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De markt voor biologische granen en peulvruchten bevindt zich begin juli in een overgang 
tussen de voorbije en huidige campagne. In deze oogsttijd is het erg rustig op de markt. 
Sommige spelers geven prijzen voor toekomstige oogsten, maar de meesten wachten op het 
einde van de oogst. Daarom vindt u hieronder alleen de prijzen voor granen, 
en oliehoudende zaden voor de vrije markt in Frankrijk en Duitsland. 
 
In de onderstaande tabel vind je indicatieve prijzen van biologische granen, peulvruchten en 
oliehoudende zaden op de vrije markt in Frankrijk en Duitsland.  
De prijzen die vermeld worden voor Duitsland en Frankrijk zijn deze die gelden voor teelt en 
verkoop in eigen land. Het betreft dus geen invoerprijs.  
De ontvangstvoorwaarden in de verschillende landen kan je in en onder de prijstabel vinden. 
 
Opgelet: onderstaande prijstabel is enkel een indicator. Hou bij eigen prijsonderhandelingen 
ook rekening met andere marktinformatie zoals het algemene marktoverzicht en de 
informatie uit de Franse en Duitse markten die een goede aanwijzing zijn voor de toestand 
op de Europese markt. 
 
Dit overzicht van prijs- en marktinformatie voor granen en peulvruchten kadert in het 
grensoverschrijdende Interreg-project Symbiose, een samenwerking tussen o.a. BioForum, 
Biowallonie en Bio en Hauts-de-France. Dit informatiesysteem heeft tot doel de sector te 
informeren over de prijzen die in België en in de buurlanden worden gehanteerd en de 
onderhandelingen te verbeteren om zo te komen tot een billijke prijs. 
 
Ben jij afnemer van biologische granen en/of peulvruchten en wens je mee bij te dragen aan 
prijstransparantie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 
 
 
Paul Verbeke 
paul.verbeke@bioforum.be  
0497 42 93 68 
 

mailto:paul.verbeke@bioforum.be


 2 

ACTUELE BIOLOGISCHE GRAANMARKT 
 

In België is het grootste deel van de biologische graanoogst van 2021 door de landbouwers 

verkocht en/of door de handel opgekocht. De oogst van 2022 is volop aan de gang. Geen 
enkele koper heeft ons een prijsindicatie toegestuurd. De meeste van hen wachten tot 
september om hun prijzen vast te leggen. Wij raden je aan rechtstreeks contact op te nemen 
met de kopers en de prijzen te vergelijken (zie de inventaris van verkooppunten). Vergelijk 
zorgvuldig gelijkwaardige aankoopvoorwaarden (geleverd of opgehaald, kwaliteit, ...) 

In Frankrijk is begin juli de oogst van 2022 aan de gang en wachten biologische 

marktdeelnemers op het einde van de eerste oogsten om prijzen vast te leggen. In de 
onderstaande tabel zijn daarom alleen de nog beschikbare prijzen voor de oogsten van 2021 
opgenomen. Voor de meeste gewassen zijn de prijzen vergelijkbaar met de vorige maand juni. 

Op de Duitse markt zijn de prijzen voor biologische bakgranen in juni gedaald (tussen -7 

euro/ton voor ongepelde spelt en -59 euro/ton voor gepelde spelt). Alleen de prijs van haver 
blijft stabiel. Voor voedergranen, dalen alle prijzen (van -15 €/t tot -76 €/t). Ten slotte dalen 
ook de prijzen voor peulvruchten (tot -180 €/t voor sojakoek). Alleen de prijs van veldbonen 
stijgt licht (+9 €/t). 
 
 

  België Frankrijk Duitsland 

Datum JUNI 2022 4 iuli 2022 6 juli 2022 juli 2022 

Teelt Kwaliteit # Bronnen €/T €/T €/T 

Bakgranen 

Baktarwe 

Biologisch 
 

België: 11,5% eiwit 
Frankrijk: 10,5% eiwit 

Duitsland: > 11,5 % eiwit 

0 / / 525 ↘ 

Spelt Biologisch, ongepeld 0 / / 490 ↘ 

Spelt Biologisch, gepeld 0 / / 693 ↘ 

Eenkoorn 

Biologisch 
 

België: Ongepeld 
Frankrijk: gepeld  

0 / / / 

Brouwgerst Biologisch 0 / / / 

Haver 
Biologisch 

Havervlokken 
0 / / 400 = 

Rogge Biologisch 0 / / / 

Harde tarwe 
Biologisch 
Griesmeel 

0 / 695 = / 

Boekweit Biologisch 0 / / / 

Voedergraan 

Gerst Biologisch 0   446 ↘ 

Gerst In omschakeling 0   / 
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Tarwe Biologisch 0   480 ↘ 

Tarwe In omschakeling 0   / 

Triticale Biologisch 0   429 ↘ 

Triticale In omschakeling 0   / 

Haver Biologisch 0   357 ↘ 

Haver  In omschakeling 0   / 

Rogge Biologisch 0   / 

Maïs Biologisch 0  445 = 463 ↘ 

Maïs In omschakeling 0  415 = / 

 

Eiwit- en oliehoudende gewassen 

Veldboon Biologisch 0 / 590 = 651 ↗ 

Veldboon In omschakeling 0 / 530 = / 

Erwt Biologisch 0 / 590 = 643 ↘ 

Erwt In omschakeling 0 / 530 = / 

Lupine Biologisch 0 /  669  

Koolzaad Olie 0 /  / 

Zonnebloem 
(linolzuurtype) 

Olie 0 / 1050 = / 

Zonnebloem 
(oleïnetype) 

Olie 0 / 1050 = / 

Sojaboon Biologisch, humane voeding 0 / 1150 = / 

Sojaboon Biologisch, veevoeder 0 / 1075= 1051 ↘ 

Sojakoek 
Biologisch 

(Frankrijk: Franse origine) 
0 / 1450 = 1251 ↘ 

Prijsverschil met voorgaande maand  

↗Stijging groter of gelijk aan 5€/ton 

= Vergelijkbare prijs (prijsverschil tussen -4€/ton en +4€/ton) 

↘Daling groter of gelijk aan 5€/ton 

 
Bronnen: 
België: 0 Belgische bedrijven die actief zijn in de commercialisering van biologische grondstoffen (exclusief btw, 
geleverd in depot, Synagra normen 2020). Voor elk gewas waarvoor we prijzen van drie verschillende bedrijven 
hebben ontvangen, hebben we een gemiddelde gemaakt. Indien we minder dan 3 prijzen ontvangen, wordt er 
geen melding gemaakt van dat specifieke gewas. 
Frankrijk: La Dépêche - Le petit meunier. Alle prijzen zijn vanuit opslag, groothandel, per 25 ton, zonder BTW. 
Om de producentenprijzen te verkrijgen, moet de gemiddelde marge van de ophaler (tussen 10 en 15€/ton) en 
de door de producent te betalen belastingen in mindering worden gebracht. Vertrek uit Frankrijk.  
Opgelet: De Franse prijs voor spelt is voor gepelde spelt ten opzichte van de Belgische en Duitse prijzen, die 
ongepelde spelt betreffen.  
Duitsland: AMI. Prijzen in euro/ton bij levering van bulkgoederen aan verwerkende bedrijven af fabriek, exclusief 
BTW. Vertrek uit Duitsland. 
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De Franse markt   
In Frankrijk is de biologische oogst drie weken tot tien dagen vroeger dan gewoonlijk, 
afhankelijk van het gebied. Gerst, koolzaad, granen, erwten en bonen geven zeer 
heterogene opbrengsten en kwaliteiten, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die zij in de 
loop van hun cyclus ontvingen. Volgens de eerste analyses is de kwaliteit over het algemeen 
goed, met een gemiddelde graanvulling voor granen, die wordt toegeschreven aan het 
warme lenteweer, en ook een gemiddelde opbrengst.   
 
Het eiwitgehalte van de baktarwe is met 10 à 11% momenteel wat laag. De eerste 
broodbaktesten lijken bevredigend. Bijgevolg zal het aanbod van biologische voedertarwe 
zeker beperkt zijn, in tegenstelling tot vorig jaar, toen het valgetal van Hagberg in verband 
met de vochtigheid laag was, waardoor veel graan als diervoeder moest worden 
afgewaardeerd. 
 
In deze context van overgang tussen twee commerciële campagnes wachten de biologische 
marktdeelnemers op het einde van de eerste oogsten om prijzen vast te leggen, terwijl de 
volumes nog worden vastgesteld. De kloof tussen de voorstellen van kopers en verkopers 
blijft groot, waardoor transacties beperkt zijn, met enkele uitzonderingen voor overbrugging 
of voorraadvermindering. Dit geldt des te meer omdat de gangbare prijzen voor tarwe, maïs, 
gerst, enz. blijven dalen, waardoor de druk van een klein prijsverschil tussen bio- en 
gangbare granen vermindert.  
 
In de diervoeding blijft de sector zich zorgen maken over de risico's van vogelgriep, 
waardoor de marktdeelnemers voorzichtig zijn met hun aankopen. Wat de menselijke 
voeding betreft, is het vooruitzicht van een vrij royale inzameling bevorderlijk voor een 
afwachtende houding, op een markt die niet erg dynamisch is. Ook de exportvraag lijkt tot 
stilstand te zijn gekomen in afwachting van de Biofach-beurs, die naar eind juli is verschoven. 
(Bron : Céréales et oléoprotéagineux bio : marché prudent, dans l’attente des résultats de la moisson 
d’été in La Dépêche – Le Petit Meunier, n°4477, 7 juillet 2022.) 

 
 
 
 

De Duitse markt 
Biologische bakgranen  
De nieuwe graanoogst is einde juni van start gegaan. Tegelijk groeit de vrees voor een 
beperkte oogst en kleine korrels als het droge zomerweer steeds langer blijft aanhouden. Er 
zijn beduidend minder contracten dan gewoonlijk in deze tijd van het jaar. Tegelijkertijd lijkt 
de prijspiek voorbij te zijn.  
 
De eerste gerst is einde juni geoogst. Nog erger dan gevreesd in april en mei, slaat de 
droogte weer toe in 2022. Vooral in het oosten van Duitsland maar ook in het zuiden 
regende het veel te weinig. In deze droge gebieden verwacht men nu oogstmislukkingen, 
kleine korrels en in het algemeen een beperkte oogst.  
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Naast de beperkte oogst door droogte is er ook slechts weinig bijkomend omschakelings-
areaal bijgekomen. Bovendien werd er meer spelt, evenveel tot iets minder tarwe, meer 
rogge en minder haver ingezaaid. Ook triticale en gerst werden minder uitgezaaid. 
Anderzijds werden de arealen voor leguminosen en korrelmaïs uitgebreid.   
De marktsituatie blijft onoverzichtelijk. Ook in juni werden veel minder deals gesloten dan 
gewoonlijk in deze tijd van het jaar. Voor het eerst in jaren kijkt de biohandel steeds meer 
naar de gangbare prijzen. Zelfs al blijft de biomarkt, wat vraag en aanbod betreft, 
onafhankelijk van de gangbare markt. Maar er moet voor gezorgd dat de bioprijzen niet 
worden ingehaald door de gangbare prijzen, zoals in april bijna het geval was. Daarom 
betalen sommige handelaren een biopremie bovenop de gangbare Matif-prijs. Deze premies 
variëren van 40-60 euro/ton voor levering in het najaar en tot 100 euro/ton voor 
onmiddellijke levering.  
 
Tot dusver heeft de prijsstijging die door de hoge gangbare prijzen in april/mei op gang werd 
gebracht, zich ook voor de biologische prijzen voortgezet. Maar ondertussen is de 
prijsstijging tot stilstand gekomen. Enerzijds door graanpartijen van de oude oogst 2021 die 
nog opduiken, maar ook door de lichte daling van de gangbare prijzen aan de andere kant.   

Duitse biologische voedergraanmarkt 
Ook oogst van de voedergerst is einde juni van start gegaan. De markt voor biologische 
voedergranen heeft het echter nog steeds moeilijk. Nog steeds worden partijen van de oude 
oogst aangeboden en de prijszetting blijft lastig. Er worden nauwelijks contracten 
afgesloten. De voederfabrikanten wachten op de nieuwe oogst.  
 
Dat er nu een relatief grote hoeveelheid voedergraan van de oude oogst op de markt komt, 
wordt verklaard door het feit dat sommige landbouwers tot het einde toe hebben 
gespeculeerd op nog hogere prijzen.  
(Bron: AMI 30/06/2022)  
 

 

 

 

 

 

 

 
Biowallonie en BioForum hebben de beschikbare marktinformatie, van verschillende bronnen die als betrouwbaar worden 
beschouwd, zorgvuldig verzameld en geanalyseerd. Het gebruik van de voorgestelde informatie blijft uitsluitend de 
verantwoordelijkheid van de lezer. Biowallonie en/of BioForum kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor deze 
informatie en cijfers, noch voor eventuele commerciële of andere gevolgen. 

 

Biowallonie en BioForum met de steun van het Interreg project SymBIOse 

 

Enkele nuttige links: 

• Prijs van transport 

• Ontvangstmodaliteiten Synagra 

• Prijs van bioteelten in de UK 

https://www.biowallonie.com/
https://www.bioforum.be/
http://symbiose-interreg.eu/
https://www.cnr.fr/espaces/6/indicateurs/22?noContext=1
https://fegra.be/Recept_Conditions
https://www.soilassociation.org/farmers-growers/market-information/price-data/arable-price-data

