
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 8 augustus 2017  (week 32) 

 
Marktsituatie totaal omgeslagen 
 
Er is zeer weinig beweging op de markt. Momenteel is men volop bezig aan de vroege, 
gecontracteerde partijen. Vooral Duitse vroege aardappelen stromen binnen. 
Met de regen na een immens lang droog voorjaar hernemen de aardappelen. Ze hebben de droogte 
over het algemeen goed doorstaan, op de vroege uitgezonderd. Er zijn natuurlijk vragen over de 
doorwas bij heel wat rassen, in het bijzonder bij Bintje die daar gevoelig voor is.  
Het gevoel van een groot aanbod wordt stilaan duidelijk. Met een dergelijke areaaluitbreiding in de 5 
NEPG-landen kan de flauwe West-Vlaamse oogst van vroege aardappelen (25 % minder) geen 
soelaas bieden. We zien dat reeds een tijdje aankomen op de termijnmarkt maar ook al sinds 3 
weken op de dalende marktprijs. De vraag is of de marktprijs zich aan de 10 euro per 100 kg zal 
kunnen houden. 
De droogte is inderdaad niet overal gemanifesteerd. Onze buurlanden zijn in juli goed bedeeld 
geweest en zelfs in eigen land zijn er grote verschillen. West-Vlaanderen en Zuid-Oost-Vlaanderen, 
de aardappelstreken bij uitstek, lijden sterk onder de droogte. Hoewel de late aardappelen 
wonderwel toch de slag vrij goed doorstaan, tenzij de aardappelen die later geplant zijn. Ter 
illustratie: in Duitsland zijn er gebieden, zoals Nedersaksen, waar het sinds begin juli 170 l heeft 
geregend. In andere gebieden wordt tot 80 % beregend. Ook Nederland klaagt niet van regentekort. 
Het effect op de termijnmarkt is duidelijk: deze is reeds gezakt tot 10 euro voor levering april 2018. 
Met andere woorden onze Noorderburen verwachten hoge opbrengsten en teveel aanbod. 
Het zou inderdaad wel eens kunnen dat de eerst geleverde aardappelen de beste zullen zijn. 
Hieronder kaartje met de gecumuleerde neerslag over april, mei en juni. In juli kregen het noorden 
en het oosten voldoende regen om een zeker herstel van de gewassen te verkrijgen. In West-
Vlaanderen en Zuid-Oost-Vlaanderen bleef het ook nog in juli droog. 
 
 



 
Oproep aan de telers van vroege aardappelen: als je vroege verkoopt zet dan de prijzen op 
POMMAK zodat we de prijzenmarkt kunnen volgen. 
 

VERGEET NIET DE SCHATTINGSCOMMISSIE TE LATEN KOMEN ALS HET VERLIES GROTER IS DAN 30 % 
OVER GANS DE TEELT! Geef ook je verliezen op grasland aan! 

 

 
BERICHT: Wil u de meest actuele en concrete marktprijs? Schrijf u dan in in het POMMAK-
systeem en hun verkooptransactie door te geven. Zij die zich registreren zullen ook de 
recentste transacties te zien krijgen van de collega’s. Inlichtingen: Guy Depraetere 
0475/326936 of bij PCA; registreren op www.pommak.be en doorklikken naar POMMAK  
Vlaams of via PCA. 
 
 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap ex BTW op  8 augustus 2017: geen noteringen 
Belgapomprijs ex BTW op 4 augustus 2017: vroege: 10,0 euro/100 kg (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 
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Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 27 Week 30 Week 31 Week 32 Tendens 

België 
Bintje/Chall 

Fontane/Markies 
Vroege 

 

 
250 
250 – 275 
 

 
/ 
/ 
160 - 180 

 
 
 
140 - 160 

 
/ 
/ 
100 (Belgapom) 

         
 
  



Nederland 
Goes Ind zand 

Industr  klei 
VTA 

 
250 – 280 
/ 

 
/ 
/ 

 
130 - 140 

 
130 - 140 

 
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
 

  
 

Duitsland  
Fontane 
Zorba 
Vroege 

 
/ 
/ 
200 - 210 

 
/ 
170 
150-160 

 
 
100 – 110 
110 - 120 

  
 

Groot-
Brittannië 

  
/ 

   

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

50 mm + : 

 01/08 02/08 03/08 04/08 07/08 : €/q sluiting-Volumes-Open posities 

November 2017 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 0 33 

April 2018 9,70 9,70 10,10 10,10 9,70 86 4145 

Juni 2018 12,30 12,30 12,30 12,50 12,50 0 2 

April 2019 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 0 201 

 

Pootgoedverkoop: dalend 
Voor levering Bintje maart 2018: 
kaliber 28 - 35:  58 - 61 euro 
kaliber 35 - 45:   37 - 40 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/

