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Actualiteiten : 1) Fontane / Innovator : Een monstername, uitgevoerd door Fiwap op 4 percelen 

(geklapt) in Hesbaye, geeft de volgende opbrengst/kwaliteit indicaties:  

- Fontane : gemiddelde opbrengst (35 mm+) van 45,2 t/ha (variërend van 36,3 à 56,5 t/ha). Hiervan heeft 

77 % een gemiddeld kaliber van 50 mm+ (variërend van 64 à 87 %) en een gemiddeld OWG van 430 g/5 kg 

(variërend van 396 à 453 g/5 kg) ; 

- Innovator : gemiddelde opbrengst (35 mm+) van 48,6 t/ha (variërend 42,8 à 54,3 t/ha). Hiervan heeft 

91 %  een gemiddeld kaliber van 50 mm+ (variërend van 84 à 97 %) en een gemiddeld OWG van  

396 g/5 kg (variërend van de 386 à 407 g/5 kg). 

Meer informatie over een groter aantal Belgische percelen vindt u in een volgend bericht van 

Fiwap/Carah/PCA. 
 

2) Rooien / opslag : Controleer de dag voordat u gaat rooien alvast enkele aardappelen op schade. De 

gevoeligheid voor schade is dit jaar groter dan gewoonlijk. Onderzoeken van het PCA hebben dit 

bevestigd.  

Zorg voor zoveel mogelijk ventilatie zodra de eerste oogst binnengehaald is. Wanneer de binnengehaalde 

hoeveelheid toeneemt kunt u het beste ook voor ventilatie onder de hoop zorgen. Heeft u echter nu al 

aardappelen aangetroffen met rotplekken of heeft u verschillende temperaturen waargenomen in de 

hoop, dan moet u direct ventileren om de aardappelen te laten drogen of om de temperatuur te 

egaliseren.  
 

België (week39): marktbericht Fiwap / PCA : 

Bintje : Erg vaste markt, prijzen stijgen duidelijk. Het aanbod blijft de laatste tijd erg klein. Sinds deze 

week bieden daarom meerdere industriële kopers hogere prijzen aan. Er wordt geëxporteerd naar 

verschillende landen (Hongarije, Tsjechië,…). De actuele prijzen schommelen tussen 15,00 en 17,50 

Marktsituatie: dinsdag 02 oktober 2012 
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€/qt excl. BTW (gesorteerd, onverpakte afname, excl. BTW, min. 60 % 50 mm +, minimum 360 g/5 kg 

OWG). De markt is in beweging, informeer iedere dag of er veranderingen zijn!  

Andere rassen voor verwerking (Fontane, Challenger, Asterix,…) erg weinig transacties doordat er te 

weinig aanbod is. De prijzen zijn hoger dan die van Bintje. Over het algemeen is het verschil 1,00 €/qt. 

Indicatieprijzen : 16,00 – 18,50 €/qt (35 mm+, onverpakt, afname, fritesgeschikt, excl. BTW). 
 

Bintje pootgoed: afkomstig uit Nederland, klasse A, maart 2013, per 5 ton, in zakken, excl. BTW :  

Rustige markt. Indicatieprijzen :  

- kaliber 28-35 mm: 62,00 – 63,00 €/100 kg 

- kaliber 35-45 mm: 34,00 – 36,00 €/100 kg. 
 

Termijnmarkt: Eurex Frankfort (€/qt) Bintje, Agria en verwante rassen voor verwerking, 40 mm+, min 60 % 50 mm +: 

 25/09 26/09 27/09 28/09 01/10 Volumes/Beschikbare posities 
November 2012 18,30 18,30 18,00 18,00 18,00 0 64 

April 2013 24,90 24,60 26,00 25,90 26,80 348 5706 

Juni 2013 26,30 26,40 27,50 27,40 27,40 0 0 

April 2014 15,60 15,20 16,00 16,00 15,80 0 57 

De positieve stemming blijft aanwezig. De termijnmarkt is vorige week beïnvloed door het bericht dat de 

Duitse productie dit jaar sterk afneemt (met meer dan een miljoen ton) en door de vele regenval in het 

westen van Nederland en het zuidwesten van Engeland, wat de oogst heeft vertraagd. Het aanbod vanaf 

het land is klein gebleven.  
 

Fysieke buitenlandse markten: recapitulatie Europese prijzen (bron: NEPG): 
 

€/ton Week 37 Week 38 Week 39 Week 40 Stemming 

België    Bintje 150,00 – 165,00 150,00 – 165,00 150,00 – 160,00 150,00 – 175,00 ↑ 

Frankrijk   Bintje 

Diverse rassen voor 

verwerking 

150,00 – 155,00 

162,00 

150,00 – 155,00 

160,00 – 165,00 

150,00 – 155,00 

155,00 – 160,00 

- 

- 

→ 

↓ 

Duitsland  

Vroege voor verwerking 

 Innovator 

135,00 – 140,00 

140,00 – 150,00 

   135,00 – 140,00 

140,00 – 150,00 

135,00 – 140,00 

140,00 – 150,00 

- 

- 

→ 

→ 

Groot-Brittannië 330,05 € (266,50 £) 316,06 € (252,44 £) 327,94 € (261,72 £) - ↑ 

België (Fiwap/PCA) 
Ongesorteerd, 35 mm +, geschikt voor frites, onverpakt, afname, min 360 g/5 kg OWG, min 60 % 50 mm +, op vrachtwagen 

geladen, excl. BTW. 

Frankrijk (bron : SNM) Regio noord, ongewassen 360g/5 kg OWG, ongesorteerd, 35mm +, geschikt voor frites 

Duitsland (Reka-Rijnland) Geschikt voor frites, 40mm+, onverpakt, afname,  excl. BTW (Reka – Rijnland). 

Groot-Brittannië(PCL) 
Gemiddelde vrije marktprijs: alle variëteiten, afname van boerderij (verpakt of onverpakt), zijn niet onderdeel van een 

verkoopcontract voor 1 juli. Iedere transactie van de gemiddelde vrije marktprijs  valt samen met de week van levering. 

 

Nederland : Uit  monsternames verzameld door de VTA blijkt dat de late groei van de afgelopen  weken 

erg variërend was. Sommige percelen zijn vrijwel niets veranderd sinds 15 augustus, anderen tonen een 

gewone groei.  Hoewel de opbrengst goed lijkt te zijn, is deze minstens 10% lager dan afgelopen jaar. 

Over het algemeen is de bruto Nederlandse productie 16 tot 30% lager in vergelijking met 2011.  

Er is een intense vraag van de Duitse en Engelse markten naar rassen voor verwerking met prijzen die 

schommelen tussen 16,00 en 20,00 €/qt (directe levering). Transacties vonden plaats voor de periode 

december – maart met prijzen tussen 22,00 en 24,00 €/qt en voor de periode mei-juni met prijzen van 

25,00 tot 27,00 €/qt.  De vraag voor de export neemt over het algemeen genomen toe.  Geobserveerde 

prijzen op de versmarkt (export + binnenlandse markt) : 18,00 à 24,00 €/qt. 
 

Frankrijk:  
Aardappelen voor verwerkng: ongewassen, onverpakt, afname, excl. BTW, Nord Seine, €/100 kg, min – max (gem) 

SNM) : 
 

Nord Seine, ongewassen, 360 OWG, onverpakt, fritesgeschikt 21/09/12 (week 38) 28/09/12 (week 39) 
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Ongewassen, 360 OWG, onverpakt, fritesgeschikt : Bintje 15,00 – 15,50 (15,20) 15,00 – 15,50 (15,05) 

Diverse rassen, ongewassen, 360 OWG, onverpakt, fritesgeschikt 16,00 – 16,50 (16,20) 15,50 – 16,00 (15,80) 

De afgelopen week stagneerde de vraag van Engeland niet. Ook Franse fabrieken kochten aardappelen, 

voor (onveranderde) prijzen van 15,50 à 16,00 €/qt. Het aanbod is echter klein. Er wordt geëxporteerd 

naar Spanje, Italië en Portugal.  De prijzen schommelen tussen 20,00 en 25,00 €/qt naar gelang ras.  De 

handel in de vastkokende rassen is erg beperkt met prijzen tussen 30,00 – 31,00 €/qt (gewassen, hogere 

kwaliteit). 

Op 26 september, was bijna alles gerooid in Beauce en in Champagne-Ardenne was dit 80%.  In Picardië 

moet nog meer dan de helft geoogst worden en in Nord/Pas-de-Calais is het oogsten haast nog niet 

begonnen.  

Monsternames op meer dan 200 percelen in week 37 en 38 tonen de volgende gegevens :   

De gemiddelde opbrengst is 46,2 t/ha, dit is 7 % minder dan het gemiddelde van de afgelopen 11 jaar 

(49,6 t/ha). De pootdatum blijkt een aanzienlijke invloed te hebben: 49,1 t/ha voor de vroeg gepote, 43,7 

t/ha voor de late. 5 % van de percelen toont een opbrengst die lager is dan 30 t/ha. 65% Heeft een 

gemiddeld kaliber van 50 mm+ . Afgelopen jaar op dezelfde datum was dit 71 %. Het schadepercentage is  

4,3 %.  De vastkokende rassen tonen een gemiddelde opbrengst van 40,6 t/ha, dit is 3,1 t/ha minder dan 

vorig jaar. Bintje toont een gemiddelde van 45,5t/ha tegen 54,6t/ha afgelopen jaar op dezelfde datum.  
 

Duitsland:  
 

Prijs REKA Rijnland : producentenprijs, excl. BTW 21/09/12 (week 38) 28/09/12 (week 39) 

Conso, 25 kg, op de boerderij / markt  Vastkokend 

Rond (met name vastkokend) 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

Paltser vroege aardappelen onverpakt  

vastkokend (lang/ovaal) in  €/qt 

Met name vastkokend (rond) in €/qt 

 

16,00 

15,00 

 

16,00 

15,00 

Vroege aardappelen voor verwerking 40 mm+  Vroege 

                                                                           Innovator 

13,50 – 14,00 

14,00 – 15,00 

13,50 – 14,00 

14,00 – 15,00 

In bepaalde perioden van het jaar moet men 1,00 €/qt van de prijs aftrekken vanwege sorteringkosten!! 
 

AMI GmbH (Agramarkt Informations-Gesellschaft mbH) Producentenprijs €/qt week 36 week 37 week 38 week 39 

Vastkokend 14,42 14,08 13,92 13,92 

Met name vastkokend en kruimig 13,63 13,21 13,21 13,29 

Index AMI 40 mm+ (o.a. Agria, Fontane, Bintje)     

Biologisch, producentenprijs : 

- alle var. retail, €/kg (zak 12,5kg) 

- alle var. groothandel, €/kg (zak 12,5kg) 

- vastkokend retail, €/kg (zak 12,5kg) 

- vastkokend groothandel, €/kg (zak 12,5kg) 

 

 

 

1,07 

0,81 

1,10 

0,83 

 

 

 

0,98 

0,77 

1,03 

0,78 

 

Volgens het BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz / 

Ministerie van voeding, landbouw en bescherming van de consument) is de Duitse oogst 1,3 miljoen ton 

kleiner dan die van vorig jaar. In vergelijking met 2011 is de oogst met 10,6 miljoen ton 10,6% afgenomen. 

Ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen 11 jaar is dit een afname van 4,8%.  Deze afname komt 

met name doordat er minder gepoot is. De gemiddelde opbrengst is 44,7 ton/ha, dit is een afname van 

2,8% ten opzichte van 2011, maar een toename van 5,7% ten opzichte van het gemiddelde van de 

afgelopen 11 jaar (42,1 t/ha). Er is meer dan 10 ton verschil per ha in Neder-Saksen en Rijnland-

Westphalen,  waar de oogst 24% lager is dan afgelopen jaar… 
 
 

Groot-Brittannië: Gemiddelde producentenprijs (week 39) op de vrije markt: 32,79 €/qt (+3,7 %). 

Industrie :  de vrije inkoop is erg beperkt tot enkele volumes: Maris Piper (22,55 €/qt) en Estima en 

Courage (18,80 €/qt).  

Export : er wordt nog altijd veel geëxporteerd naar de Canarische Eilanden.   
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Op het land : de hevige regenval van de afgelopen week heeft het rooien onderbroken in het noorden en 

westen van het land. Het zuidoosten heeft juist geprofiteerd van de regen om de oogst te 

vergemakkelijken.  In sommige regio’s in het midden van het land is meer dan 100 mm neerslag gevallen. 

Over het algemeen is de gemiddelde opbrengst 25 tot 30 % lager dan afgelopen jaar met opbrengsten 

variërend van 25 à 45 t/ha. Het schadepercentage is (erg) hoog:  rot, groen, holheid, groeischeuren en 

gewone schurft komen veel voor.  

Op 28 september  was het geoogste areaal 39.000 ha, dit is 32 % van het totale areaal. Het rooien loopt 

drie weken achter in vergelijking met vorig jaar. Deze achterstand wordt geschat op meer dan 31.000ha 

in vergelijking met het gemiddelde van de drie laatste seizoenen. 

 

Volgend bericht dinsdag 09 oktober 2012. 
Auteurs: Pierre Lebrun – Daniel Ryckmans. Voor vragen: pierre.lebrun@fiwap.be of daniel.ryckmans@fiwap.be of 0032 81/61.06.56. Het overzicht van de 

Belgische aardappelmarkt is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Fiwap en PCA en kan niet worden overgenomen dan onder vermelding van 

«Message des marchés Fiwap/PCA» of «Marktbericht PCA/Fiwap». 

Bronnen : Algemeen: NEPG.  België : telefonische contacten met producenten, handelaren en fabrikanten uit de sector afkomstig van een lijst van 80 

contactpersonen.  Frankrijk = SNM (Service des Nouvelles des Marchés) te Lille ; Nederland = Officiële notering van Rotterdam + NAO (Nederlandse Aardappel 

Organisatie), G.E. Tjepkema – Dronten ; Agro-Trade bv – Buurmalsen ; VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) ; BAI (Bureau Aardappelmarkt Informatie) ; Boerderij ; 

Aardappelinfo / HPA.  Duitsland = REKA-Rijnland; Eurex (Frankfort); AMI (Agrarmarkt Informations-GmbH).  Groot-Brittannië = PCL (Potato Council Ltd). 

 

mailto:pierre.lebrun@fiwap.be
mailto:daniel.ryckmans@fiwap.be

