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PRIJS IN EURO PER 100 KG STANDAARDMELK MET 4,2% VET, 3,4% EIWIT, 1.000.000 KG PER JAAR, KIEMGETAL VAN 24.999/ML EN EEN CELGETAL VAN 249.999/ML, EXCL. BTW

prijzen (€/kg)1

BEDRIJF

toeslagen/kortingen (inclusief) 2

vet

eiwit

kwaliteit

kwantum

0,73

0,85

0,69

0,20

0,50

Milcobel

BE

7,43

7,43

DMK Deutsches Milchkontor eG

DE

6,91

8,98

Hochwald Milch eG

DE

2,50

5,00

1,00

Arla Foods DK

DK

6,19

8,04

1,55

Capsa Food

ES

3,00

3,00

Valio

FI

3,90

6,50

Savencia (Basse Normandië)

FR

2,95

5,43

Danone (Pas de Calais)

FR

2,96

5,39

Lactalis (Pays de la Loire)

FR

2,60

6,60

Sodiaal (Pas de Calais)

FR

2,96

5,39

0,58

Saputo Dairy UK (Dairy Crest)

UK

5,07

10,15

-1,11

Dairygold

IE

6,24

10,22

0,39

Glanbia

IE

4,99

Kerry Agribusiness

IE

FrieslandCampina

NL

seizoen

duurzaam

melkstroom

MELKPRIJS
deze maand

gem. laatste meest recente
12 maanden3
nabetaling4

58,51

49,13

1,00

61,37

48,51

0,60

1,00

58,07

46,58

0,50

1,00

1,50

56,66

46,56

1,95

48,08

40,73

49,77

42,54

46,10

41,65

44,28

39,48

0,07

44,38

41,38

0,19

43,92

40,50

53,84

43,43

0,10

57,55

51,23

9,98

0,50

57,96

50,89

6,48

9,73

0,10

58,41

50,60

4,91

9,83

0,25

59,25

48,47

53,21

45,45

77,78

66,42

42,12

42,84

50,90

49,14

1,94
1,04

0,39
0,97
0,78

0,66

GEMIDDELDE MELKPRIJS5
Emmi

CH

4,15

5,19

Fonterra

NZ

5,54

5,54

Verenigde Staten klasse III

US

7,94

4,20

4,05

2,11

0,22

1.

Prijs per % vet en eiwit meer of minder ten opzichte van respectievelijk 4,2% en 3,4%. Frankrijk en USA eiwitgehalte in puur eiwit.

2.

Deze toeslagen/kortingen zijn verwerkt in de maandelijkse melkprijs. Het is geen complete opsomming. Er kunnen er ook nog andere toeslagen en inhoudingen zijn.

3.

Dit is een gewogen - op basis van nationale maandelijkse melkleveringen - gemiddelde van de maandelijkse melkprijzen (dus exclusief de meest recente nabetaling).

4.

De meest recente nabetaling wordt vermeld om een indicatie te geven van een mogelijke aanvulling op de maandelijkse melkprijzen na afloop van het kalenderjaar.

5.

Rekenkundig gemiddelde.

0,90

1,84

0,19

0,15

0,14

0,91
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MELKPRIJZEN

Hochwald eG: ongewijzigd

De berekende voorschotmelkprijzen komen in september 2022 uit op gemiddeld € 53,21 per 100

De berekende melkprijs is inclusief een duurzaamheidtoeslag (Cool Farm Tool) van € 0,60 per

kg standaardmelk. Dit is een stijging van € 0,55 ten opzichte van de vorige maand. De

100 kg en een toeslag van € 1,00 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij veevoer. Alle melk is

gemiddelde melkprijs in september 2022 ligt € 16,83 ofwel 46,2 % hoger dan in dezelfde maand

GMO vrij.

vorig jaar.
Arla: ongewijzigd/oktober +1,1
Sinds de start van de Internationale Melkprijsvergelijking in 2000 is de gemiddelde melkprijs nog

De berekende melkprijs is inclusief een toeslag van € 1,00 voor de klimaat check en een toeslag

nooit zo hoog geweest als in deze maand. Een heel groot verschil met het dieptepunt in april

voor GMO-vrije melk van € 1,50 per 100 kg.

2009, toen de gemiddelde melkprijs slechts € 24,34 per 100 kg was. Sinds maart 2020 is de

De meest recente nabetaling over de in 2021 geleverde melk is voorlopig gebaseerd op het

gemiddelde melkprijs bijna iedere maand gestegen. Alleen in de zomer van 2020 en in het

Arla jaarverslag 2021.

najaar van 2021 haperde de prijsstijging enkele maanden.
Niet alleen in de Europese Unie, maar ook elders zijn de melkprijzen in 2022 gestegen naar

Capsa Food: +1,4

recordhoogten. Uitgedrukt in nationale valuta zijn de melkprijzen van het Zwitserse Emmi, het

De berekende melkprijs van Capsa is gebaseerd op een gemiddelde van de A- (70%) en een B-

Nieuw-Zeelandse Fonterra en in de Verenigde Staten nog nooit zo hoog geweest. Wel moet

prijs (30%). De stijging van de melkprijs komt vooral door een verhoging van de bijzondere

hierbij opgemerkt worden, dat de klasse III melkprijs in de Verenigde Staten na het hoogtepunt

toeslag ter compensatie van gestegen (kunstmest-) kosten en een geringe toename van de B-

van $ 24,42 in mei 2022 ondertussen is gedaald naar $19,82 per cwt (45,36 kg) in september.

prijs. Deze en ook andere extra toeslagen staan niet apart vermeld in de tabel, maar zijn wel
opgenomen in de berekende melkprijs.

Ondanks de dalende prijzen op de zuivelmarkt (zie Marktsituatie), zal de gemiddelde melkprijs
de komende maand wellicht nog iets verder stijgen. Zo heeft een aantal ondernemingen

Valio; +1,0

aangekondigd de melkprijzen in oktober verder te verhogen of in ieder geval gelijk te laten

De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-

blijven.

coöperaties. De basismelkprijs is een gewogen gemiddelde van een A-, B- en C-prijs.
De melkprijs van Valio is inclusief een bonus van € 1,94 voor deelname aan het duurzaamheids-

PRIJSWIJZIGINGEN SEPTEMBER 2022 EN OVERIGE INFORMATIE
(€ per 100 kg t.o.v. vorige maand)
Milcobel: september en oktober ongewijzigd
De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) duurzaamheidspremie van € 0,69 per 100 kg.
DMK Deutsches Milchkontor eG: +1,0 / oktober ongewijzigd
De melkprijs is inclusief een gemiddelde bonus van € 0,50 voor deelname aan het
duurzaamheidsprogramma Milkmaster. In de berekende melkprijs zit ook de toeslag voor het
gebruik van GMO vrije veevoer.

diergezondheidsprogramma NASEVA.
Savencia: +0,5/oktober +0,5
Danone (A-prijs): (bijna) ongewijzigd
Ondanks een verhoging van de A-prijs is de berekende melkprijs door het tegelijkertijd vervallen
van de “regelmatigheidspremie” (bijna) niet gewijzigd.
De melkprijzen zijn gebaseerd op een contract, waarbij 50% van de A- melkprijsontwikkeling
wordt bepaald door marktindicatoren en 50% door de kostprijsontwikkeling.
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Lactalis: ongewijzigd/oktober +2,5

FrieslandCampina: +1,2/oktober +1,0

De melkprijs is inclusief een premie van € 0,07 per 100 kg voor deelname aan het nationale

De berekende melkprijs is inclusief een (gemiddelde) toeslag van € 0,25 per 100 kg voor het

programma Carte des Bonnes Practiques d’Elevage (CBPE).

kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet en een gemiddelde toeslag voor
weidegang van € 0,66 per 100 kg.

Sodiaal (A-prijs): ongewijzigd

De meest recente nabetaling betreft de nabetaling over de in 2021 geleverde melk volgens het

De melkprijs is inclusief een premie van € 0,19 per 100 kg voor deelname aan het

jaarverslag.

duurzaamheidsprogramma La Route Du Lait (LRDL).
GEMIDDELD: +0,55
Saputo Dairy UK: +2,1
Door een prijsstijging en het vervallen van de seizoenheffing ligt de melkprijs in september veel

Emmi: +0,4 (door koerseffect)

hoger dan in augustus. Echter uitgedrukt in euro’s is de prijsstijging aanzienlijk minder. Dit komt

Uitgedrukt in Zwitserse franken is de melkprijs iets gedaald, vanwege een geringe daling van de

doordat de koers van het Britse pond fors is gedaald.

B-prijs. Omgerekend in euro’s is de berekende melkprijs gestegen door de stijging van de Zwitser

De melkprijs is gebaseerd op melkveehouders, die leveren aan de Davidstow kaasfabriek.

frank t.o.v. de euro.
De melkprijs van Emmi is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van een A-prijs (66%) en een

Dairygold: ongewijzigd

B-prijs (34%). Door de Zwitserse branche organisatie voor melk (BO Milch (BOM)) worden

De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,10 voor het nationale

maandelijks A-, B- en C-richtprijzen gepubliceerd ter ondersteuning van de

duurzaamheidsprogramma SDAS.

prijsonderhandelingen tussen producentenorganisaties en hun afnemers. De A- richtprijs – die
per kwartaal wordt gepubliceerd- is gebaseerd op een nationale melkprijsindex plus een

Glanbia Ingredients Ireland: +0,5

inschatting van de actuele ontwikkelingen op de zuivelmarkt. De (maandelijkse) B-richtprijs is

De prijsverhoging komt volledig door een verhoging van de toeslag voor de gestegen input

gebaseerd op de grondstofwaarde van melk bij de verwerking tot mager melkpoeder voor de

kosten

wereldmarkt en boter voor de binnenlandse markt. De C-richtprijs – ook maandelijks- komt

Eventuele nabetalingen over melk geleverd in de jaren 2020 en 2021 zijn nog niet berekend en

overeen met de grondstofwaarde van melk verwerkt tot mager melkpoeder en boter voor de

dus heeft de meest recente nabetaling vooralsnog betrekking op de in 2019 geleverde melk.

wereldmarkt. In de praktijk -en ook bij Emmi - zijn de A-,B- en C- prijzen niet gelijk aan deze
richtprijzen wat ook logisch is, omdat niet iedere zuivelonderneming hetzelfde productenpakket

Kerry: +0,5

heeft. Ook al wijkt de hoogte af de BOM- richtprijzen zijn wel duidelijk richtinggevend voor de

De melkprijsstijging komt volledig door een hogere aanvullende betaling gebaseerd op het

ontwikkeling van de melkprijzen.

melkprijscontract.

De melkprijs van Emmi is inclusief de toeslag voor het duurzaamheidsprogramma ‘gruner

De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,10 voor deelname aan het het

Teppich’ (groene tapijt).

duurzaamheidsprogramma SDAS.

De melkgeldafrekeningen zijn afkomstig van een melkveehouder, die lid is van een
producentenorganisatie, die alle melk levert aan Emmi.
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Fonterra: +1,3 (door koerseffect)

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in

De berekende melkprijs van september is net als augustus gebaseerd op NZD 9,25 per kg milk

augustus een gemengd beeld zien. Enerzijds was in deze maand in Oceanië sprake van een

solids (vet en eiwit).

aanhoudende sterke krimp (Australië -6% en Nieuw-Zeeland -5%). Ook in Uruguay (-3%) nam de

De meest recente nabetaling heeft betrekking op het over melkprijsjaar 2021/22 uitgekeerde

melkaanvoer verder af. Anderzijds lieten de VS (+2%) voor het eerst in een jaar tijd een toename

dividend van NZD 0,20 per kg milk solids ofwel € 0,91 per 100 kg melk.

van betekenis zien. Argentinië noteerde een lichte stijging. Het geaggregeerde volume van de
belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met augustus 2022 0,9%
(1,96 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021.

Verenigde Staten klasse III: +0,64 (door koerseffect)
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 20,10 in augustus
naar $ 19,82 per cwt (hundredweight (45,36 kg) in september. Omgerekend in euro’s is de
berekende melkprijs echter gestegen, maar dat komt volledig door de daling van de waarde
van de euro ten opzichte van de dollar.
De eerder gepubliceerde melkprijs van augustus 2022 is gecorrigeerd van € 55,88 naar € 50,25
per 100 kg melk. De berekende melkprijs van augustus was abusievelijk gebaseerd op de veten eiwitprijzen van juli.

De zuivelmarkt is sinds begin oktober op een kantelpunt beland. Vraaguitval door het hoge
prijsniveau in combinatie met enig herstel van de melkaanvoer in een aantal bepalende
zuivellanden en een momenteel minder dramatisch beeld op de energiemarkt zorgt voor druk
op de prijzen. Nu de markt in een neergaande beweging is geraakt, nemen kopers nog meer
een afwachtende houding aan in de hoop dat prijzen verder zullen dalen. De Nederlandse
boternotering zakte medio oktober door de € 700 grens heen en heeft inmiddels een prijsniveau
bereikt van € 640. Ook bij mager melkpoeder is de notering in oktober fors omlaag gegaan.
Eind oktober lag deze op € 330. De notering van vol melkpoeder daalt nog niet mee met boter

MARKTSITUATIE

en mager melkpoeder. Europa speelt v.w.b. dit product geen enkele rol van betekenis op de

(Bron: ZuivelNL)

wereldmarkt.

Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg)

COPYRIGHT EN AANSPRAKELIJKHEID

26/10/2022

28/9/2022

gem. 2021

Verse boter in 25 kg kartons

640

722

425

Vol melkpoeder

467

470

329

Mager melkpoeder extra kwaliteit

330

368

265

Weipoeder

89

96

100

De EU-melkaanvoer daalde in augustus met bijna 1%, een direct gevolg van de hittegolf in
deze maand. Met name in Frankrijk (-2%) en Zuid-Europa nam het volume af. In de overige EU
landen hadden de ongunstige weersomstandigheden over het algemeen weinig tot geen
effect op de melkproductie. Ierland (+1%), Nederland (+2%) en Polen (+2%) lieten weer een
stijging zien. In Duitsland daalde de melkaanvoer nog wel licht. Per saldo nam de EU
melkaanvoer in de periode tot en met augustus 2022 met 0,7% af.

Deze melkprijsvergelijking is een samenwerking tussen European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL.
Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding EDF-ZuivelNL
Internationale Melkprijsvergelijking. EDF en ZuivelNL aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.

