Strijd om schaars
tarwestro
De droogte veroorzaakte onder afnemers van hooi al paniek omdat er flinke
tekorten zijn. Het droge weer in Europa laat nu het effect zien op de handel in
tarwestro. De prijs hiervan liep dit jaar al vroeg op.
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H

et meest gebruikelijke stro in de
bollensector komt van tarwe.
Hiermee wordt op stuifgevoelige
zandgronden een strodek aangebracht om stuiven tegen te gaan. Meestal
brengen de kwekers hiervoor tussen de 2
en 3 ton stro per hectare aan. Bollenkwekers die op stuifgevoelige grond zitten en
die bollen kweken die gevoelig zijn voor
bevriezen, brengen net na het planten een
strodek aan. Dat stro kopen ze vaak in
augustus of september in.
Het nut van een strodek heeft zich het afgelopen seizoen weer bewezen, aldus Guus
Braam van Delphy. Het afdekken werd
beloond met een betere groei. Het zorgde
tijdens de strenge vorst voor een minder
lagere temperatuur in de bodem en beschermde tegen het minder diep invriezen

van de bodem. “Omdat er bijvoorbeeld
bij hyacint dit jaar best wat vorstschade
te zien is, neem ik aan dat kwekers zeker
weer gaan dekken”, aldus Braam.
De vorstgevoeligheid van het gewas bepaalt hoeveel ton stro er per hectare nodig
is. Tulpen en krokussen krijgen bij -3
graden Celsius schade aan de bol. Bij deze
gewassen wordt 5 ton strodek per hectare
aangebracht. Bij narcis en iris is dat circa
15 ton per hectare. Boven hyacinten is het
strodek het dikst: tussen 15 en 20 ton stro
per hectare. Hier treedt namelijk bij -1
graden Celsius al vorstschade op. “Vooral
bij narcis-, iris-, en hyacintenkwekers kan
een hoge prijs voor tarwestro dus flink
meer kosten geven.”

MINDER AANBOD
Het aanbod van tarwestro neemt de laatste jaren af terwijl de vraag ernaar juist
groeit. Het tanende aanbod kent verschillende oorzaken. Het heeft onder andere
te maken met de trend naar kortstelige
tarwerassen. Braam: “Waar vroeger 5 tot
6 ton stro van 1 hectare tarwe kwam,
komt er nu bijvoorbeeld nog maar 4 ton
per hectare af.” Ook verhakselen Nederlandse akkerbouwers de laatste jaren de
achtergebleven tarwestengels steeds vaker
zelf. Ze werken het onder om zo de grond
van organische stof te voorzien. Dat zelf
verhakselen zijn ze ook meer gaan doen
omdat ze dan snel door kunnen met hun
bedrijfsvoering: de mest voor 1 september
op het land uitrijden en dan de groenbemester erop.
Om deze redenen is de handel de afgelopen jaren meer afhankelijk geworden van
stro uit het buitenland. Vaak komt dit uit
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Polen en
Denemarken. De extreme droogte in Europa zorgde er dit jaar ook nog eens voor
dat een stuk minder lengte op de tarwe
kwam. Hierdoor vallen alle oogsten lager
uit. Hoeveel minder aanbod er precies is,
durft niemand te zeggen. Carl van der Wal
van fouragehandel Van der Wal uit Creil
schat dat er bijvoorbeeld van akkers in
de Flevopolders 1 tot 1,5 ton per hectare
minder stro is gekomen. “In Noord-Duitsland is er wel zo’n 2 tot 3 ton per hectare
minder stro afgekomen.” De vraag naar
tarwestro ligt dit jaar juist een stuk hoger
dan normaal. Zo ‘trekt’ de veehouderij dit
jaar ook aan het tarwestro. Die kampt met
te weinig gras en mengt het stro in het
voer voor de koeien.

PRIJS KAN SNEL GAAN
Al vanaf het begin van de tarweoogst – die
dit jaar door het weer ongeveer twee weken eerder op gang kwam – gingen de prijzen vrij snel omhoog. Van der Wal: “We
zijn het seizoen begonnen met 115-120
euro per ton en eind augustus zitten we al

‘Prijs voor
tarwestro is
al 150 euro’
over de 150 euro.” De prijs zal verder oplopen, zo is de verwachting. Boeren zien die
schaarste en gaan speculeren; de deuren
van hun schuur met stro blijven langer
dicht. Van der Wal schat dat de prijs deze
winter rond de 160 euro uitkomt. “Maar
het zijn dagprijzen, het kan snel gaan. Je
weet nooit waar het eindigt.”
In een week tijd kan de prijs bij veel vraag
zomaar met 15 tot 20 euro stijgen, leert
het verleden. Het hangt ook af van het
weer. Mocht er in oktober of november al
vorst komen, dan zullen ook lelieboeren
het stro nog snel willen bestellen. Het lastige is dat bollenkwekers met hun vraag
naar stro in een krappe markt net in de
verkeerde periode zitten, waar de prijs dit
keer al vroeg en vrij hoog werd bepaald.
Vorig jaar lag de prijs van stro ook al hoog.
Toen had het veel geregend en was het
aanbod van stro om die reden laag. In de
herfst lag de prijs toen op 110 tot 115 euro
en in de winter steeg deze tot boven de
150 euro. In 2007 waren de prijzen nog
hoger, tussen de 180 en 190 euro.

KWEKER ROERT ZICH
De strohandelaar uit Creil raadt bollenkwekers aan er op tijd bij te zijn. Niet
alleen vanwege de oplopende prijzen,
maar ook doordat de kans groot is dat
het stro van ver moet komen. Handelaren
hebben deels eigen vervoer, maar vaak
huren ze ook nog transportbedrijven in.
“In een goedlopende economie zijn het
transport en vooral vrachtwagenchauffeurs soms lastiger te regelen.”
Maar het lijkt erop dat bollenkwekers zich
dit jaar toch wat eerder zijn gaan roeren.
In de Flevopolder staat het stro al grotendeels klaar op het land. Van der Wal: “Wat
ik aan stro in de polder koop, blijft vaak
hier. Dit stro willen kwekers graag hebben, omdat er minder onkruid in zit dan
in stro uit bijvoorbeeld Frankrijk.”
Voordeel van het droge weer is wel dat het
stro voldoende droog in balen is geperst.
De vraag is alleen hoe de kwaliteit van het
strodek uitpakt. Door de droogte kan het
stro broos zijn, waardoor het minder lengte heeft en een minder sterke structuur en
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