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Graanp rijzen lager, kwaliteit beter
Agrifirm: prijsdaling nog geen trend

De Prizen van alle Neder-

landse biologische granen zijn

ste* gedddld ten opzichte van

de oogst vdn 2001. Dat blijkt

uit de 'Eindafrekening biologi-

sche granen oogst 2002' van
Nederlands grootste gradn-
handelaar Agrifirm. De ver-

goedingen ligen 10 tot 30%
lager dan in 2001. Haver en

het voedergewas triticdle dddl-

den - met meer ddn 25 - het

sterkst, Baktarwe dddlde het

minst, met 13 .

\ Flsen( AdÍ den 8àlkd

\/ hoord b,"loE*hc akke,- d,

V runbouw qn Agnf l rm.
Ned€rlands grootsre gÍaanhandelaar,
s er geen sprake van een kndi ftear
van en prijsschommclins. &rifirm,
dat gevesrigd is in Meppel en in
januari 2002 vooftkwln uir €€n
tusie rus€n ACM en Cavo Latuco,
verhindelde vods jaar 12.t00 ron
biologisch gáan, wlt neerkomt op
80 à 85oó m de Nederlandse biolo'
gi<he granprcductie in dr jd. ln
2001 M dat nog 13.500 ton (.ven'

eens 8t% van de Ned€rlándse pro-
ducrie, zie Ekoland 7/8'2002).
Den BaRer v€rklaft de l.gere op-
brengst uit de mind€r sunstige groei-

on$rnd ighcden in 2002.

Het aantal biolognche at<kerbou*er

d.t g'aan leverde aàn AgriÊrm nam in

2002 nei ticn roe, tor 140- Deexplo-

sieve groeivan het aantal biologische

sronleverànci.6 is nu seÍabiliserd,
rldus Den Ba}ler Veelbedrijven die

"oorheen nog in oms.hakeling w.rcn,

e. waeNan de oogÍ w{d afgest

werd in voedenegment, lweren in-

middels EKO'kffiliÉn.

Scandiíavië
Over de hele liDi.dáalden de prijkn
voor biologisch graan, zo blijkt uit
het ovenichtvan de poolprijkr vin
Aglifi rhdieeind mei b€kendwer
den Gie tabel). Voor allegraamoor

t€n ligt dc d!li',8 iusen d€ l0 cn

30%. De heverpÍiis darlde het

ÍcrksÍ, met 28olo. Volgcns Agrifirm

wordt dit vcÍooEarkl door degro.;

van her.anbod uitScendinaviè. Ee.

belansrijke lfnemervan de Nedcr

landse biolosn.he h.ver is ( koot

Brittannië. De Britse codsunlenr e.I

veel havermout. GrooÈBrittinni.

gàat steeds m€€r biolognche hler

voor de eigen ma*t produ.ercn.

xgt Den Bakker, dusd:t zalrndc

toekoms(de prijsvorming ned€ be

De belàngriikr€ priisdalingvindr

echter plaa$ in hctvoedeRgm€nt.

De plijsvoortriti.aledaald€ met 26Yo



en voedcíanv. m€t 20o/o. Een dcdc
v.n dc à.hiduizend ton hiolóei\.h(

ranvedieÁgriÍ;n, in 1002 yerhrndel

de bcstond !ir vo€deÍanve. sr.,^ rtr

c.n groot d€el onNch!kclinEÍrnr e.
Meerdere fàctorcn binnen de biologi-

sche secturbepal€n dc pdlsdàling!rn

vo€€enen. D.n Bakl€r'Er n spruke
van cen Íagnarie in de groci van de
biolosische vcchouderi j. een rroeie.d
anbod v.n Nederlands vo€rgfutrn en
ecn roenamevtrn de impon r.n loer

g.anen uirOoÍ Eurcpese hnden. Bo-
vc.dicn kenmerkr 2002 zich dooi ccn
klarief gunsrigc ru$ao(po!irie.'

Bakarwe steeds beter
Op lansere rermijn kan d€ Eurcpese
regelgcving eeó posirifl e impuls betc
keneó yoor d€ prijanvoortriolosi

s.hevoe€rancn, v.Ná.ht Den Bal-
kci\iíànr ió 2005 mag kruchrlocÍal

leen nos mur biolo$che
ingrcdiënren b€vatten. Nu wordr cr
voor een d€el.og gangbiir geteeld

Dcn B.kler.onsrar€eÍeen srijgcndc

lijn in de kwalircir vin b.kiàBe van
Nedc rndsctrod€d. vezijn, in

srmen$€Íking .rcÍ ordd nt er her
Lou i \  Bo lk  1n Í t ruu i , r l j i ren  bez ie
i)(r r.bstn en b.nr.{itrgstÍorvci.

Die rvtrpcn nu l.urF/uuhrnd vru.h'
ren ri D(brkk\]ltr.i( i\ d. rtlcl.pcn
jiren op een hoec. ntr.,ru s.kon,tn.
zodat de inlandre baktr^\. inDidd.h
goed kr. concuÍ€ren n.r d(butr.n
hndse. ll€laas houdt de ksrliretrn .L
hetering v.n de Ned€.1àndsc biLt,,^,.
nog gccn s€lijke oed mcr dc per.eprie
eryan. Eokele gÍoicre N€derltrndrc
mraldcri jcn geven nos Íeeds dc yoor

keur aan buitenlindse ratuc Wij
hopen d:t dnop koneteroijn zalnr
r.deren cn her percenrase Nedcíand

se bakraN€ in p'oductcn wordrveF
hoo8d. Verdctiin 111e impuls€n die

r.n àfzetbevordeÍing gcgacn kunned
lvorden wenscrijk. Dtrwiuenw€ b€,
rcikcn doorbedsamen r€ werlen in

Eind.tlkaing lioloSisfi. gru6 dr3È 2002.

2ó1,31

265,15
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8etêr controlesysteem
Dcn Bal&eÍ: De toename van de bio'

logiscb. graanimpo( ui( Oost-E!ro
pa zer de prijzen in Nederlandmetha

he in hetvoedersesment ónderdruk.

\Ve enaren dit h( buitcnlandse ààn

bod prijsbtpatend nvoorhetbinnen-

landse prijsniveau. Ftn heelsterk

pun( v.n h( grààn dat in Nederlend

sordr sereeld en verhandeld is de

soed ontwikkcldc kw.literiborgins.
\Vij hebben hiereen heelsoed

5)[reem voor tracc.biliiy. in Oor-F.o-
mpese lardcn ii c.n dergelijkirlr€em

veel minder ver onvikkeld. Niet al-

leen ziin on?. graanpartijcn goed tc

rà.eren, ookin paÍij- en reehre'

gisÍàtie lopcn wc voorop. Gnàn uit

Oo$- Europà tr Yeel anon iemer'

()ok lcrcr Brul, drc(LU r vrn .dYie\

burcàu ÁSm tico. isvan nrenint dÍ

her  in rn r .c .n r ro l .$ \ r . ! . r  i r  dncA(
()6r Fitropse Lrnddr nrndfÍrtÍ

ons l i kk . ld  6cn  \ .J . rhnd in  d i ( .p -
/ i .h r  ̂ Le Í .o r  \oo^p 'o rg  he . i i .  Ag Ío

L-.o ond{(eunt en rdvir{t ()oÍ-

l-urcf .sc lindbo!$bcditvc. ri jdcns

hd o.\.h,,kclinssÍaje.r o is ofwt6

beÍokken bij pÍojecren nr vÍij$ el rlle
()oÍ- F-uropcsc h.dcn. Brul: Dccx-

rcírc.onrolc en.erdfi cerins in Hon

sàrije is .onform de Europese richdij-

.en gercgcld cn volledig dooÍ Brusscl

geacc€pteerd. In Ro€m€nié is de con-

tole in h:nden van Skal.' Brul vcr

wacht drt dcbiologischesector in

OoÍ !.uropa ' en ner name in Hon-

gatije vooral voor de Frmse boeren

en concuÍenr zal wonle. mer dc

teeh van teMe, nai!, bnnebloem€n

€n soja. ln Honsarije isdegrcórscba-

lige biologischc landbouw al ver onr

wikkeld. !íe zijn dar in 1986 begon'

nen metomschrkelinBvan een !inÍal

bcdíjven en inmiddeL ner ruin

100-000 h€crare geceÍiÊctrd, vooF

Harn Donken, biologisch grarntclc

cn handelaar uirhet Noord Holland-

se Middenmeer, rgtooklat te heh-

ben van dc ligcgn.nprijzen, naàr

hierun geen conclusiesovude onr

rvikkcli.gcn in dc komcfd. jàrcn te

kunnen rekken. Zi jn hrndekbedri jf

BI) grrtrn BV Nrrcir.tr rsiniig
Nood Holhidic ielersarn l€veren,
\tÍhrndelde in 2002 dveeduizend ron

\cdcrhrdsgrran. Donkcr: ll vcr

wr.hr drtd€ OoÍ Europes€ land€n in

roen€mende nute voor de eigen

mrrkt e�nan prodocercó. Bovcndi€n is

transpon kostbar Ook dat *eh gren-
zen un deexpoftva.un Oos-Europà

ZowelBrulrls Dcn Bakker menen dat

dgzeoppeNlakeó in OoÍ-Europ, in-

vto€d zull€n houden opde prijsvor-

ming van Nederlandse teR€.

Ghned uit Centaal- en ()os'Europl

woden nagenoee uitsluitcnd per

schip nat Wer europa venoerd,

wa.door de oansportkoÍen mini-


