[ MARKT ]
In de vroege teeltgebieden
van consumptieaardappelen
in België en Duitsland kregen
telers die konden leveren een
prijs van 16 tot 17 euro per
100 kilo.

Vertrouwen in
aardappelmarkt

Een kleiner areaal, een minder dan gemiddelde groei en een goede afzet van aardappelproducten. Deze combinatie van factoren leidt tot een positieve stemming op
de aardappelmarkt. Een groot deel van het
groeiseizoen moet weliswaar nog komen,
maar het vertrouwen is er alvast.

gewassen in die regio’s niet of nauwelijks last
gehad. In het Rijnland is eerder sprake van
wateroverlast en treedt op lagere perceelsdelen zelfs rot op.
Het gevolg van dit alles is dat de gewassen nog
niet op de opbrengst en kwaliteit zitten die ze
normaal gesproken rond deze tijd van het jaar
hebben. Het onderwatergewicht lag in week
28 meest nog onder de 300 gram; 40 gram minder dan minimaal is vereist.
Vroege telers die al wel nieuwe oogst kon leveren, mochten rekenen op een aardige prijs. Het
Belgische PCA noteerde op 8 juli voor veldgewas Première 16 tot 17 euro per 100 kilo. Sommige telers konden 18 euro maken, maar de
opbrengsten vielen nog tegen.
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Op de scheiding van oude en nieuwe oogst ontstond op de valreep nog een run op de aardappelen van de oude oogst. Zowel Duitse als Belgische verwerkers schuimden de Nederlandse
bewaarplaatsen af, om de behoefte voor week
28 en 29 in te dekken. De lange bewaarders deden daarbij zaken op prijzen die opliepen tot
12,50 euro per 100 kilo of zelfs nog wat hoger.
De buitenlandse industrie had de aardappelen nodig, omdat er uit de traditionele vroege
fritesgebieden nog te weinig aanbod was. De
aardappelen konden daar pas laat de grond in
en kenden een trage start door het koude weer,
wat heeft geresulteerd in een vertraging van
twee tot drie weken. Van droogte hebben de

Phytophthora is
eindelijk
eens geen
probleem

De hoofdoogst laat een heel wisselend beeld
zien. Boven de lijn Harderwijk - Hamburg is
het tot en met eind juni erg droog geweest. Dat
heeft geleid tot een matige zetting en een getemperde groei. Wie kon beregenen, deed dat.
Sinds begin juli beschikken de gewassen weer
over voldoende water. De komende tijd kan er
dan ook nog heel wat bijgroeien, maar de verwachting is dat topopbrengsten er al niet meer
in zitten. Knolaantallen wisselen sterk maar
zijn over het algemeen laag. Op de percelen
waar het met vier tot vijf knollen per plant ophoudt, maken telers van met name Agria zich
zorgen over de kans op holle knollen.
Ziekten en plagen zijn er dit seizoen nauwelijks. Phytophthora leidt eindelijk eens een
keer niet tot problemen omdat het de schimmel geruime tijd ontbrak aan vocht. Biologi-

sche telers moeten hun aardappelen nu om
een andere reden doodmaken, namelijk omdat
ze aan de maat zijn.
Ofﬁciële areaalcijfers zijn er nog niet van alle
landen, maar het is wel duidelijk dat er minder aardappelen zijn gepoot dan vorig jaar.
De North-Western European Potato Growers
(NEPG), waarin de aardappeltelers uit de vijf
grote Noordwest-Europese aardappellanden
zijn vertegenwoordigd, gaat ervan uit dat de
hoofdoogst dit jaar 20.000 hectare kleiner zal
zijn dan in 2007. Dat zou een krimp betekenen
van 3,5 procent.

Termijnmarkt
Een kleiner areaal, geen topopbrengsten. Hoe
je ook rekent, het aardappelaanbod wordt dit
seizoen sowieso kleiner. Dat is dan ook al een
tijdlang te zien aan de noteringen op de aardappeltermijnmarkt. Tijdens de droogte liep de
notering voor april 2009 op naar 19 euro per
100 kilo, om later - na de buien - terug te zakken naar waarden rond de 16 euro.
Of dat de bodem in de markt is, moet nog blijken. Feit is dat het aantal transacties is afgenomen, wat betekent dat de meningen over de
markt verdeeld zijn. Niettemin wordt de positieve stemming als ‘vast’ bestempeld.
De verwerkers hebben tot dusver volop doorgedraaid. Cijfers tot en met de maand mei laten
zien dat er dit jaar (januari tot en met mei) 1,41
miljoen ton aardappelen zijn verwerkt, bijna
60.000 ton meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Over de periode juni 2007 tot en met mei
2008 is ongeveer 5 procent meer aardappelen
verwerkt dan een jaar eerder.
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