
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 21 mei 2019  (week 21) 

 
Kan GEPOS zorgen voor een vangnet? 
 
Ook in Duitsland meer aardappelen 
Ook in Duitsland kiezen boeren om hun areaal uit te breiden. Uiteindelijk is er toch een stijging van 
3,17 % (vorig jaar 5,5 %), wat niet weinig is en goed is voor 5 500 ha extra. Samen met de uitbreiding 
van België is dat in een normaal jaar al goed voor 500 000 ton extra. 
GEPOS 
Toch een warme oproep om samen na te denken over het GEPOS-opzet, het mogelijk vangnet in 
overschotjaren georganiseerd in  diverse regio’s van Zuid-West-Oost-Vlaanderen. Hetzelfde gebeurt 
ook in Noord-Frankrijk en Wallonië. GEPOS is een interregionaal project. Jullie zijn uitgenodigd 
hieraan deel te nemen op 4 locaties: 

1. 28 mei in de zaal van ABS-Roeselare om 20 u 30 (= aardappelstudieclub) 
2. 29 mei in de Moerenaar te Moeren (Veurne) om 30 u 30 
3. 4 juni in Elverdinge in Den Elver om 20 u 30 

In het ABS-project GEPOS wordt onderzocht welk vangnet of welke alternatieven er kunnen zijn om 
in geval van overproductie de markt te ontlasten en een licht prijsherstel te kunnen bewerkstelligen. 
Hiertoe worden telers betrokken om samen constructief na te denken en een werkkader op te 
bouwen. Heb je daar een idee rond? Kom dan gerust af en zeg je ding. 
Markt is licht stijgend 
De nieuwe aardappelen zijn nog zeer duur en kunnen  nog geen rol spelen in de frietindustrie. 
Derhalve zien we geen daling in de marktprijs, wel in tegendeel! Die stijgt verder licht en voor 
Fontane over de kaap van de 30 euro.  
Toestand op het veld 
Overal komen de aardappelen boven en het is nu zaak om de opkomst te controleren. Vorig jaar 
waren er veel problemen met de opkomst. Ook dit jaar verwachten we onregelmatigheden. De 
opkomst verloopt vrij traag door het koude mei-weer. Probeer de oorzaak te vinden van slecht 
opkomende aardappelplantjes. 
Vernietig zoveel mogelijk aardappelopslag in andere velden want dit zorgt niet alleen voor 
verhoogde druk van plaag en nematoden maar zorgt ook voor een springplank voor de 
coloradokevers die we ook dit jaar massaal verwachten. 
Te droog, te nat 
Inderdaad in sommige plaatsen heeft het bakken geregend, op andere is het kurkdroog! Gaan we zo 
de nieuwe zomer tegemoet met grote verschillen in productie? 



 

 
  
 
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. 
POMMAK op de smart-phone : 



De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE OEFENING ! 
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. 
 
 

 
 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap in €/100 kg ex BTW op  21 mei 2019: Bintje: 25 - 30; Fontane: 30 - 32; 
Challenger: 30; Innovator: / 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  17 mei 2019: Bintje: 25; Fontane: 30; Challenger: 30.  
(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 : 

€/ton Week 17 Week 19 Week 20 Week 21 Tendens 

België 
Bintje 

Fontane 
Challenger 

 

 
180 – 200 
250 – 270 
250 - 270 

 

220 – 250 
280 – 320 
280 - 320 

 

250 
300 – 320 
300 - 320 

 

250 - 300 
300 – 320 

300  

 

↑ 

↑ 

↑ 

Nederland 
Goes VTA 
Andere 

 

290 - 320 
320 - 345 

 

290 - 310 
320 - 345 

 

300 – 325 

300 - 360 

  

↑ 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Bintje <345 OWG 

Fontane 

 

 

250 
250 - 275 

 

 

200 - 300 
250 - 300 

 

 

250 - 270 
300 

 

 

250 – 270 
300 - 320 

 

 

→ 

 
Duitsland 
Agria 
Fontaner 
Innovator/Ivor
y Russet 

 
300 
290 
310 

 

300 – 315 
290 - 305 
310 

 

300 – 320 

300 - 310 

  

→ 

→ 

→ 

Groot-
Brittannië 

 

242,89 
 

255.45 

   

 

 
 
 
 
Termijnmarkt (bron Fiwap): EEX (European Energy Exchange) te Leipzig (€/qt) Bintje, Agria en 

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 
€/100 kg 14/05 15/05 16/05 17/05 20/05 Sluiting Volumes-Open posities 

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


Juni 2019 31,20 30,90 31,40 31,40 31,10 0 1008 

November 2019 11,60 11,60 11,50 11,30 11,30  - 5 

April 2020 16,10 16,10 16,50 16,10 15,70 161 1813 
 

 
Voor up to date (elke woensdag van de week) informatie gelieve te kijken naar de 
“aardappelpraatje” op onze website: www.absvzw.be  
 
Guy Depraetere 
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