Aardappelpraatje
door Guy Depraetere

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 12 december 2017 (week 50)
Gaan we naar sombere tijden?
De markt is verstikt door een continu overaanbod daar waar de verwerking nauwelijks vragende
partij is. Erger nog: geruchten circuleerden overal op Agribex dat verscheidene fabrieken tussen
kerstdag en nieuwjaar niet gaan draaien. Zou de verkoop van afgewerkte producten stagneren? We
hebben hier geen officiële berichten van binnengekregen, maar waar rook is is misschien wel vuur.
Zeer somber is ook dat verscheidene boeren signaleerden dat de contracten voor 2018 fors zouden
dalen. Ook hier hebben we nog geen formele prijzen binnen gekregen. Wat zit hier achter, kan men
zich afvragen? Contractprijzen zouden een weerspiegeling moeten zijn van kostendekkende prijs
vermeerderd met een winst. In het meest toegepast contractensysteem in België, kg-contracten,
dekt het contract maar een deel van de kost omdat dat niet de totale opbrengst gecontracteerd
wordt, maar slechts een gedeelte, bijvoorbeeld 35 ton/ha. De rest zijn overtonnen gerekend aan de
vrije marktprijs. Wat wil de aardappelverwerking? Willen ze dat de aardappelteelt een vaste pijler
wordt of blijft in het akkerbouwbedrijf of willen ze dat de akkerbouwer zijn geloof in de
aardappelteelt verliest, vooral na de recente ontgoocheling van het seizoen 2017-2018? Bovendien
zijn de super-opbrengsten geen garantie voor elk jaar.
Wij kunnen jou alleen wel de raad geven om jouw kostprijs per ha goed te berekenen en daarnaast
het mogelijk inkomen te zetten. Vergelijk met diverse scenario’s: hoge opbrengst met lage vrije
marktprijs en lage opbrengst met goede prijs. We geven je wel mee dat het Rampenfonds uitgaat van
een kost van 4900 euro. Ook het PCA maakt jaarlijks een kostprijsberekening en ook zij komen aan
een kostprijs uit van 4200 euro afland met gewone pacht. Seizoenpachten, bewaring zijn extrakosten
en dan veronderstellen dat de kwaliteit ok is! Maar het risico is wezenlijk aanwezig en vertaalt zich
niet in een gezonde contractprijs.
Een feit is dat als de industrie zich verder wil ontwikkelen dit hand in hand zal moeten gaan met de
producenten die ook recht hebben op een deel van de geboekte winst en hun bedrijf zo ook kunnen
mee uitbouwen. Alle aspecten van de teelt moeten performant zijn: de grond, het poten, de
gewasbescherming, het rooien, het bewaren enz.! Het vraagt specialistenwerk én ook investeringen!
Enkel door correcte prijzen en verloning kan ook de boer zich verder ontwikkelen.
Anderzijds stellen een aantal telers dat boeren moeten ontmoedigd worden voor de aardappelteelt
zodat het aanbod terug naar beneden kan en er meer ruimte komt voor een gezondere
marktwerking.

Groot nieuws voor POMMAK :
De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE OEFINING !
Ga hiervoor naar Google Play Store en vraag naar ‘aardappelmarkttransacties’ of
gewoon POMMAK.be. Vanaf dan wijst het zichzelf uit om het te installeren.
Indien er praktische problemen zijn kan je contact nemen met PCA.

Toch steeds eraan herinneren dat er zoiets als POMMAK bestaat die de meest
actuele marktprijs weergeeft. We doen nogmaals de oproep aan de telers om
hun verkoopprijzen door te geven en zodoende tevens snel een zicht verkrijgen van de huidige markt.

BERICHT: Wil u de meest actuele en concrete marktprijs? Schrijf u dan in in het POMMAKsysteem en hun verkooptransactie door te geven. Zij die zich registreren zullen ook de
recentste transacties te zien krijgen van de collega’s. Inlichtingen: Guy Depraetere
0475/326936 of bij PCA; registreren op www.pommak.be en doorklikken naar POMMAK
Vlaams of via PCA.

Toestand van de markt:
Prijs PCA/Fiwap ex BTW op 12 december 2017: Bintje 1,0 - 3,0 euro/100 kg; Fontane,
Challenger: 2,0 – 3,0 euro/100 kg
Belgapomprijs ex BTW op 8 december 2017: geen notering wegens te weinig transacties
(voor de definitie Belgapomprijs zie http://belgapom.be/nl/belgapomnotering/)
Bereken je kostprijs!
Vraag bij ABS een rekenprogramma aan om uw kostprijs te berekenen (051/260820 of
info@absvzw.be).
kostkkKK
rode lijn = kost

Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton :
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Tendens
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Termijnmarkt (bron Fiwap ): zeer zwak
EEX (European Energy Exchange) te Leipzig (€/qt) Bintje, Agria en verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 %

50 mm + :
05/12

April 2018
Juni 2018
April 2019

5,10
6,40
14,20

06/12

4,90
6,20
14,30

Pootgoedverkoop: stabiel
Voor levering Bintje maart 2018:

07/12

4,90
6,10
14,30

08/12

4,70
6,00
14,30

11/12 : €/q sluiting-Volumes-Open posities

4,60
5,70
14,30

117
122
0

6399
745
530

kaliber 28 - 35: 54 - 57 euro
kaliber 35 - 45: 33 - 35 euro
Voor up to date (elke woensdag van de week) informatie gelieve te kijken naar de
“aardappelpraatje” op onze website: www.absvzw.be
Guy Depraetere

