Aardappelpraatje
door Guy Depraetere

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 27 februari 2018 (week 9)
Kwaliteits- en bewaarproblemen
Vooral veel bewaarproblemen uiten zich de laatste weken. En dan bij de nieuwe rassen Fontane en
Challenger. Ongetwijfeld moet er nog leergeld betaald worden bij het verlaten van het relatief
gemakkelijk te bewaren Bintje en het opnemen van de nieuwe explosieve rassen die een groot
opbrengstvermogen inhouden, maar toch kwetsbaar zijn in de bewaring. Er dient meer opgelet te
worden met de bemesting en vooral de afrijping moet 100 % voltooid zijn. Bij het inschuren van
Bintje wachtte men vroeger met het blazen tot na de wondheling, maar met de nieuwe rassen moet
de ventilatie onmiddellijk in gang gezet worden.
Momenteel hebben de verliezen als gevolg van afkeuringen en het afvoeren van rotte partijen nog
geen effect op de markt, maar de vraag is of dat wel zo zal blijven. Als hierdoor ook gecontracteerde
partijen zullen verloren gaan zou men wel een effect kunnen verwachten. Waarschijnlijk is het nu
nog te vroeg daarvoor.
Er wordt algemeen vertelt dat de verwerkers hun contractprijzen hebben doen dalen om vooral de
seizoenpachten eruit te krijgen. Het is wel zo dat diezelfde verwerkers een paar jaar geleden de
telers gestimuleerd hebben om hun areaal uit te breiden. Ze hadden veel aardappelen nodig om de
bijkomende lijnen op te vullen. Vele telers zijn hierop ingegaan en hebben zwaar geïnvesteerd. Zij
zitten met grote aflossingen en afschrijvingen en kunnen niet meer terug. In Vlaanderen zijn de
bedrijven qua areaal een heel stuk kleiner en zijn zodoende afgestemd op de seizoenpachten om op
die manier toch nog grote arealen bijeen te krijgen. De contractprijzen eenzijdig terugschroeven
getuigt niet van een faire zakenrelatie.
Hoe moet men nu hiermee omgaan? Het is nu echt de moment om goed na te gaan of de gepachte
percelen wel effectief geschikt zijn voor aardappelen! Natte plekken, boomschaduw, kleine percelen,
bereikbaarheid en hoge pachtprijzen zijn belangrijke criteria om bepaalde percelen niet mee te
nemen. Deze rationalisatie zal zeker een kleiner areaal opleveren, maar kan toch per ha meer
opbrengen zowel qua volume als financieel.

ABS organiseert een studiedag rond biologische landbouw op 14 maart 2018: Biolandbouw, ook voor
de Vlaamse boer? Ook de teelt van aardappelen komt aan bod, zowel de technische mogelijkheden
als de afzetkansen worden besproken.
Ken uw kostprijs! Om u het werk wat lichter te maken en ook te kunnen vergelijken met andere
modellen hebben wij een rekentool geïnstalleerd op de ABS-website, die kan gedownload worden:
http://www.absvzw.be/actueel/rekentool-aardappelkostprijs/108.html

POMMAK op de smart-phone :
De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE OEFENING !
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.
U geeft uw transacties door (bijv. 2 à 3 keer) maar in ruil kan je elke dag alle bewegingen op de markt
te zien krijgen.

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 27 februari 2018: Bintje 2,0 – 3,0 euro/100 kg; Fontane: 3 –
3,75 euro/100 kg; Challenger: 3,0 euro/100 kg; Innovator: 5,0 euro/100 kg
Belgapomprijs ex BTW op 23 februari 2018: Bintje 2,0 euro/100 kg; Fontane, Challenger:
3,0 euro/100 kg
(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
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Termijnmarkt (bron Fiwap ): zeer zwak
EEX (European Energy Exchange) te Leipzig (€/qt) Bintje, Agria en verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 %
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Pootgoedverkoop: stabiel
Voor levering Bintje maart 2018:

kaliber 28 - 35: 53 - 55 euro
kaliber 35 - 45: 32 - 34 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

