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Het zijn ongekende tijden op de granenmarkt. De graanvoorraden wereldwijd waren al laag na de  
oogst van vorig jaar. Door de oorlog in Oekraïne en droge weersomstandigheden dit jaar staan  
de graanprijzen op ongekend hoge niveaus. 

Naast de graanprijzen zijn de kosten van inputs voor de teelt sterk gestegen. Dit maakt de kosten van de teelt  
en dus ook het financiële risico hoger. Als coöperatie bieden wij u verschillende verkoopmogelijkheden.  
Wij adviseren u hierbij graag over welke mogelijkheid goed kan passen in uw situatie. Zo zijn er telers  
die een deel van de granen na de oogst op dagprijs of voor de oogst al verkopen. Er zijn telers die  
aankopen van meststoffen afdekken met verkopen van graan. Veel telers kiezen er voor om  
(een deel van) hun graan via de pool te verkopen omdat dit het prijsrisico spreidt, liquiditeit  
geeft na de oogst en hen ontzorgt.

Wij wensen u veel succes met de teelt en de oogst van uw gewas. Wij staan voor u klaar  
om u hierbij te adviseren en uw oogst zo goed mogelijk af te zetten.

 Graanopgave
 

Om ons goed op de oogst voor te bereiden, 
vragen wij u het graanopgaveformulier 
digitaal in te vullen vóór 25 mei.  
U vindt het formulier op  
Mijn CZAV > Formulieren > Graanopgave. 

Iedere levering moet voorzien zijn van een 
ondertekende aanvoerkaart, waarop uw 
persoonlijke relatienummer en productgegevens 
zijn vermeld. Controleer deze gegevens goed! 

Let op: heeft u in de voorverkoop al een deel graan 
en/of peulvruchten aan ons verkocht, geef a.u.b. 
alsnog het gehele areaal op, dit in verband met 
voldoende aanvoerkaarten.

Het is verstandig om het formulier alleen in te vullen 
op een desktop of laptop in één van de browsers: 
Google Chrome of Firefox. Graag niet invullen op 
een tablet of smartphone.

Mocht het online invullen niet lukken, dan kan  
je bijgevoegd formulier en envelop gebruiken  
om je opgave naar ons toe te sturen.

Pre-harvest 
 
De inzet van glyfosaat als pre-harvest is de laatste 
jaren sterk afgenomen. De toepassing staat ter 
discussie en wordt mogelijk op korte termijn 
ingetrokken. Wij adviseren om de moeilijke 
wortelonkruiden na de oogst te beheersen. Neem 
hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

           Veiligheid
 
Dagelijks besteedt CZAV aandacht aan veilig werken. Op onze vestigingen werken we onder andere met rijpaden 
en een maximumsnelheid van 15 km/uur. Help ons uw en onze veiligheid te bewaken. Er zijn een aantal acties die u 
kunt ondernemen om de veiligheid te waarborgen. Laad bijvoorbeeld uw wagen niet te vol (graansporen op de weg 
zijn gevaarlijk en geven een slecht imago voor de sector). Draag reflecterende kleding bij schemer en in het donker 
en houdt u aan de aangegeven looppaden.

 Certificering oogst 2022
 

Levert u graan aan CZAV of levert u op een later tijdstip een schuurpartij aan ons? Zorg dan dat u tijdig over een  
geldig voedselveiligheidscertificaat VVAK (of GZP) beschikt, zodat wij u op tijd kunnen voorzien van de juiste  
(gecertificeerde) aanvoerkaarten. Bent u nog niet gecertificeerd? Neem dan contact op met Vinçotte ISACert   
Nederland via telefoonnummer 088 – 472 23 20 of kijk op http://www.vincotte.nl en kies voor  
Voedselcertificatie > Land- & tuinbouw.

Heeft u ons in voorgaande jaren nog niet gemachtigd om de status van uw certificering automatisch uit te wisselen 
met uw certificeerder, of bent u misschien onlangs gewijzigd van certificeerder? Vul dan a.u.b. voor juni a.s.  
het machtigingsformulier GZP-certificering in en stuur dit ondertekend naar ons op via e-mail (postkamer@czav.nl)  
of per post. Dit formulier kunt u terugvinden op  
Mijn CZAV > Formulieren > Certificering GZP. 
Heeft u ons al gemachtigd in voorgaande jaren? Dan hoeft u verder niets te doen. Indien wij geen machtiging hebben, 
dienen wij een kopie van een geldig certificaat in ons bezit te hebben, anders worden Poortwachter-aanvoerkaarten 
opgestuurd. 

Poortwachter regeling
CZAV beschikt over een GMP+ en FSSC22000 certificaat. Die certificeringen zijn noodzakelijk om granen voor voeding 
en veevoer te mogen leveren. Door de certificerende instantie is CZAV er op gewezen dat het GZP-certificaat van  
telers op enkele punten niet overeenkomt met de eisen in GMP+. Daarom moeten alle telers die GZP product  
aan CZAV akkoord gaan met de CZAV-innamevoorwaarden poortwachter. U kunt deze vinden onder 

 Verkoopmogelijkheden  
 

Voorverkoop:  
verkoop (een deel van) de oogstpartij voor  
de oogst tegen dagprijs.

Voorschotsysteem: 
u ontvangt, ongeveer 3 weken na levering van de 
oogstpartij een voorschot, mogelijk een tussentijds 
voorschot, gevolgd door een eventuele nabetaling in 
mei/juni. (Let op: zonder uw tegenbericht, direct na 
het bekendmaken van de voorlopige prijzen, nemen 
we aan dat u meedoet 
met het voorschotsysteem).

Dagprijs:  
geef (een deel van) de oogstpartij bij ons in opslag 
en bepaal zelf het tijdstip van verkoop (uiterste 
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 Aanlevermogelijkheden

•  U levert zelf bij CZAV het oogstproduct af  
bij onze vestiging in uw regio. 

•  U laat CZAV het graan bij u af land (beperkte 
mogelijkheden) of af erf ophalen.

•  U slaat het product eerst zelf op als  
schuurpartij en CZAV haalt dit later op. 
(zorg ervoor dat transportbanden, opslag, 
ventilatoren en beluchtingskokers vrij zijn 
van Chloorprofam en andere bewaarmiddelen! 
Residuen van bewaarmiddelen kunnen leiden 
tot het afkeuren van de partij).


