‘Het is wachten op balans tussen vraag en aanbod’

Prijs verse snijmaïs pas
duidelijk rondom oogst
Vlak voor het losbarsten van de maïsoogst is het de grote vraag
wat de handel in verse snijmaïs gaat doen. Door wateroverlast in
juni is een deel van de maïs in het zuiden van het land mislukt,
maar in het noorden staat het gewas beter dan ooit.
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Minder maïs uit België
De ruwvoerspecialisten verwachten dat er dit jaar voldoende maïs van Nederlandse bodem komt om de Nederlandse maïsmarkt te bedienen. „Er komt
altijd maïs vanuit Duitsland de grens over, maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn”, denkt Henk Spronk van Agriﬁrm Feed. Jan Webbink van ForFarmers DML: „In Duitsland werd de meeste maïs tot voor kort voor vergistingsdoeleinden gebruikt. Nu het rendement van vergisting te laag blijft, zie je dat
er meer maïs voor veevoeding beschikbaar komt.” België heeft hetzelfde
slechte weer gehad als het zuiden van ons land, aldus Wieger van der Heide
van De Heus Agro. „Bij de zuiderburen staan percelen met hele slechte maïs.
De Belgen zullen hun eigen maïs hard nodig hebben en zijn voor een deel ook
op Frankrijk aangewezen.”

Ruwvoerspecialist Wieger van der Heide
van De Heus Agro veronderstelt een rustige
handel in verse snijmaïs, volgens normale
patronen. „Ik verwacht geen extreme
prijzen”, zegt hij. „Dat is ook niet gebruikelijk
in de markt van verse snijmaïs.” De specialist
voorziet een gemiddelde prijs van 50 euro per
ton, vergelijkbaar met die van vorig jaar. „Als
de melkprijs heel hoog was geweest, zou de
prijsvorming anders kunnen verlopen. Dat zie
ik nu niet gebeuren. Daarnaast zijn producten
als tarwe en krachtvoer ook niet duur. Er zijn
voldoende alternatieven, die hebben ook
invloed op de prijssetting. Je moet de handel
in maïs niet spannender maken dan die is.”

Voldoende aanbod
Volgens Henk Spronk, medewerker
verkoopbinnendienst bij Agriﬁrm Feed,
vindt er nog nauwelijks concrete handel
plaats, waardoor het moeilijk is een reële
prijs te noemen. Hij verwacht wel dat er
voldoende aanbod van verse maïs is. „In delen
van Brabant en Limburg is veel schade in
maïspercelen als gevolg van extreme regenval.
De opbrengst zal hier fors lager zijn. Daardoor
kan er in deze gebieden een tekort ontstaan.
Maar er zijn ook gebieden in Nederland waar
de maïs er heel goed bij staat.”
Volgens Spronk lag de dagprijs van verse maïs
vorig jaar rond 1,45 euro per procent droge
stof (43 euro bij 30 procent droge stof). „Waar
dat dit jaar op uitkomt, is nog niet bekend,
maar het zal waarschijnlijk weer ergens rond
dit niveau zijn”, zegt hij.
Verder is er dit groeiseizoen veel gras
gegroeid, vervolgt Spronk. De voorraad
graskuilen op veel boerenerven is groot.
„Hoewel de melkprijs licht stijgt, staat de
liquiditeit van veel veehouders nog steeds
onder druk. Het is belangrijk om je eigen
ruwvoer tot waarde te brengen.”
Daar waar melkveehouders hun voorraad
graskuil zien toenemen, wordt vaak gekeken
of het rantsoen kan worden aangepast, op
zo’n manier dat het aandeel graskuil kan
worden verhoogd, aldus de specialist. „Dit
kan ten koste gaan van het aandeel maïs.
Ook worden energierijke grondstoffen en
vochtige voeders ingezet, zoals perspulp en
aardappelvezels.”
Commercieel medewerker Jan Webbink van
ForFarmers DML constateert in de aanloop
naar de maïsoogst meer onduidelijkheid

dan duidelijkheid over vraag en aanbod op
de markt. Hij verwacht dat de handel wel
op gang gaat komen, maar mogelijk pas als
de oogst al is begonnen. „De koper is vaak
een melkveehouder die enige aanvulling op
het rantsoen zoekt, maar niet de ﬁnanciële
ruimte heeft om grote hoeveelheden aan te
kopen. Daarnaast is er een groep boeren die
het moment van aankoop zal uitstellen tot
hij echt móet kopen. Dat geeft een rem op de
situatie.”

Koper heeft meer tijd
Webbink denkt dat het best lastig kan worden
om vraag en aanbod zo bij elkaar te krijgen
dat er handel ontstaat. Koper en verkoper
hebben een ander beeld van de maïsmarkt,
vermoedt hij. „De koper heeft een bepaalde
rust. Er groeit veel gras, dat is ook voer. Hij
heeft meer tijd om op het moment dat het
hem schikt maïs aan te kopen. De verkoper
denkt dat er mogelijk een gebrek aan maïs
komt, vanwege de grote tekorten in ZuidNederland. Zelf denk ik dat dat laatste niet
gebeurt. Een paar jaar terug kampten boeren
in Friesland met de muizenplaag. Toen werd
verwacht dat die plaag grote impact zou
hebben op de voermarkt. Maar het heeft de
markt uiteindelijk niet verstoord.”

Ingekuilde maïs
Volgens Jan Webbink hangt er ook nog veel
ingekuilde maïs boven de markt. Er is meer
aanbod van ingekuilde maïs dan er wordt
verkocht. De kuilen van vorig jaar waren
kwalitatief niet allemaal even goed, zegt
hij. „Kuilen van bijvoorbeeld 30 procent
droge stof, 925 VEM en 300 gram zetmeel
zijn lastiger te verkopen. Je ziet dat de koper
momenteel vooral aanvulling zoekt, een paar
vrachten om het gat naar de verse maïsoogst
te dichten. Dan kijkt de boer voornamelijk
naar kwaliteit. Voor goed ingekuilde maïs
betaal je 57 tot 60 euro per ton thuisgebracht,
minder goede maïs gaat voor 55 euro per ton
weg.”
Het kan ook zijn dat boeren nu een bepaalde
voorraad ingekuilde maïs aanschaffen
en straks kijken of er alternatieve
energieproducten bij het rantsoen passen,
vervolgt hij. „Boeren gaan bij een melkprijs
van 25 cent eerder rekenen dan bij een
melkprijs van 40 cent plus. Perspulp en

Corngold zijn gunstig in prijs. Alternatieven
kunnen ook interessant zijn.”
De regionale verschillen op de maïspercelen
in Nederland zijn groot, weten de
ruwvoerspecialisten. In het zuiden hebben
maïspercelen er op sommige plaatsen in
twintig jaar niet zó slecht bij gestaan, zegt
Van der Heide, terwijl de maïs in het noorden
relatief goed is gegroeid. „Daar staan extra
tonnen die er in een gemiddeld jaar niet
staan. Je ziet dat boeren in het zuiden nu
al posities hebben genomen om maïs in het
noorden weg te halen. We verwachten dat
meer veehouders uit Brabant en Limburg dat
voorbeeld zullen volgen.”

Prijzen lopen uiteen
Volgens Spronk wordt in Zuid-Nederland al
incidenteel maïs op stam verhandeld tussen
boeren onderling. De prijzen per hectare
lopen hierbij uiteen en zijn afhankelijk van de
stand van het gewas. „De maïs in de nabije
omgeving zal eerst worden verhandeld.
Wanneer dit is gebeurd en er is nog vraag,
dan wordt dit via de handel ingevuld.”
Webbink ziet in het oosten van het land
goede, maar ook wisselvallige maïspercelen.
„Ik rijd hier langs percelen die er prima
bijstaan, maar ook langs percelen die duidelijk
te veel nattigheid hebben gehad en waar
de maïs verpietert. Als je mij vraagt of we
een goede oogst krijgen, zeg ik: ja. Maar
een topoogst? Nee. Ook in Oost-Nederland
hebben we te maken gehad met buien van
ongekende omvang. De weersextremen
hebben ook hier hun sporen nagelaten.”

Goede kwaliteit
De kwaliteit van de verse maïs lijkt goed, stelt
Van der Heide. Het weer lijkt dit jaar op dat in
het buitenland, constateert hij. „We hebben
veel zonnige dagen gehad, dat doet de maïs
goed. De plant geniet van het mooie weer, het
gewas heeft alle mogelijkheden om tot een
mooi product te komen. De zetmeelopbrengst
gaat daardoor veel beter uitpakken dan in
een gemiddeld jaar.” Bovendien wordt het
noorden van het land met veel zonuren
bediend, dat trekt het landelijk gemiddelde
omhoog, besluit hij. „Vorig jaar wilde het
gewas niet afrijpen, daar was het weer niet
naar. Dit jaar lijkt de maïsoogst bijna niet te
kunnen mislukken.” 
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