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■ Internationale vraag is aanhoudend hoog

■ Europese exporteurs profiteren het meest

Hoogste tarwenotering sinds 2008
HAIJO DODDE

De notering voor maaltarwe op
levering in december nadert op de
Matif in Parijs het niveau van 300
euro per ton. Het is ruim dertien
jaar geleden dat zoveel werd betaald voor Europese tarwe.
De hoge tarweprijzen van dit
moment lijken vooral het gevolg
van een wereldwijd tekort aan maaltarwe van de beste kwaliteit. Daarnaast voorspelde het Amerikaanse
landbouwministerie USDA vorige
maand dat de tarwevoorraden in
met name de belangrijkste exportlanden dit seizoen dalen. Ook is er
meer vraag naar tarwe voor de productie van bio-ethanol vanwege de
hoge brandstofprijzen.

Beursmakelaar Jan Kraak van
De Vries & Westermann karakteriseert de stemming op de tarwemarkt
als vast. ‘Internationaal is de vraag
naar tarwe vanuit de traditionele
afzetmarkten aanhoudend groot,
ondanks de stijgende prijzen vanwege de krappere graanbalans.’
Volgens De Vries & Westermann
is de maximale notering van deze
week met 292,75 euro per ton voor
Europese tarwe de hoogste sinds
maart 2008.
Het tekort aan tarwe met een
goede maalkwaliteit en voldoende hectolitergewicht wordt onder
meer veroorzaakt door tegenvallende groeiomstandigheden in
diverse teeltregio’s. In West-Europa
en bijvoorbeeld Argentinië is dat

het gevolg van regenval tijdens de
oogst. In Canada en het noorden
van de Verenigde Staten (VS) zorgde
met name de aanhoudende droogte
in de zomer voor een beperkt aanbod van hoogwaardige tarwe.
MEER EXPORT UIT OEKRAÏNE
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldde afgelopen
week dat met name de Europese
Unie tot dusver dit seizoen meer
tarwe exporteert dan voorgaande
jaren. Dat geldt ook voor Oekraïne
waar de maximale export voor het
seizoen 2021-2022 is vastgesteld op
25,3 miljoen ton ofwel 44 procent
meer dan vorig jaar.
De Russische export is wel 15
procent minder dan een jaar gele-

den. De oogst in Rusland is kleiner
dan voorgaande jaren en afgelopen week is de prognose opnieuw
naar beneden bijgesteld. Ook heeft
de overheid aangekondigd dat er
opnieuw een verhoging komt van de
exportbelasting op tarwe.
Kraak stelt dat vooral Europese
graanexporteurs profiteren van de
huidige marktsituatie. ‘Met de hoge
energieprijzen en de kosten voor
transport die almaar oplopen, is het
een groot voordeel voor Europese
aanbieders om wat dichter bij hun
belangrijkste afzetmarkten te zitten,
zoals Noord-Afrika en het MiddenOosten. Het is een belangrijke reden
dat de tarweprijzen in Europa op dit
moment duidelijk hoger zijn dan
bijvoorbeeld in de VS.’

Agrico zet rassen in de schijnwerpers
HAIJO DODDE

Aardappelhandelshuis Agrico
presenteert deze week Jolene en
Fenna als nieuwe rassen voor de
Nederlandse Rassenlijst.
Directeur Jan van Hoogen van
Agrico geeft een toelichting op de
aardappelrassen. Voor het eerst in
twee jaar ontvangt het handelshuis
klanten op het researchcentrum in
Emmeloord. ‘Het is goed om elkaar
weer te ontmoeten. Dit hebben we
gemist’, verklaart Van Hoogen.
Naast de bestaande rassen presenteert Agrico dit jaar Jolene en
Fenna als nieuwe rassen op de Nederlandse Rassenlijst. Jolene is een
gele aardappel met een gladde schil
voor de verse consumptie en ook
geschikt om thuis verse frites van
te maken. Volgens de directeur is er
volop belangstelling voor deze aardappel bij de retail in veel Europese
landen. Hij schat het pootgoedareaal komend jaar op 7,5 hectare.

Jan van Hoogen (midden) geeft een toelichting op de aardappelrassen van Agrico.

RESISTENTIEGEN
Fenna is een Next Generationras van Agrico met resistentie tegen
phytophthora. ‘Het resistentiegen
van Fenna blijkt een van de sterk-

ste te zijn in zowel loof als knol.
Ondanks de hoge ziektedruk bleef
dit ras goed overeind op de proefvelden tijdens afgelopen groeiseizoen’,
meldt Van Hoogen.

Herbeoordeling van het residu-onderzoek van de ngo PAN-Nederland
toont aan dat in tegenstelling tot
de conclusies van PAN de aangetroffen gehalten en middelen op
bloembollen wel veilig zijn voor
insecten. Dit stelt Vertify.
Op verzoek van Royal Anthos,
de koepelorganisatie van bloembollenhandelaren, analyseerde Vertify
de resultaten uit het onderzoeksrapport van PAN (Pesticide Action
Network). Daarnaast heeft Groen
Agro Control bloembollen van de
partijen uit het PAN-onderzoek die
het heeft kunnen traceren, getoetst
op residuen.
Uit de nieuwe beoordeling blijkt
onder andere dat een natuurlijke

Meer nieuws: bezoek onze site

Aanbevelende lijst breidt
uit met twee gerstrassen

Twee nieuwe zomergerstrassen zijn opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst
voor 2022. De Commissie Samenstelling
Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) heeft dit
beslist. Het betreft de rassen Focus van
Secobra Saatzucht in het Duitse Unterschleißheim en Stairway van Nordic Seed
in het Deense Galten. CSAR, waarin BO
Akkerbouw, Plantum en LTO Nederland
samenwerken, beslist over de samenstelling van de lijst. Deskundigen uit het
bedrijfsleven bereiden de beslissing van de
commissie inhoudelijk voor. De aanbevelende rassenlijst voor brouwgerst bestaat
uit zes rassen. De overige vier rassen
zijn Applaus, KWS Irina, Laureate en RGT
Planet.

Britten willen overstappen
op robuuste aardappelen

De Britse biologische ketenorganisatie Soil
Association neemt het initiatief voor de
introductie van robuuste aardappelrassen
in het Verenigd Koninkrijk. Doel is dat Britse
ketenpartijen biologische aardappeltelers
in het Verenigd Koninkrijk ondersteunen
bij en stimuleren tot de overstap op rassen
die resistent zijn tegen phytophthora. Deze
overgang naar een 100 procent robuust
biologisch aardappelareaal moet in vijf
jaar tijd plaatsvinden. Meerdere afzetorganisaties en retailers hebben het convenant
ondertekend. Het initiatief sluit aan op het
Nederlandse convenant ‘Versnelde transitie
naar robuuste aardappelen’.

Invloed van coronasteun
op prijs van frites is nihil

Coronasteun aan telers heeft de prijzen van
frites niet beïnvloed, blijkt uit onderzoek
van Wageningen University & Research. De
uitbraak van het coronavirus had in 2020
wel grote impact op de wereldwijde consumptie van diepvriesaardappelproducten.
Omdat de steunmaatregelen in Nederland
en België achteraf werden aangekondigd,
was het directe effect ervan op de markt en
prijsvorming van aardappelen nihil, stellen
de onderzoekers.

Cosun: verwerking bieten
verloopt voorspoedig

In de afzet wordt Fenna als
vastkokende aardappel gezien als
potentiële opvolger voor Ditta en is
daarmee interessant voor biologische aardappeltelers. Van Hoogen:

‘PAN-onderzoek bollen deugt niet’
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stof in narcis ten onrechte voor een
niet-toegelaten middel is aangezien.
Voor het onderzoek van PAN
Nederland zijn zowel online als bij
tuincentra 21 monsters van bloembollen gekocht en in een Duits laboratorium onderzocht op residuen.
Volgens het rapport zijn hierin 22
verschillende residuen van gewasbeschermingsmiddelen gevonden.
AFBRAAKPRODUCTEN
Vertify stelt dat dit aantal niet
klopt omdat afbraakproducten van
middelen eveneens zijn meegerekend. Dan blijven nog veertien aangetroffen middelen over. Als daarbij
de rapportagegrens van 0,05 milligram per kilo vers gewicht wordt
aangehouden die certificerende
instanties en retailers gebruiken bij

residuonderzoek, is het resterende
aantal nog negen.
Volgens het PAN-rapport zijn
vier niet-toegelaten middelen aangetroffen. Pan rekent carbendazim
mee, dat een afbraakproduct is van
thiophanat-methyl. Dit middel was
ten tijde van de teelt toegelaten.
Ook methoxychloor komt in
de analyses voor, maar dat heeft te
maken met een natuurlijke stof in
narcis. Van de achttien monsters
waar PAN het over niet-toegelaten
middelen heeft, resteren er dan
nog twee. De aangetroffen gehaltes
daarvan zitten ver onder de grens
van 0,05 milligram.
Voorzitter Henk Westerhof van
Anthos betreurt het dat gangbare
bloembollen ten onrechte in een
kwaad daglicht zijn gesteld.
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‘Ditta is ondanks zijn gevoeligheid voor phytophthora nog veel
gevraagd voor export naar met
name Duitsland. Het is goed dat
daar een alternatief voor komt.’

De verwerking van de suikerbieten verloopt voorspoedig met meerdere dagen
boven 60.000 ton per dag, meldt Cosun.
Er is voldoende voorraad om de fabrieken
te voorzien. Het tarrapercentage is opgelopen naar 10 procent. Het suikergehalte was
afgelopen week 17,1 procent. De winbaarheidsindex ligt op gemiddeld 90,9.

