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Het kan een keer mis gaan…
Aardappeltelers spelen een grote rol bij het buiten de
deur houden van de quarantaine organismen bruinrot,
ringrot en PSTVd. Ter beperking van het risico op een
besmetting kunnen zij zelf diverse maatregelen nemen.
Belangrijk daarbij is dat ze hun eigen aardappelen niet
in contact laten komen met aardappelen van andere
telers en/of derden.
Ondanks toetsing van pootgoed en andere preventiemaatregelen kan het toch een keer mis gaan. Dit heeft
zeer ingrijpende gevolgen voor de individuele teler. Een
bedrijf komt na een besmetverklaring direct onder toezicht te staan van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA). Besmet verklaarde partijen
aardappelen moet de teler afvoeren en vernietigen. Soms
kan een partij tegen een zeer beperkte restwaarde nog
als diervoeder worden afgezet. Daarnaast moeten
opslaglocaties, werktuigen en apparatuur worden ontsmet. De financiële schade kan zo groot zijn dat zelfs de
continuïteit van een bedrijf in gevaar komt.
Zoals bij veel risico’s zijn ook die van het aardappelgewas te verzekeren. Aardappeltelers kunnen voor het risico van gewasschade als gevolg van bruinrot, ringrot en
PSTVd terecht bij de Onderlinge Waarborg Maatschappij
PotatoPol. Deze verzekeringsmaatschappij is in 1997
opgericht op initiatief van LTO Nederland en de
Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Sinds de oprichting
heeft PotatoPol aan bijna 600 bedrijven een schadebedrag uitgekeerd. Afgerond is momenteel 90 procent van
het areaal pootaardappelen en 60 procent van het areaal
consumptie- en zetmeelaardappelen verzekerd.
Een verzekering bij PotatoPol is niet duur. De jaarlijkse
voorschotpremie per hectare bedraagt voor pootaardappelen 27,50 euro, voor consumptieaardappelen 4,86 euro
en voor zetmeetaardappelen 1,65 euro. Alleen als sprake
is van een forse schadelast brengt PotatoPol ook een
omslagpremie in rekening. Die is maximaal gelijk aan 3
keer de voorschotpremie. Een betaalbare oplossing voor
een individueel niet op te vangen risico!
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Agrico pootgoedindicatieprijs
28,50 euro
Aardappelcoöperatie Agrico uit Emmeloord maakte eind
april een gemiddelde indicatieprijs van 28,50 euro per 100
kilogram bekend voor pootgoed van Oogst 2013.
Oogst 2013 van pootaardappelen kenmerkt zich door een goede
kilogramopbrengst per hectare, maar met een hoog percentage
bovenmaat. Lag het percentage van Oogst 2012 nog op 10 procent, dit oogstjaar is dat bijna tweemaal zo hoog, laat Agrico
weten. “De consumptiemarkt kende een goede start. Helaas
sloeg de stemming begin januari om en daalden de prijzen voor
het bovenmaatse pootgoed. Gelukkig kon een deel van dit product als pootgoed worden verkocht.” Sinds vorig jaar presenteert Agrico een gemiddelde pootgoedprijs over alle maten en
daarmee voor alle geleverde kilogrammen. Een gemiddelde
prijs over specifieke maten zou aanmerkelijk hoger uitkomen,
maar slechts voor een deel van de oogst gelden. De gemiddelde
indicatieprijs voor Oogst 2013 over alle maten 28 millimeter
opwaarts komt uit op 28,50 euro per 100 kilogram. Deze prijs
betreft klasse S tot en met A, inclusief de gemiddelde premie,
los, af boerderij, herfstlevering en exclusief alle vergoedingen
en btw. De financiële opbrengst per hectare ligt daarmee gemiddeld circa 5 procent hoger dan die van Oogst 2012, aldus de
aardappelcoöperatie. De genoemde prijs is inclusief kwekerslicentie. Voor monopolierassen zal gemiddeld 1,70 euro per 100
kilogram voor licentie worden ingehouden. De gemiddelde
bewaarvergoeding bedraagt dit jaar circa 1,90 euro per 100 kilogram. Agrico-directeur Jan van Hoogen is tevreden over het
verloop van het seizoen. “De kwaliteit van het product van
onze telers was van een goed niveau. Daarnaast hebben we het
product goed af kunnen zetten. In het logistieke proces zien we
dat de investeringen die we de laatste jaren hebben gedaan in
automatisering zich nu gaan terugbetalen. Door het vroege
voorjaar moest er veel product in korte tijd worden geleverd.
Ons vernieuwde systeem stelde ons hierbij in staat om recordaantallen in één week af te kunnen zetten. In juni/juli zullen
we de definitieve prijzen en het seizoen toelichten aan onze
leden tijdens onze uitbetalingsvergaderingen.” ●

Telers kunnen online via www.
potatopol.nl hun aardappelen verzekeren. Ook zij die nog geen verzekering hebben, kunnen hier een
prijsindicatie krijgen en daarna
een aanvraag indienen.

ir Gert Jan van Dijk
Directeur PotatoPol

De gemiddelde Agrico indicatieprijs voor Oogst 2013 over alle maten 28
millimeter opwaarts komt uit op 28,50 euro per 100 kilogram.
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