
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 15 oktober 2019  (week 42) 

 
Alle rooidagen benutten! 
 
Volle bak rooien! 
Het weer was maar juist gepast, maar toch kon ongeveer op alle dagen gerooid worden. Er is goed 
gewerkt, maar we zitten nog niet aan de helft gerooid. Het inschuren heeft nu alle voorrang en dat 
heeft ongetwijfeld een effect op de markt omdat het aanbod beperkt blijft en prijzen eerder stijgen. 
Iedereen wil nu eerst zijn patatjes op het droge in de schuur hebben en de contracten moeten even 
wachten.  
De markt 
De Bintjes blijven gelijke tred volgen met de Fontanes en de Challengers. Dit komt omdat ten eerste 
de kwaliteit van de Bintjes heel goed is en er een blijvende vraag heerst op de markt voor Bintjes. Het 
kaliber is evenwel niet overdreven groot. 
De markt is vrij vast en bovendien zijn de vooruitzichten vrij positief: men verwacht dat de prijzen 
niet onder de 10 euro zullen gaan en eerder zich zullen positioneren rond 11 à 13 euro. 
De bewaring 
Schenk voldoende aandacht aan een goede inschuurpraktijk: valhoogtes, kiemremmer (laatste keer 
nog eens chloorprofam), ventilatie en wondheling. 

  



 

 
 
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  15 okt 2019: Fontane en Challenger: 11 – 12,5; 
Bintje: 11 – 12,5 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  11 okt 2019: Bintje en Challenger: 11, Fontane: 11,0 
(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  

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


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

€/ton 
Week 39 Week 40 Week 41 

 
Week 42 

Tendens 

België 
Bintje,  
Fontane 
Challenger 

 

100 – 125 

100 – 105 

100 - 105 

 

100 – 125 

100 - 110 

100 - 110 

 

100 – 125 

100 - 115 

100 - 115 

 

100 – 125 

100 - 125 

100 - 125 

 

Nederland 
Friet NEBEDE 
Friet andere 
Export 

 

105 – 125 

130 – 150 

130 – 145 

 

105 – 130 

130 – 155 

130 – 145 

 

105 – 130 

150 – 170 

140 – 155 

  

Frankrijk 
Bintje 

Fontane 
Andere 

 

100 

100 - 110 

100 - 125 

 

100 

100 - 110 

100 - 125 

 

100 - 110 

110 - 155 

100 - 125 

  

Duitsland 
Fontane/Challenger 
Zorba 
Innovator 

 

112,5 – 117,5 

112,5 – 117,5 

117,5 – 122,5 

 

112,5 – 120 

/ 

122,5 – 127,5 

 

115 – 120 

/ 

125 – 130 

 

 

 

Groot-Brittannië  

137,2 

 

 

136,11 

   

 

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

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 
€/q 08/10 09/10 10/10 11/10 14/10 sluiting-Volumes-Open posities 

November 2019 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 - 49 

April 2020 16,00 16,20 16,20 16,00 15,80 4.300 5.421 

Juni 2020 17,60 17,40 18,90 17,50 17,20 - 33 

April 2021 15,60 15,70 15,70 15,70 15,70 350 293 
 

Pootgoedverkoop: prijzen de helft van vorig jaar 
Voor levering Bintje maart 2020: 
kaliber 28 - 35:  60 – 62 euro 
kaliber 35 - 45:   40 - 42 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/

