
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 7 augustus 2018  (week 32) 

 
De regen komt te laat! 
 
De eerste regen van dinsdag kwam voor de meeste velden te laat. De Bintjes zijn doorgaans voor ¾ 
afgestorven, de vroege en halfvroege 100 %. Enkel de Fontane en Challenger zijn duidelijk sterker 
bestand tegen de droogte. Challenger nog het meest van de 2, maar bij deze moeten we toch 
opletten in de lichte gronden voor zwartverkleuring. Vorig jaar zijn zo meerdere partijen afgekeurd. 
Er zijn ook plaatsen waar er een toevallig onweer is gepasseerd. Zij staan er ook beter voor. Ook zij 
die beregenden zullen het verschil zien, maar alle beregenaars zeggen toch dat het dit jaar niet 
simpel was te moeten opboksen tegen de hittegolven. 
De proefrooiingen van PCA en Fiwap op 24 juli meldden reeds de historisch lage opbrengsten. Voor 
Fontane was dat 24 ton per ha gemiddeld over 17 percelen, voor Bintje was dat slechts 22 ton. Er zijn 
18 groeidagen minder dan vorig jaar en dat laat zich voelen. Na de datum van de proefrooiing heeft 
de hitte aangehouden en zijn de planten verder uitgedroogd. De groei zal nadien zeer beperkt 
gebleven zijn. Verwacht wordt dat de nog groene percelen nog zullen herpakken na de regen van 
deze week, maar ook op de beste percelen zal de opbrengsteen pak minder zijn dan vorig jaar. 
De markt heeft een bokkesprong gemaakt en zit momenteel aan 25 à 30 euro per 10 kg. Voor de 
handgeraapte geeft men op de REO-veiling 0,45 euro/kg. Bijkomend is ook dat er niet kan gerooid 
worden bij zo’n droogte: teveel kluiten. De verwerkers prijzen zich gelukkig dat ze tot 31 juli veel 
contracten hebben gemaakt voor Duitse (beregende) vroege aardappelen. Die zijn er nu door en nu 
rijzen de grote problemen. Ook de oude oogst is verdwenen. De Belgapomprijzen van Bintje, Fontane 
en Challenger zijn nog van de oude oogst, maar het is de laatste prijs. 
Hoe zit het nu met de schadeschatting? 
Een eerste oefening: Is het geschatte opbrengstverlies gelijk of meer dan 30 % van de volledige teelt, 
bijv. alle aardappelpercelen te samen (vroege aardappelen is een andere teelt). Als het gewas nu nog 
donkergroen staat zal 30 % moeilijk haalbaar zijn, maar als daarentegen het gewas (late rassen) nu al 
tekenen van afsterven vertoont zal 30 % waarschijnlijk zijn en moeten de percelen zeker voorgelegd 
worden aan de gemeentelijke schattingscommissie. De 30 % schade als minimum is eigen aan een 
‘Landbouwramp’ en is niet van kracht bij een ‘Algemene’ natuurramp. Wij hebben nu een 
‘Landbouwramp’. Uiteraard moet de minister Schauvliege nog beslissen of aan de basisvoorwaarden 
van de Landbouwramp voldaan wordt, maar daar wordt in de wandelgangen niet aan getwijfeld. 
Wat is er allemaal nodig? Een kopie van de verzamelaanvraag waar de percelen zijn aangeduid; 
fotoplannen van de betrokken percelen; document met bijhorende gegevens 
Een aantal weetjes: 

 Doe zelf ook een proefrooiing door 2 m aardappelrug te rooien en dan te extrapoleren naar 1 
ha. Men dient de opbrengst van de 2 m te vermenigvuldigen met 6666. 

 Vergeet ook niet elke gemeente te verwittigen waar er percelen van u staan. Een gemeente 
is maar verantwoordelijk voor haar grondgebied.  



 Het gaat nu om een ‘Landbouwramp’ 

 In principe komt er achteraf geen expert langs;  

 Men zal geen weegbonnen opvragen;  

 De uitvoerder van de teelt of grondgebruiker zal de betrokken landbouwer zijn en dus niet de 
seizoenverpachter 

 De vaststelling van de schattingscommissie is bepalend 

 Bij de berekening van de schadevergoeding kan de administratie een reductie van 50 % 
toepassen als er geen weersverzekering aanwezig is. Probleem is hier dat er nog geen 
verzekeringsproduct op de markt is. Met andere woorden: er zijn nauwelijks telers die voor 
aardappelen verzekerd zijn. Afwachten hoe de overheid hiermee omgaat. 

 
Woensdagavond was er een vergadering binnen ABS om de aardappelcontracten te bespreken. Er 
zijn problemen voor de te lage opbrengsten en we moeten ook nadenken over de toekomstige 
contracten. Dit waren besprekingen ter voorbereiding van het overleg met de aardappelverwerkers 
en handelaars en het Agrofront dat op 17 augustus plaats had. In een volgend praatje meer hierover. 
 
 
 
 

 
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. Registreren 
op www.pommak.be en doorklikken naar POMMAK  Vlaams of via PCA. 
 
 
KEN DE JUISTE MARKTPRIJS DANKZIJ POMMAK! 
 
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. 

 
 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap ex BTW op  7 aug 2018: Bintje: /; Fontane: /; Challenger: /; Vroege: 
25,0/100 kg 
Belgapomprijs ex BTW op  3 aug 2018: Bintje: 15,0; Fontane: 15,0; Challenger: 12,0; 
Vroege: 25,0/100 kg. De oude oogst is afgelopen. 
 
 (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). 
  

http://www.pommak.be/
mailto:info@absvzw.be


  

kostkkKK  
 
rode lijn = kost 
 

 
 

 
Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 27 Week 31 Week 32 Tendens 
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Vroege 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
250 – 300 

 
  

Nederland 
Goes VTA 
NEPG 

 
50 – 95 
60 - 100 

  
/ 
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Frankrijk 
Bintje 35+ 

Fontane 
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/ 
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Duitsl  
Fontane 
Vroege 
halfvroege 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
240 – 260 
250 - 270 

  
 

Groot-
Brittannië 

 120,19   

 
Termijnmarkt (bron Fiwap ):  
EEX (European Energy Exchange) te Leipzig (€/qt) Bintje, Agria en verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 

50 mm + : 

 31/07 01/08 02/08 03/08 06/08 : €/q sluiting-Volumes- Open posities 

November 2018 23,50 26,90 26,70 25,40 24,60 0 67 

April 2019 31,10 32,00 31,00 29,70 27,90 470 5774 

Juni 2019 32,40 32,70 32,80 32,70 30,40 3 30 

April 2020 15,40 15,60 15,70 15,60 15,40 0 6 

Pootgoedverkoop:  
Voor levering Bintje maart 2019: 
kaliber 28 - 35:  85 - 90 euro 
kaliber 35 - 45:   35 - 45 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 
 
 
 

http://www.absvzw.be/

