
 

 

 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 22 september 2020  (week 39) 

 
Regen nodig voor rooien! 
 

Ben je klaar voor de bewaring? 
We staan voor een grote verandering in de aardappelbewaring: geen CIPC, geen poeder of geen 
verneveling! We hebben onze bewaarloodsen gereinigd, kanalen, kisten en transportbanden. We 
hebben nagedacht over de alternatieven: MH op het veld, 1,4Sight, Biox M (muntolie) en ethyleen. 
De keuze is zeker niet zo eenvoudig want voor elk product of systeem is wat te zeggen! MH heeft een 
effect tot januari; de 1,4Sight is maar beperkt te verkrijgen; muntolie laat een geur achter en voor 
ethyleen moet je rekening houden met eventueel risico tot bruinbakken voor bepaalde variëteiten 
(oa. Bintje). De 4 systemen werken ook op een totaal andere basis wat bepalend kan zijn voor de 
passende keuze. Voor de rest is het wachten op voldoende regen. Het belooft andermaal een druk en 
laat seizoen te worden. 
 
Markt: Bintje boven! 
Prijzen blijven stabiel en laag, alleen voor Bintje is een lichte stijging tot 5 euro. Voor grove partijen 
wordt zelfs 7 euro gegeven. Dat is dankzij de vele frituristen die nog steeds het Bintje verkiezen 
boven andere industriefrietrassen. Bovendien is niet alleen het Bintje-areaal drastisch lager dan in 
het verleden, maar ook is de opbrengst geen hoogvlieger (35 – 40 ton) met wisselvallige 
rendementen. Er zijn geen transacties van Bintje meer richting diepvriesindustrie wegens te ‘duur’. 
Bintje 
 
Te droog om te rooien 
De tijd schuift op en we rollen in oktober. Rooien met bestemming schuur is niet aan de orde. Het 
moet minstens 40 l regenen om een rooistart mogelijk te maken en dan zullen grote kluiten in de 
grond nog niet allemaal gebroken zijn. 
De aardappelknollen hebben een zeer hoog onderwatergewicht en zijn bijgevolg extra gevoelig aan 
stootblauw. De scherpe kluiten kunnen heel wat kwetsuren aanrichten nog vóór ze boven komen als 
bollen over het leestapijt passeren. 
Vanaf donderdag regent het, maar de vraag is hoeveel? We verwachten dat vóór 1 oktober nog geen 
bewaaraardappelen zullen kunnen worden gerooid. 
 
Neerslag 
Zoals op de onderstaande regenkaarten te zien, is het overal in augustus zeer droog geweest, maar 
over de periode van 1 april tot 30 augustus merk je toch grote verschillen. Vooral in de streek rond 
Kortrijk, Geraardsbergen, Vlaams Brabant en Limburg is er zeer weinig water gevallen. Gelukkig is er 
in de eerste helft van juli een flink pak water gevallen waardoor de meeste vruchten toch nog wat 
ontwikkelingskansen hebben gehad en toch nog een zekere opbrengst hebben kunnen halen. 
 



 

 

 

 

Gecumuleerde neerslag van 1e april tot 30 aug 2020 

Gecumuleerde neerslag van 1e aug tot 30 aug 2020 



 

 

 
 
 
 
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 22 september 2020: geen notering voor vroege 
frietgeschikt, voor Fontane en Challenger: 3,0 euro en voor Bintje: 50 euro. Belgapomprijs 
in €/100 kg ex BTW op  18 september 2020: voor vroege: 2,5 euro; voor Fontane, 
Challenger: 3 euro en Bintje: 5 euro (niet-diepvries) (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). 
  

http://www.pommak.be/
mailto:info@absvzw.be
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Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Tendens 

België 
Bintje,  
Fontane 
Challenger 
Vroege Belgisch frietgeschikt 

 

 

 

 

25 - 30 

 

 

 

 

25 - 30 

 

30 – 50 

30 

30 

25 

 

50 

30 

30 

/ 

 

Nederland 
NAO Frites NEBEDE 
NAO Frites andere 
Veevoeding 
VTA Frites 

  

20,00 – 30,00 

60,00 – 80,00 

15,00 – 25,00 

 

25,00 – 35,00 

60,00 – 80,00 

15,00 – 25,00 

 

27,5 – 35,00 

60,00 – 80,00 

15,00 – 25,00 

 

Frankrijk 
Bintje 

Fontane 
Andere 

     

Duitsland 
Fontane/Challenger 
Innovator 

  

30 

 

35 

  

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

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 
€/q 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 21/09 sluiting-Volumes-Open posities 

Nov. 2020 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 - 2 

April 2021 7,40 7,20 7,20 7,20 7,20 7,10 1.075 4.359 

Juni 2021 8,60 8,40 8,30 8,60 8,70 8,20 - 95 

April 2022 13,80 13,80 13,70 13,80 13,60 13,70 - 784 
 

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/

