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De Haan, 18 december 2022
Beste landbouwer-vermeerderaar
Hierbĳ onze beste wensen voor een bemoedigend en gezond 2023. De virusjaren 2020 en 2021 zullen ons
wel bĳblĳven, en zelfs tot begin februari werd er nog via teams vergaderd. Fysiek vergaderen biedt veel meer
mogelĳkheden maar het gebruik van teams is een blĳver. We evolueren vrĳ vlug naar een digitale communicatie en in
die zin is onze website www.agrisemza.be ook een uitstekend hulpmiddel om informatie te brengen.

Opdracht van Agrisemza
Ongewild zitten we in een grondstoffen- en energiecrisis met grote onzekerheden en bĳhorende stĳging van kosten en
daarmee samenhangend een inflatie met stĳging van de interesten. Alle landbouwers en zeker ook de vermeerderaars
staan voor heel wat uitdagingen en het is onze opdracht om de rentabiliteit van de vermeerdering op niveau te
houden en de belangen van de vermeerderaars te behartigen zowel binnenlands als Europees. Rekening houden met
de hedendaagse voorstellen zowel nationaal als Europees zal er van de landbouw heel wat aanpassingen gevraagd
worden en dit vraagt samenhorigheid, overleg en innovatie.

Als stichtend lid van de ESGG nemen we elk jaar actief deel aan de algemene vergadering welke dit jaar plaats
had in Denemarken. Dit Europees overleg is nodig om de evolutie van de reglementering in de verschillende
landen te kunnen volgen samen met de Europese Agro-ecologische doelstellingen, de economie en de
vermeerderingsoppervlakte van de diverse teelten alsook de evolutie van de technische mogelĳkheden.

Er werd aandacht besteed aan de evolutie van de kosten voor de diverse zaadteelten als gevolg van de oorlog.
De stĳging van de rechtstreekse kosten voor Italiaanse raaigras was in Frankrĳk 17% en voor Engels raaigras
15%. Daarbĳ aansluitend hebben we de Belgische kostenstĳging berekend voor graszaad. Door Agrisemza werden
simulaties gemaakt om de evolutie van de variabele kosten bĳ graszaad te bepalen. We komen aldus tot een
variabele kost van € 1160/ha voor 2022 tegenover € 960/ha in 2021. Indien we deze kostenstĳging toepassen op
de bedrĳfseconomische resultaten van 2021 krĳgt het saldo een flinke dreun. Concreet zou het saldo dalen met
ruim 20% en zou het arbeidsinkomen van de graszaadteelt zelfs licht negatief worden (€ -16/ha). Met de actuele
opbrengsten en verkoopprĳzen van de afgelopen jaren kunnen deze kostenstĳgingen niet gerecupereerd worden.
Als ondernemer hou je best ook rekening met de vergoeding voor arbeid en specifieke risico's voor de teelt omreden
van klimaat en marktprĳzen.

Er zĳn 2 mogelĳkheden: ofwel vermeerderen we steeds meer rassen die een betere marktprĳs halen ofwel
zorgen we dat we door innovatie rassen veredelen die meer opbrengst kunnen halen. Alles wĳst erop dat de
vermeerderingsoppervlakte van graszaad voor 2023 met ruim 40% zal dalen en vermits we een klein land zĳn met
weinig invloed op de marktprĳzen zal er consequent moeten gereageerd worden op de gestegen vlas- en graanprĳzen
en de aanpassing van de contractprĳzen met 30 à 40% voor industriegroenten en aardappelen. Er blĳft nog een
mogelĳkheid om de graszaadoppervlakte te handhaven en zelfs uit te breiden door deel te nemen aan de innovatieve
eiwitextractie uit grasklaver waarbĳ de eiwitproductie 3000 kg/ha bedraagt wat het dubbele is van wat met soja
mogelĳk is. Denemarken zal in de komende 5 jaar 10 fabrieken bouwen wat de verwerking van 40.000 ha gras
mogelĳk maakt.

Bĳ de voorstelling van het nieuwe GLB konden we voorstellen indienen en dit hebben we ook gedaan namens de 440
bedrĳven met 4128 ha graszaad in Vlaanderen verdeeld over 1035 percelen om graszaad als een afzonderlĳk gewas
te aanvaarden vermits graszaad nu reeds beschouwd wordt als akkerbouwgewas in de verzamelaanvraag sedert 2016.

In Europa en meer speciaal in Frankrĳk wordt graszaad beschouwd als “surface arable” en dus als een afzonderlĳk
gewas en niet als weide. Reeds 6 jaar is een gekoppelde steun van € 40 - € 60 per hectare van toepassing voor de



productie van graszaad bestemd voor ruwvoeder wat onze concurrentiepositie als buurland zeker schaadt. Daarop
is tot op heden geen antwoord gekomen. Nu komt er bĳ dat de vermeerderaars van graszaad vragen om graszaad te
laten meetellen bĳ de toekenning van de punten voor de zoogkoeienpremie in het nieuwe GLB en dit helpt in twee
richtingen

De vergadering van de graszaadvermeerderaars
Op 9 februari 2022 hadden we een geslaagde bĳeenkomst voor de graszaad vermeerderaars met 14 deelnemers. Uit
de opbrengstanalyse van de voorbĳe 5 jaar blĳkt dat de gemiddelde zaadopbrengst per hectare stabiliseert en dat
steeds meer financiële opbrengst moet gehaald worden uit het bĳproduct. ILVO doet de selectie van 40 verschillende
variëteiten. Er wordt gevraagd of de opbrengst aan graszaad wel voldoende doorweegt bĳ de veredeling, want bĳ
de huidige marktprĳzen blĳkt dat meer innovatie en meer zaadopbrengst nodig zal zĳn om de graszaadoppervlakte
te handhaven en of de graszaadvermeerderaars niet betrokken kunnen worden bĳ de beslissingscriteria want er
zĳn mogelĳkheden. ILVO heeft zich vooral gericht op Festulolium zĳnde een kruising tussen Festuca en Lolium
Perenne wat een ras is dat meer droogteresistent is. Het volledige verslag van deze bĳeenkomst is te lezen op
www.agrisemza.be

Teeltjaar en rentabiliteit van de teelten
De marktprĳs voor tarwe is als gevolg van de oorlog erg volatiel met prĳzen voor voedertarwe van € 430 per ton
maximum tot momenteel € 275 per ton. In dergelĳke omstandigheden is het beste moment van verkopen moeilĳk
te bepalen Rekening houdend met de inflatie en de aanzienlĳke kostenstĳging van de inputs vragen we voor de
vermeerderaars een passende vergoeding voor de stĳgende kosten op basis van objectieve criteria. De stĳging van de
gerelateerde kosten voor de vermeerdering doen de productiekosten met ongeveer 20% toenemen. Via overleg willen
we er toe komen om de toenemende kosten te verrekenen bĳ de contractprĳs voor de vermeerdering van granen en
zaden. We beleven uitzonderlĳke tĳden met heel speciale omstandigheden en dit vraagt passende compensaties.

Werking van Agrisemza
Bĳ de oprichting van de interprofessionele organisatie Intersemza in 1998 was er een overeenkomst tussen Agrisemza
namens de vermeerderaars, Semzabel namens de handelaar-bereiders en Assinsel namens de veredelaars.Vermits de
deelnemende organisaties recent hun structuur hervormd hebben bestaan er momenteel nog slechts 2 partĳen zĳnde
Seed@bel namens de handelaar-bereiders, de veredelaars/mandatarissen; en Agrisemza namens de vermeerderaars.
Beide organisaties hebben recent hun statuten geactualiseerd en een nieuwe overeenkomst van samenwerking werd
recent ondertekend. Beide organisaties onderschrĳven de doelstelling van de interprofessionele organisatie om
een harmonieuze ontwikkeling van de zaaizaadproductie te vrĳwaren. Binnen deze interprofessionele wordt een
gezamenlĳke strategie besproken op basis van technische - economische - en sociale aspecten zodat een billĳke
vergoeding voor elk van de actoren mogelĳk blĳft met vrĳwaring van de contractuele vrĳheid. Voor de realisatie
van de doelstellingen is gestructureerd overleg nodig tussen de vermeerderaars en de zaadsector in relatie met de
reglementerende overheid. De 800 vermeerderaars kĳken er naar uit.

Met inzet verdedigen we de belangen van de vermeerderaars maar zoals iedereen moeten we rekening houden met
een tĳdsevolutie. De digitalisering neemt in ĳltempo toe en de kosten stĳgen zodanig dat de bestuursraad vorige
week beslist heeft dat we volgend jaar zullen evalueren om geen nieuwsbrief per post meer te verzenden en dat
alle communicatie en informatie bĳ voorkeur moet verlopen via mail en via de website De leden met een gekend
mailadres hebben nu reeds de nieuwsbrief ontvangen via MailChimp. Daarom vragen we om zeker uw mailadres te
vermelden bĳ bezoek van onze website www.agrisemza.be zodat u in de toekomst regelmatig nieuws kan ontvangen

De ledenbĳdrage voor het jaar 2023 bedraagt 25 euro en kan gestort worden op het rekeningnummer
BE57 1031 1079 9835 van AGRISEMZA
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