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De graanoogst ligt alweer enige tijd achter ons, maar alles
is nog lang niet verkocht. In het zuidwesten van het land
ligt nog veel in opslag. Aan Rien Fieman van CZAV de taak
het allemaal van de hand te doen en natuurlijk voor de
hoogst mogelijke prijs.
Aan de telefoon
9.00 uur. Rien Fieman zit vele malen per dag
aan de telefoon om graan te verkopen. Het
streven van CZAV is elke maand gemiddeld
30.000 ton graan af te zetten. Brouwgerst gaat
naar de mouterij, tarwe naar maalfabrieken
of voerfabrieken. Omdat CZAV het zaaizaad
vooraf al zorgvuldig selecteert, gaat enkel het
beste zaad de grond in bij de boeren. Hierdoor
wordt een zo optimaal mogelijk eindproduct
verkregen. Daarnaast wordt de kwaliteit van
het geoogste graan ook na de oogst geregeld
bemonsterd. De mindere kwaliteit graan wordt
eruit gehaald en deze gaat naar de voerfabriek.

5.000 ton graan verkocht
9.15 uur. Fieman heeft zojuist 5.000 ton
graan verkocht voor een prijs van €275,00 per
ton. Met Lute Smid overlegt hij van welke
laadplaats het best nu geladen kan worden.
CZAV heeft meerdere opslagplaatsen: onder
andere in Dinteloord, Axel en Wemeldinge.
Daarnaast ligt er ook nog graan in opslag op
huurlocaties. Het kan wel in juni of juli (soms
na de nieuwe oogst) zijn eer het laatste graan
weg is. In deze periode wordt aan de hand van
het uitgezaaide areaal al een oogstopbrengst
voor het nieuwe seizoen berekend. Aan de
hand van dit cijfer worden de opslaglocaties
geregeld. Fieman: “Het wordt dit jaar wel lastig
bepalen. Er is minder wintertarwe gezaaid door
het natte najaar. Dat gaat met zomertarwe wel
gecompenseerd worden, maar de gemiddelde
opbrengst van zomertarwe ligt altijd lager dan
de opbrengst van wintertarwe.” In Wemeldinge
kan 68.000 ton graan opgeslagen worden.

Verladen via transportband
9.30 uur. Het graan ligt opgeslagen in de loods.
Als het in een schip verladen moet worden,
helpt de schraper, bediend door een van de
medewerkers, om de bult naar beneden te
trekken. Via een transportband gaat het graan
naar het schip. Het opgeslagen graan wordt
wekelijks bemonsterd; er wordt met name
gekeken of er geen schimmelontwikkeling
ontstaat. Kort na oogst heeft het graan een
temperatuur van soms wel 35 graden. Door
goed te beluchten wordt die hoge temperatuur
zo snel mogelijk uit het product gehaald.
Nu zit het graan op 10 graden. Partijen die
langer blijven liggen, tot juni/juli, worden
teruggekoeld naar zo’n 4 graden. Zaak is
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de weerberichten goed te volgen en juist te
beluchten in de koude nachten.

Schip goedgekeurd
10.00 uur. Vandaag wordt 330 ton gerst
verladen. Het schip ligt gereed aan de kade.
Voordat met laden begonnen kan worden,
moet het schip eerst goedgekeurd worden.
De laadruimte moet schoon en droog zijn, dit
alles in het kader van voedselveiligheid. “Wij
willen weten wat de voorgaande drie ladingen
van het schip waren. Soms was de voorgaande
vracht een product dat niet in de buurt van
voedsel mag komen. Dan sturen we het schip
weg en wordt er niet geladen.” Bij deze
inspectie horen de benodigde papieren. Een
medewerker van CZAV heeft het schip gecheckt
en goedgekeurd. In het kader van Tracking en
Tracing wordt elke vracht gekoppeld aan een
nummer, zowel bij de koper als bij CZAV. Op
deze manier is de hele partij te traceren.

120 ton per uur
10.45 uur. Het schip wordt geladen. De pijp is
verbonden via een lange transportband met de
elevator in de loods. De pijp wordt in het schip
gehangen en gaat automatisch omhoog. Een
sensor houdt de hoogte in de gaten. Het enige
wat handmatig gebeurt, is het opzij schuiven
van de pijp. Er gaat 120 ton graan per uur in
het schip. Via een automatische monsternemer
die aan de transportband bevestigd is, wordt
steeds per tijdseenheid een monster van het
product genomen. Zo weet CZAV wat geladen
is. 90 procent van het graan bij CZAV gaat per
schip weg.

Monsterzakjes
15.00 uur. Van elke partij die verkocht
is, wordt het genomen monster in het
laboratorium bewaard. Op de monsterzakjes
staat het vochtgehalte, het hectolitergewicht,
het eiwitgehalte, het valgetal en het
Don(fusarium)-gehalte. Van elke afgeladen
partij wordt een monster genomen en in het
CZAV-laboratorium een analyse gemaakt.
De uitslagen worden nog eenmaal met het
verkoopcontract vergeleken (maximaal 15
procent vocht, minimaal 76 hectoliter, minimaal
11 procent eiwit, minimaal 220 valgetal en max
1250 Don) en dan samen met het monsterzakje
bewaard. 
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