SYNAGRA EVALUEERT BELGISCHE GRAANOOGST 2017
Synagra, de beroepsfederatie van de Belgische graanhandel, heeft zowel kwantitatief als kwalitatief
een evaluatie opgemaakt van de Belgische oogst 2017 van strogranen. Dit op basis van de voorlopige
cijfers van de verzamelaanvragen en een uitgebreide enquête over de opbrengsten onder de leden
van Synagra.
Na de desastreuse oogst 2016, zowel kwantitatief als kwalitatief, kunnen we spreken van een
normale oogst 2017. Ondanks de aanhoudende droogte stellen we goede opbrengsten vast met
een uitzonderlijke kwaliteit. Algemeen stelt de graanhandel een stijging van het gecollecteerde
volume van 25 à 30% vast tegenover verleden jaar. Dit beaamt de stelling dat een droog jaar een
graanjaar is.

1.

Opbrengsten

We ramen de totale Belgische graanproductie (zonder maïs) op 2,483 miljoen ton. Ondanks een
areaalinkrimping van 7% stijgt de productie met 31% tegenover verleden jaar en situeert zich
ongeveer + 3% boven het 5-jaarlijks gemiddelde. De tarwe- en de gerstproductie liggen
respectievelijk met 28% en 19% hoger dan de oogst 2016. De teelt van spelt (vooral Wallonië) kent
opnieuw een boost met een areaaluitbreiding van 49% is de productie met 249% gestegen tot 131
861 ton, maar toch nog 39% lager dan het recordjaar oogst 2015.
Ondanks een kleine areaalinkrimping van koolzaad kent ook hier de productie met 64 768 ton een
aanzienlijke stijging van 42% tegenover verleden jaar met recordopbrengsten van 5.5 ton per Ha.
De areaalinkrimping is vooral in Vlaanderen met – 10% waarneembaar tegenover Wallonië met –
5%. De opbrengsten in beide regio’s zijn ongeveer gelijk, hoewel regio gebonden nogal verschillen
optreden afhankelijk van de bodemstructuur, voorvrucht en regenval.

2.

Kwaliteit

De uitzonderlijk goede weersomstandigheden bij de uitzaai, de bloei en de afrijping hebben voor
een meer dan behoorlijke kwaliteit gezorgd. Het Hl-gehalte en eiwitniveau, ondanks de goede
opbrengsten, zijn bijzonder hoog. De uitstekende bloeiperiode heeft de ontwikkeling van fusariose
belemmerd waardoor de contaminatie van mycotoxines bijgevolg uiterst gering is. Slechts
uitzonderlijk worden lagere Hagberg-gehaltes vastgesteld. Ook het vochtgehalte van de granen en
het koolzaad bevindt zich op een aanvaardbaar niveau.

3.

Handel

Op Europees vlak kan men algemeen van een goede oogst spreken, behalve in Duitsland waar de
mindere weersomstangheden tijdens de oogstperiode een degradatie van de kwaliteit hebben
veroorzaakt. De Zwarte-Zeelanden (o.a. Rusland en Oekraïne) kennen opnieuw recordoogsten,
waardoor druk vanuit die origines voelbaar zullen zijn.
Daardoor zal de EU, mede door de sterkere Euro nogal wat concurrentie ondervinden op de
wereldexportmarkt. Momenteel is op de nieuwe campagne slechts minder dan de helft van het
exporttonnage van verleden jaar, zelfde tijdstip, verwezenlijkt. De kwaliteit van de Franse tarwe is
ook uitstekend waardoor zij voor een stuk het marktaandeel van onze import van de Duitse
kwaliteitstarwe zullen proberen in te nemen. Dit aanbod kan ook een geringer prijsverschil
meebrengen tussen de kwaliteits- en standaardtarwe.
Hoewel de prijzen voorlopig iets hoger liggen dan verleden jaar is dus een plotse kentering niet te
verwachten. Vandaar dat we ook pleiten dat de landbouwers voor hun eigen zekerheid en om
onnodige risico’s te vermijden aanraden om gespreid over de campagne, hun graan in stock bij de
handelaar, te verkopen.
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