
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 16 juli 2019  (week 29) 

 
Aanbod nog steeds kleiner dan vraag! 
 
Elke dag een beetje droger… 
Het blijft droog maar toch zien de aardappelvelden er goed uit. Ze groeien traag, maar volgens de 
proefrooiingen op de velden van de Schipvaarthoeve van VTI te Poperinge zijn zeer behoorlijke 
opbrengsten te verwachten. Bintje bleek het zwakke broertje met 40 ton/ha. Fontane gaf zelfs 49 
ton. Uit de literatuur was het niet duidelijk, maar we veronderstellen dat de percelen wel beregend 
zijn.  
 
Kent u ‘Watch-it Grow’?  
Via satellietbeelden wordt de ontwikkeling van een aardappelveld online opgevolgd. Dit is 
ongetwijfeld een interessant werktuig om de toestand van je perceel op de voet te volgen. Dit is het 
resultaat van een samenwerking van Belgapom en Vito. 
Belgapom wil de teler actief stimuleren om hier in te stappen door een bonus te geven van 0,0035 
euro/100 kg. Voor 100 ton contract betekent dit 35 euro. Wat vindt ABS hiervan? Uiteraard is 
eenieder vrij om hier al dan niet op in te gaan. Anderzijds vinden wij dat een Watch-it Grow-
opvolging vanuit de verwerking op zijn plaats is bij een ‘ha-contract’, maar niet bij een kg-contract, 
waar de koper enkel een bepaald volume koopt, niet meer of min. We hebben vorig jaar 
meegemaakt dat tegenvallende producties gewoon geen reden zijn om te ontsnappen aan de 
leververplichting. Watch-it Grow zal hier geen verandering op geven. Het geeft de afnemers een 
duidelijk beeld van de te verwachten productie zodat ze een beter verloop kunnen inschatten van 
het te verwachten aanbod en van de markt. 
 
De markt 
De prijs van de vroege aardappelen houdt stand. Door het droge weer wordt het rooien moeilijker. 
Enkel in zandgronden lukt dat nog. De voorspellingen van warm weer zorgt dat ook de termijnmarkt 
terug opschiet. 
Voor de handgeraapte noteerde men op de REO-veiling een gepondereerde prijs van 28 cent per kg. 
Er is al 32 ton aangevoerd. Voor de Flandria-prijzen alsvolgt: 
 Prijzen in cent/kg  +50 mm        -50 mm        Kriel     
 Gewassen Rode Eersteling           31 tot 35 cent            4 cent              0 cent     
 Gewassen Witte  24 tot 34 cent            10 tot 12 cent           10 cent 
 
Hieronder een beeld van de neerslag in België van de maanden april – mei – juni en ook van de 
maand juni alleen. 



 

  
  
 



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  16 juli 2019: Vroege: 20 – 22. 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  12 juli 2019: Vroege: 18.  
(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 28 Week 29 Tendens 

België 
Vroege 

 

 

180 - 200  

 

200 - 220 

 

↑ 

Nederland 
Goes VTA 
Andere 

 

Einde notering 

 

  

↑ 

Frankrijk 
 

 

 

Geen notering 

  

 

→ 

 
Duitsland 
Première 
Zorba 

 

220 – 230 

240 - 250 

 

  

→ 

→ 

→ 

Groot-Brittannië  

296.1 
  

 

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

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 

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


€/q 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 15/07 sluiting-Volumes-Open posities 

November 2019 12,90 12,50 12,50 12,50 13,30 13,50 2 47 

April 2020 17,10 15,20 15,70 15,30 15,80 17,50 436 3.991 

Juni 2020 18,20 18,20 18,50 18,00 18,10 18,00 0 10 

April 2021 15,60 15,50 15,50 15,80 15,60 15,80 0 65 
 

 
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/

