
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 11 juni 2019  (week 24) 

 
De eerste vroege zijn aangekomen… 
 
Regen en toch droog 
De regenval van de laatste week is zeer verscheiden: waar sommige regio’s zware onweders te 
verwerken kregen al dan niet met gewasschade dienden andere regio’s het te stellen met af en toe 
een buitje. Daar blijft de grond en zeker de ondergrond uitermate droog is en is een tekort aan water 
nooit veraf. Toch zijn de aardappelen een beetje achteruit en zullen de late variëteiten pas deze 
week gaan sluiten.   
 
De markt 
De prijs van de oude aardappelen houdt voorlopig stand. Er is weinig vraag maar ook weinig aanbod!  
Door het koude voorjaar zijn de vroege zeker een week achteruit. Pas binnen een drietal weken 
zullen we een beter zicht krijgen van het aanbod vroege en hun prijzen.  
De eerste vroege (onder plastic en uit serres worden al verkocht). Het zijn vaak Bergers en de eerste 
Frieslanders melden zich ook al. Eind volgende week zullen de eerste Duitse vroege op de markt 
komen. Het is voor het ogenblik moeilijk al een prijs te kennen.  
Voor de handgeraapte noteerde men op de REO-veiling een gepondereerde prijs van 25 cent per kg. 
Er is al 31 ton aangevoerd. Voor de Flandria-prijzen alsvolgt: 
 Prijzen in cent/kg  +50 mm        -50 mm        Kriel     
 Gewassen Rode Eersteling           33 tot 41 cent            8 tot 12 cent              0 cent     
 Gewassen Witte  27 tot 30 cent            19 tot 21 cent           21 cent 
 
Aardappelopslag en de colorado’s 
Elle consequente aardappelteler weet dat hij zoveel mogelijk oude aardappelhopen en –opslag moet 
vernietigen. Vroeger was dat vooral met reden om de plaagdruk te verminderen, maar nu is nog een 
bijkomende reden bijgekomen: de coloradokever. Die is nu al uit de grond gekropen en zoekt overal 
aardappelstruiken op. Hij eet zich dik, paart dan en binnen 3 weken dienen zich de eerste larven aan: 
de eerste generatie larven is dan aangekomen. Zo vroeg begonnen leidt dit tot 2 à 3 generaties in 
één seizoen in plaats van 1 generatie vroeger. 



 

 
  
 
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  11 juni 2019: Bintje: 25; Fontane: 30 - 32; 
Challenger: 30 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  7 juni 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 20 Week 22 Week 23 Week 24 Tendens 

België 
Bintje 

Fontane 
Challenger 

 

 

250 
300 – 320 
300 - 320 

 

250 - 260 
300 – 320 

300  

 

250 – 280 

300 – 320 

300 - 320 

 

250 

300 - 320 

300  

 

↑ 

↑ 

↑ 

Nederland 
Goes VTA 
Andere 

 

300 – 325 

300 - 360 

 

305 – 245 

300 - 390 

 

310 – 340 

300 – 340 
/ 

 

 

 

↑ 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Bintje <345 OWG 

Fontane 

 

 

250 - 270 
300 

 

 

250 – 270 
300 - 320 

 

 

250 – 280 

300 - 320 

 

 

250 

 

 

→ 

 
Duitsland 
Agria 
Fontaner 
Innovator/Ivory Russet 

 

300 – 320 

300 - 310 

 

320 – 330 

310 - 320 

 

320 – 330 

310 - 320 

  

→ 

→ 

→ 

Groot-Brittannië  
262,94 

 

271.62 

   

 

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

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 
€/q 04/06 05/06 06/06 07/06 10/06 sluiting-Volumes-Open posities 

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


Juni 2019 31,10 30,90 31,00 - - - - 

November 2019 12,00 12,00 12,00 11,70 11,50 1 35 

April 2020 15,60 15,50 15,20 14,90 14,50 86 2417 
 

 
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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