
Soja opnieuw 
 goedkoopste eiwitbron
Tekst en beeld: Bas Aarts - Liba

Op 6 april  2021 publiceerde Wageningen  
( W U R )  n i e u w e  v o e r w a a r d e s 
(www.voederwaardepri jzen.nl) .  De kVEM-
Prijs daalde naar 17,8 cent; de DVE-toeslag 
naar 100,8 eurocent.

• Droge grondstoffen
• Eiwitmarkt

- Na een lange tijd met veel tegenslagen bij de 
oogst in Brazilië lijkt deze nu voorspoedig te 
gaan. De prijzen dalen dan ook licht. 

- De grote vraag naar plantaardige olie 
resulteert in een ruimer aanbod van 
sojaschroot. 

- Soja is nu de goedkoopste eiwitbron ten 
opzichte van raapschroot en DDGS.

- De prijzen van ggo-vrije soja liggen zeer 
hoog, circa 200 euro boven de gewone 
soja. Normaal is dit 100 euro.

- De raapzaadschrootprijs is opnieuw 
gestegen. Vooral door de hoge prijzen 
van ggo-vrije soja stijgt de vraag naar 
raapschroot.

- DDGS is beperkt beschikbaar zodat de prijs 
de daling van de andere eiwitproducten 
niet volgt. 

• De energiemarkt
- De weerberichten beheersen de markt van 

de granen.  Bijkomend zijn de oogstvoor-
raden beperkt. De prijzen op korte termijn 
zijn zo nog iets verder opgelopen.

- Met name de mais, waarvan de oogst pas op 
het einde van dit jaar komt, is nu zeer duur.

• De prijs van de bijproducten daalt licht. Zij 
kunnen dus een alternatief zijn. De prijs-
zetting is echter zodanig dat ook hier geen 
grote verschillen zullen worden gemaakt.

• Brok volgt de prijzen van de grondstoffen. We 
zien een kleine daling. 

• Ben je overgeschakeld naar een eiwitkern, 
overweeg dan met de huidige prijzen over-
wegen om terug naar zuivere soja te gaan.

• Handhaaf de productie van je koeien. De 
melkmarkt is positief gestemd, naar verwach-
ting zullen de relatief hoge voerprijzen gedekt 
worden door een hogere melkprijs. v
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