
Grondstoffenmarkt 
blijft verrassen
Tekst en beeld: Teun van den Boom - Liba

• Op 11 januari 2022 publiceerde Wage-
ningen (WUR) de nieuwste voerwaardes 
(www.voederwaardeprijzen.nl). De kVEM-
prijs daalt naar 20,9 eurocent. De DVE-toeslag 
stijgt naar 111,1 eurocent. 

• Droge grondstoffen
- De eiwitmarkt

• De sojaprijzen hebben een behoorlijke 
daling laten zien afgelopen week. Dit 
komt met name doordat de beschik-
baarheid wat is toegenomen en er 
opnieuw regen is gevallen in Zuid-Brazilië 
en Argentinië. 

• Maar ook het La Nina-effect wordt dit 
seizoen verwacht. Dat kan leiden tot 
droogte in Argentinië en het zuiden van 
Brazilië. Dit kan de opbrengst onder druk 
zetten. 

• Om aan de hoge vraag te doen is er juist 
een zeer goede oogst nodig. 

• De raapprijzen blijven die van de soja 
volgen. Ook zij zijn afgelopen week onder 
druk komen te staan.   

• De alternatieven stegen hard mee. Voer 
dus wat past in het rantsoen.

- De energiemarkt
• De granen zijn onverwacht toch weer flink 

gestegen. De aangewakkerde spanningen 
tussen Rusland en Oekraïne beperken de 
export.

• De hoge kunstmestprijzen wakkeren de 
vrees aan dat in de VS meer soja geteeld 
wordt i.p.v. mais. 

• Natte bijproducten blijven in verhouding 
aantrekkelijk, maar zijn langjarig gezien 
schrikbarend duur.

• Brok wordt nog steeds duurder.
• Wie hard kan melken uit eigen voorradig 

ruwvoer kan mogelijk de voerkosten in de 
hand houden. 

• Het voer is momenteel duur, maar omdat 
de melk duur is, kan het zeker interessant 
zijn om meer krachtvoer te voeren. Volg het 
voersaldo nauwlettend op.   v
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w  S A L D O - A C T U A

Prosu Media Producties 

is een innovatieve 

uitgeverij en zoekt 

nieuwe collega’s.

bieden we relevante content en 

weten we een groot bereik te 

realiseren. Wij bieden uitdagende 

banen bij een succesvol bedrijf 

met thuiswerkmogelijkheden 

en veel opleidings- en 

ontwikkelmogelijkheden.

info@prosu.be  –  +31 320 28 69 39  –  www.prosu.be 

GROEI JIJ MEE 
MET PROSU?

Wij zoeken:

>  Media adviseur, passie voor het verkoopvak 

en gaat altijd voor het beste voor je klanten 

(Nederlands en/of Franstalig)

>  Agrarisch redacteur, schrijftalent die weet 

wat er speelt binnen de agrarische sector en 

met gevoel voor fotografi e (Nederlands en/of 

Franstalig)

, nauwkeurig 

en servicegericht, verantwoordelijk voor 

de administratieve afhandeling van alle 

abonnees (Nederlands en/of Franstalig)

Geïnteresseerd? Kijk voor meer 

informatie op de vacaturepagina op 

www.prosumediaproducties.be
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