
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 8 oktober 2019  (week 41) 

 
Wanneer kunnen we rooien? 
 
Wachten op regenstop… 
Veel regen! Nauwelijks zijn er benutbare rooidagen geweest. Er is in België ook weinig gerooid 
geweest althans voor de bewaring. De meeste aardappelen die gerooid zijn waren bestemd voor de 
directe verwerking. Dit creëert een klein aanbod op de markt, wat op zijn beurt zorgt voor een licht 
stijgende trend voor de marktprijs.  
Er moeten nog een pak aardappelen gerooid worden: voor België is dit zeker nog 80 % van de 
bewaaraardappelen en het is reeds 11 oktober. Als dat allemaal nog binnen moet vóór 1 november 
zal het dringend moeten stoppen met regenen. Het is een heel andere situatie dan 2018. De 
zenuwachtigheid stijgt met de dag. 
De opbrengst! 
PCA kwam onlangs naar buiten met de finale opbrengstresultaten voor BE! 
Fontane: sluit af met 7 ton minder dan het 10-jaarlijks gemiddelde (52 ton/ha) of -13 %, nl. 44 ton 
35+ (VL 48 ton en Wall 38 ton/ha). Vorig jaar 2018 was het nog slechter: 41 ton! 
Bintje: sluit af met 8 ton minder dan het 10 jaarlijks gemiddelde (46 ton) of -17 %, nl 38 ton 35+. 
Vorig jaar was dit nog lager: 33 ton. 
De opbrengstverwachtingen zijn duidelijk heel wat lager dan een maand eerder ingeschat. Toen werd 
er nog veel verwacht van Fontane, maar dat is op een sisser uitgelopen. Ongetwijfeld zal zich dat 
weerspiegelen in de markt, waar de areaaluitbreiding niet bij machte zal zijn om het opbrengstverlies 
te compenseren.  Uiteindelijk zal  dit ten goede komen voor de prijsvorming en dat hebben we 
dringend nodig! 
Goede kwaliteit 
Hoog OWG; weinig uitval; weinig drijvers en goede bakkwaliteit. Wel minder friet! 



 



  
 

 
 
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  8 okt 2019: Fontane en Challenger: 10 – 11,5; 
Bintje: 10 – 12,5 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  4 okt 2019: Bintje en Challenger: 10, Fontane: 110 
(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). 
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Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton 
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 

 
Tendens 

België 
Bintje,  
Fontane 
Challenger 

 

100 – 125 

100 

100 

 

100 – 125 

100 – 105 

100 - 105 

 

100 – 125 

100 - 110 

100 - 110 

 

100 – 125 

100 - 115 

100 - 115 

 

Nederland 
Friet NEBEDE 
Friet andere 
Export 

 

100 – 120 

130 – 150 

130 – 145 

 

105 – 125 

130 – 150 

130 – 145 

 

105 – 130 

130 – 155 

130 – 145 

  

Frankrijk 
Bintje 

Fontane 
Andere 

 

100 

100 

100 - 125 

 

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 – 117,5 

112,5 – 117,5 

117,5 – 122,5 

 

112,5 – 120 

/ 

122,5 – 127,5 

  

Groot-Brittannië  

154,49 

 

137,2 

 

   

 

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

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 
€/q 01/10 02/10 03/10 04/10 07/10 sluiting-Volumes-Open posities 

November 2019 12,80 12,60 13,00 13,00 13,00 0 49 

April 2020 15,70 15,70 16,20 16,30 15,90 166 5382 

Juni 2020 16,50 16,70 17,40 18,00 16,50 7 40 

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


April 2021 15,50 15,50 15,50 15,60 15,70 0 275 
 

 
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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