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Koopsignaal op tarwe nu ook een realiteit – maar 
verder stijging volledig afhankelijk van 
temperatuur de komende dagen  

Update 25 februari 2018 

 
Vrijdag eindigde de prijs van tarwe met een stijging van 1,50 euro en daarmee is een opwaartse 

doorbraak een realiteit. Maar de doorbraak is nog niet significant, en alles hangt af van het weer in 

EU in de komende dagen.  

 

De weerberichten Europa is niet gunstig voor tarwe. Volgens de berichten dan komt ongeveer 25 a 

30% van de tarwe in EU te kampen met temperaturen van ongeveer min 15 graden. De laagste 

temperaturen zou woensdag moeten komen.  

 

Temperaturen van min 15, zonder beschermend sneeuw, is al schadelijk voor tarwe die in goede 

winterrust zit. Maar als de tarwe nog niet volledig in rust zit dan is al min 12 of zelfs min 10 zeer 

schadelijk. En door de hoge temperaturen in de begin van de huidige winter, zit de tarwe zo goed 

als nergens in EU in goede winterrust.  

 

Als de weerberichten daadwerkelijk uitkomen dan kan 25 tot 30% van de tarwe in EU dus schade 

oplopen, en is de kans op uitwinteren dan ook aanzienlijk. Maar anderzijds zal er weinig schade zijn 

als de temperaturen net niet de verwachte dieptepunten halen, of als er onverwacht sneeuw zal 

vallen.  

 

Na woensdag zal de prijs dus of weer terug zakken onder de 162 euro, of aanzienlijk gaan stijgen. 

De risico op een grote prijsdaling lijkt ons niet reëel. Maar anderzijds is een risico op een zeer grote 

prijsstijging.  

 

Wij adviseren daarom ook om tarwe nu al in te kopen. Het is verstandig om in te dekken tot eind 

van het jaar. Als u al in september ons inkoopadvies hebt gevolgd en dus ben ingedekt tot 

september, dan kunt u nu ook alles inkopen voor de volgende 4 maanden. Als u anderzijds nog niet 

of alleen deels bent ingedekt tot september, dan adviseren wij om alleen een deelinkoop te doen tot 

Voor het eerst sinds september adviseren wij weer om tarwe in te kopen. 
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eind van het jaar. Bij voorbeeld kunt u dan een volumen inkopen die gelijk is aan 4 maanden 

verbruik, maar dan verspreid over de hele periode tot eind december.  

 

Wij adviseren om niet meer te kopen dan 1/3 van uw nodige volumen voor een heel jaar. Zoals 

genoemd dan hangt alles af van of de weerberichten voor de komende 3 dagen wel uit komen. En 

daar weten we dat het niet altijd zo uitpakt als de berichten voorspellen. 

 

 

Overzicht Prijsontwikkeling 

 

Futuresprijs op basis van 1st positie, trend en advies voor inkoop van voer. 

 

Graan Prijs Lang Kort Doel Advies  

Tarwe € 163,25 + 1,50 
 

 

€ 182 Kopen  

Mais (EU) € 153,25 + 0 
 

 

€ 200 Wachten  

Sojaschroot $ 375,50 - 1,40 
   

$ 430 Wachten  

Sojaolie $ 32,36 + 0,32 
   

$ 36 Wachten  

Gemengd Voer Nvt 
  

Nvt Wachten  
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minAGRO is sinds 2004 de enige onafhankelijke adviseur in Denemarken en Nederland.  

 

 

 


