en leerzame dag.  
Kijk voor meer informatie op www.czav.nl/opendag.

Een goede voorspelling voor het verdere verloop van 
de markt is niet te maken. Een open deur is dat er 
naar verwachting enorme prijsschommelingen zullen 
zijn. Elk nieuwtje kan aanleiding zijn voor scherpe 
koersbewegingen.

Een deel van de telers kiest er voor om onder deze 
omstandigheden granen voor de oogst te verkopen of 
graan in opslag te geven en zelf het verkoopmoment 
te bepalen. CZAV biedt hiertoe alle mogelijkheden. Juist 
onder deze omstandigheden kiezen ook veel telers 
bewust voor de afzet via het pool systeem. In deze 
onmogelijk te voorspellen markt geeft de pool een stuk 
stabiliteit. Het voorschot zorgt voor tijdige liquiditeit.
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