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Prognoseprijs pootgoed
niet altijd kostendekkend
De prognoseprijzen voor
pootgoed oogst 2008 liggen
onder de 30 euro per 100 kilogram en komen lager uit
dan vorig jaar. Dat blijkt uit
cijfers van de handelshuizen
HZPC, Agrico en Van RijnKWS. Door de kredietcrisis
waren de verwachtingen al
niet te hoog gespannen.

Het pootgoedseizoen 2008 startte voortvarend. De lange droge periode van mei tot en
met begin juli in Nederland en het uitbreken
van de kredietcrisis gaven een andere wending aan het seizoen. Toen de prijzen van de
consumptieaardappelen daalden, verdween
de positieve stemming in de sector. Hierdoor
waren de verwachtingen voor oogst 2008 niet
erg hoog. Bovendien schoof in Noord-Afrika
het pootseizoen op door een lange regenperiode. Hoewel de prognoseprijzen lager zijn dan
afgelopen jaren ligt de prijs hoger dan het vijfjarig gemiddelde volgens Jan van Hoogen van
Agrico.

Verloop seizoen
De lagere prognoseprijzen zijn geen verrassing
voor de handelshuizen. HZPC informeerde
vrij vroeg in het seizoen de telers dat de prijs
tussen de 25 en 30 euro zou uitkomen. Ook Van
Rijn-KWS had lagere prijzen aan het begin van
het seizoen verwacht. Semagri is nog druk aan
het rekenen en na overleg met de Teler Contact
Commissie maakt het handelshuis halverwege juni de poolprijzen bekend, volgens Jeroen
Kuin. Irish Potato Marketing (IPM) werkt niet
met prognoseprijzen. Zij zullen begin juni de
poolprijzen bekend maken.
Niet alle telers in Nederland zijn positief gestemd over de lagere prijzen volgens Jan
Hoogenboom van HZPC. „Vooral de telers in
het noorden van Nederland hebben door de
droogte een lagere opbrengst. Er zijn ook telers waar de oogst totaal mislukt is. Vanaf mei
tot en met begin juli is in het noordelijk deel
van Nederland geen spat regen gevallen. De
kostprijs is bij deze telers hoger dan de prognoseprijs.”

Terwijl het noorden van Nederland te kampen
had met droogte, had Noord-Afrika problemen
met een neerslagoverschot. Daar heeft het
ruim twee maanden geregend waardoor het
pootseizoen verschoof. „Begin januari wordt
meestal de Desirée geladen en verscheept
naar Noord-Afrika”, legt Kuin van Semagri uit.
„Door de hevige regenval werd er niet gekocht
en verschoof het seizoen. Uiteindelijk zijn er
nog Desirée poters die kant opgegaan tegen
lage prijzen. In vergelijking met vorig jaar was
de prijs dit jaar ongeveer een derde van vorig
jaar. Desirée was een ras dat dit jaar moeilijker werd afgezet. Handelshuis Van Rijn-KWS
merkte dat ook. Vooral Cuba, Algerije en Hongarije hadden meer voorkeur voor roodschillige aardappelen dan geelschillige.

Afzet pootaardappelen
Het seizoen startte goed volgens Kuin. „In het
begin was er veel belangstelling voor de echte
exportrassen zoals Spunta. De export naar
Afrika en het Midden-Oosten verliep, net zoals andere jaren, goed. Prijzen lagen dit jaar
op lagere prijsniveaus maar vorig jaar was
het niveau behoorlijk hoog.” Door de regenval in Noord-Afrika vertraagde de export van
pootaardappelen daar. Europa die meestal na
Afrika op de markt komt kwam door het matige weer later dan andere jaren. Export naar
Afrika en het Midden-Oosten was voor HZPC
vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het effect
van de kredietcrisis was volgens Hoogenboom
niet echt merkbaar in Zuid- en West-Europa.
„In Oost-Europa en Rusland is dat een ander
verhaal. Koopkracht daalde sterk en lokale
munten devalueerden, waardoor de afzet zeer
moeizaam verliep.”
Afzet naar Marokko verliep dit jaar moeilijker
dan vorig jaar. Vorig jaar zijn daar veel pootaardappelen verkocht voor hoge prijzen, die lokaal tegen lagere prijzen zijn verkocht. Semagri merkte dat handelaren in Marokko dit jaar
terughoudender zijn. Kuin: „De afzet is later
op gang gekomen en importeurs haalden kleinere hoeveelheden binnen die zij lokaal ook
daadwerkelijk konden afzetten. Volgens Hoogenboom zijn er ook andere effecten waarom
afzet dit jaar anders verloopt dan voorgaande
jaren. „Een voorbeeld zijn de importhefﬁngen
die kunnen veranderen. Zoals dit jaar in Syrië
waar alles centraal werd geregeld. Dat zorgde
voor een verminderde afname.”
Uit de cijfers die de Pootaardappel Contact
Commissie van LTO en Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) eind april bekend
maakte, blijkt dat tot eind april 563.731 ton
pootgoed geëxporteerd is. Dat is iets minder
dan vorig jaar, toen was 570.409 ton uitgevoerd. Vorig jaar is 654.129 ton pootaardappelen geëxporteerd. Hoogenboom verwacht dat
dit jaar de totale export onder dat niveau blijft.
Zodra alle poters in de grond zitten en de handelshuizen in juni en juli (Agrico en Semagri)
de deﬁnitieve prijzen bekend maken, kan de
werkelijke balans opgemaakt worden.
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