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MELKPRIJSVERGELIJKING april 2018 
Prijs per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml 

    toeslagen/kortingen MELKPRIJS 
deze maand 

voortschr. gem. 
laatste 12 mnd. 1) 

meest recente 
nabetaling Bedrijf   kwaliteit kwantum seizoen 

Milcobel BE 0,73 0,75   29,94 33,68 0,47 

Müller (Leppersdorf) DE 0,51 0,61   30,63 35,28   

DMK DE   0,15   30,79 35,42   

Hochwald Milch eG DE 0,76 0,76   32,68 34,84 0,10 

Arla Foods DK DK 0,84     30,53 34,40 1,28 

Valio FI       37,33 36,47 0,92 

Savencia (Basse Normandië) FR 1,04     32,51 34,07   

Danone (Pas de Calais) FR       32,44 34,94   

Lactalis (Pays de la Loire) FR   0,24   31,83 33,62   

Sodiaal (Pas de Calais) FR 0,58     32,62 34,47 0,19 

Dairy Crest (Davidstow) UK 0,11 0,33 -2,50 29,23 32,38   

Dairygold IE 0,39     32,27 34,75   

Glanbia IE       31,03 34,46   

Kerry Agribusiness IE       31,43 34,65   

Granarolo (Noord) IT 1,15 3,42   40,71 40,37   

Royal A-ware NL 0,50     32,89 37,37   

FrieslandCampina NL       33,87 37,37 1,27 

GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)         32,51 35,21   

Emmi CH   2,95 -3,28 40,39 48,30   

Fonterra 3) NZ       31,06 31,38   

Verenigde Staten klasse III 4) US 0,14     30,05 33,23   
Bedragen in euro/100 kg, excl. BTW, gebaseerd op uitbetaalsysteem van de zuivelondernemingen en uitgaande van om de andere dag ophalen. 
1) Exclusief de meest recente nabetaling 
2) Rekenkundig gemiddelde 
3) Gebaseerd op meest recente prognose 
4) Gebaseerd op USDA aankondiging 
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MELKPRIJZEN 
 
De berekende voorschotmelkprijzen komen in april 2018 uit op gemiddeld € 32,51 per 100 kg 
standaardmelk. Een daling van € 1,07 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van april  2017 
ligt de gemiddelde melkprijs € 0,55 ofwel 1,6% lager. 
 
Voor de vijfde achtereenvolgende maand is in april de gemiddelde melkprijs gedaald en ligt nu ook 
onder het niveau van dezelfde maand vorig jaar. 
 
Net als in maart hebben ook in april de meeste zuivelondernemingen de melkprijzen verlaagd. 
 
De berekend melkprijs van het Britse Dairy Crest is het meest gedaald, maar dat komt voor een 
groot deel door de seizoensheffing in april van 2,25 pence per liter (ppl) ofwel € 2,6 per 100 kg. 
Verder is de april melkprijs verlaagd met 1,25 ppl. In mei wordt de melkprijs verder verlaagd met 1 
ppl. In juni blijft de melkprijs ongewijzigd. 
Na Dairy Crest zijn de Ierse melkprijzen het meest gedaald. 
 
In mei blijven de melkprijzen van DMK, Arla en Savencia ongewijzigd, terwijl de Nederlandse 
zuivelondernemingen Royal A-ware en FrieslandCampina voor deze maand prijsverlagingen hebben 
aangekondigd van € 0,9 respectievelijk € 0,5 per 100 kg. Voor juni hebben Arla (+ € 1,0) en 
FrieslandCampina (+€ 0,5) prijsverhogingen aangekondigd. 
 
Fonterra (Nieuw-Zeeland) heeft voor het melkprijsseizoen 2018/19 – dat start in juni en loopt t/m 
mei 2019 – een openingsmelkprijs van 7 NZD per kg vet en eiwit (milk solids (MS)) aangekondigd. 
Relatief goed nieuws voor melkveehouders want deze sterke openingsprijs – alleen voor de 
seizoenen 2013/14 en 2015/16 werd ook zo’n hoge openingsprijs afgegeven- is gebaseerd op een 
positieve inschatting van de zuivelmarkt voor het komende jaar. 
 
Prijswijzigingen april 2018 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie: 
 
Milcobel: ongewijzigd 
 
Muller: -0,5 
DMK: ongewijzigd, mei ongewijzigd 
Hochwald eG: -1,0 
 
Arla: -0,2 ,mei ongewijzigd en juni +1,0 
 
Valio: ongewijzigd 
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties. 
 
Savencia:  -0,6 en mei ongewijzigd 
Danone (A-prijs): -2,1 
Lactalis: -0,9 
Sodiaal (A-prijs): -1,0 
 
Dairy Crest: -3,5 (prijs –1,25 pence per liter en seizoensheffing van 2,25 ppl),  mei -1,1 (-1 ppl) en juni 
ongewijzigd. 
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Dairygold: -2,0. 
Tegelijkertijd met een verlaging van de basisprijs van 1 cent per liter (met 3,3% eiwit, 3,6% vet) is in 
april opnieuw een extra uitkering gedaan als steun voor de gevolgen van de extreme 
weersomstandigheden.  Deze uitkering is verlaagd van 2 (maart) naar  1 cent per liter in april. 
  
Glanbia Ingredients Ireland: -2,0 
De basisprijs en de uitkering vanwege de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden zijn beide met 
1 cent per liter verlaagd . 
 
Kerry: -2,5 
Kerry heeft de basisprijs (met 2 cent per liter) en de aanvullende uitkering verlaagd (0,5 cent per 
liter). 
 
Granarolo: voorlopig ongewijzigd 
 
Royal A-ware: april -1,0 en mei -0,9 door een verlaging van de eiwitprijs. 
FrieslandCampina: -1,0 ,mei -0,5 en juni +0,2 
 
GEMIDDELD: -1,07 
 
Emmi: -4,5 omdat voor het eerst dit jaar voor een deel (20%) van de geleverde de lage C-prijs is 
ontvangen. 
 
Fonterra: +0,9 
Fonterra heeft de prognose melkprijs voor het lopende seizoen op 23 mei jl. verhoogd van 6,55 naar 
6,70 NZD per kg MS. Plus een geschat dividend van 0,175 komt de berekende melkprijs uit op 6,925 
NZD per kg MS ofwel € 31,06 per 100 kg standaardmelk. Dit is een verhoging van € 0,90 per 100 kg. 
De openingsmelkprijs voor het nieuwe seizoen van 7 NZD per kg MS inclusief een geschat dividend 
van 0,175 is omgerekend € 32,2 per 100 kg standaardmelk. 
 
USA: +0,7 
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 14,22 in maart naar   
$ 14,47 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in april. 
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MARKTSITUATIE 
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org ) 
 
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg) 

 23/5/2018 2/5/2018 gemiddelde 2017 

Verse boter in 25 kg cartons  605 580 521 

Vol melkpoeder 279 268 285 

Mager melkpoeder extra kwaliteit 153 143 175 

Weipoeder 70 65   78 
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