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a k k e r b o u w AARDAPPELPOOL 2012-’13

In het vijfjarig Agria-
klassement stijgt het 
hoogste vijfjarig ge-
middelde (Eriva) liefst 
€3,33 per 100 kilo. 

Het laagste gemiddel-
de (Nedato) stijgt met 
€2,10 per 100 kilo ook 
fors. Vorig jaar werd 
het klassement nog 
door elkaar gehusseld 
met het wegvallen van 
het jaar 2006-’07 met 
flinke prijsverschillen. 
Nu dus opnieuw forse 
prijsverschillen.

Eriva stijgt met de 
pool zonder voorver-
koop van plaats drie 
vorig jaar naar de kop-
positie. Volgens Eriva-
directeur Sjaak Ermers 
realiseert de teler zon-
der voorverkoop de 
grootste toegevoegde 
waarde. Daarom zet 
Eriva 100 procent in op 
die pool. Zijn strategie, 
een hoog langjarig ge-
middelde in plaats van 
incidentele goede prij-
zen, lijkt hiermee haar 
vruchten af te werpen.

De Nedato-voorver-
kooppool met garantie 
en min/max keldert 
van de tweede naar de 
laatste plaats in dit 
klassement. Dat komt 
doordat de pool in de 
Agria-ranglijst van dit 
jaar bijna €10 minder 
betaalt dan de best 
betalende pool.

Innovator
Dit jaar ook een meer-
jarig Innovator-klasse-
ment. Het hoogste 
driejarige gemiddelde 
lag vorig jaar op 
€14,09 per 100 kilo en 
het laagste was €11,91 
per 100 kilo. Aviko 
Potato is koploper in 
de pool zonder voor-
verkoop met een ge-

middelde van €16,87. 
De spreiding is met 
€2,93 een stuk groter 
dan bij Agria.

Het hogere gemid-
delde van Innovator is 
vergeleken met Agria 
iets vertekend vanwe-
ge het ontbreken van 
Innovator-prijzen van 
2008-’09. Boerderij 
vergeleek toen nog 

Bintjes in plaats van 
Innovators. De Agria-
prijzen van 2008-’09 
buiten beschouwing 
latend, zijn ook daar 
gemiddelden van 
€16,52 tot €13,99, dus 
marginale verschillen.

In het meerjarig 
Agria-klassement ont-
breken de pools APF 
Holland zvv, Agro-Dyn 

Weuthen bodem, Fle-
vopool mvv en Aviko-
Agrico garantiepool. 
Bij Innovator ontbreken 
Agro-Dyn Weuthen bo-
dem, Flevopool mvv en 
Aviko-Agrico garantie-
pool. De reden is dat 
deze pools nog geen 
vijf jaar (Agria) of vier 
jaar (Innovator) be-
staan.

Eriva betaalt het meest voor Agria, Aviko voor Innovator

in tegenstelling tot vorig jaar, zijn poolprijs niet 
openbaar. Noch ATF Potato-directeur Dirk van de 
Water, noch commissionair Kees Gommeren werk-
te mee aan het poolprijzenonderzoek. Door Boer-
derij benaderde pooldeelnemers zijn eveneens 
zwijgzaam. Ze willen, ook anoniem, niet méér 
kwijt dan dat ze wat teleurgesteld zijn over hun 
poolprijs, maar dat die ‘wel boven die van Nedato’ 
ligt. Dat noteert met de pool met voorverkoop met 
€17,05 per 100 kilo de laagste bruto-poolprijs. 

  Innovator-pool van HZPC  
 Pootgoedhandelshuis HZPC in Joure (Fr.) heeft een 
Innovator-consumptiepool voor zijn pootgoedtelers 
die vanwege een Globedera pallida-besmetting geen 

pootgoed kunnen telen op een perceel. In plaats 
daarvan telen ze op de besmette stroken pallida-
resistente Innovator-consumptieaardappelen om 
de besmetting terug te dringen. HZPC verzorgt de 
verkoop van de Innovators voor deze telers.

Het is een kleine pool, ongeveer 3.000 ton. 
Voorafgaand aan het seizoen wordt een deel voor-
verkocht op de termijnmarkt in samenspraak met 
het college van telers. HZPC-directeur Gerard 
Backx meldt een bruto-poolprijs van €21,42 per 
100 kilo voor week 13. Komend jaar wordt de 
HZPC-pool volledig meegenomen in het Boerderij-
poolprijzenonderzoek. 

 René Koerhuis en Martijn Knuivers 

Poolklassement na vijf jaar poolen met Agria
nettoprijs in € per 100 kilo, exclusief btw, levering week 13
    pool  gem. na 5 jaar 2012-’13 2011-’12 2010-’11 2009-’10 2008-’09
 1 Eriva zvv 15,02 26,35 5,98 24,44 9,31 9,04
 2 Schaap zvv 15,01 28,18 5,78 23,42 9,12 8,53
 3 Aviko Potato zvv 14,64 26,29 5,80 22,72 9,57 8,82
 4 Aviko Potato mvv 14,38 22,27 7,80 21,67 10,02 10,16
 5 Nedato zvv, minmax 14,09 23,57 5,34 23,18 8,94  9,40
 6 APF Holland mvv 13,74 20,90 8,39 20,54 8,84 10,02
 7 Schaap bodem 13,53 20,52 10,73 17,26 10,10 9,02
 8 Schaap mvv 13,33 21,59 7,34 18,25 9,93 9,56
 9 Nedato mvv garantie 13,19 18,24 8,39 19,29 10,02 10,03

Poolklassement na vier jaar poolen met Innovator
nettoprijs in € per 100 kilo, exclusief btw, levering week 13
    pool  gem. na 5 jaar 2012-’13 2011-’12 2010-’11 2009-’10
 1 Aviko Potato zvv 16,87 26,24 6,17 25,34 9,75
 2 Eriva zvv 16,24 25,35 5,83 24,42 9,36
 3 Aviko Potato mvv 16,13 22,22 8,02 24,01 10,25
 4 Schaap zvv 15,89 25,57 5,20 23,42 9,36
 5 Nedato zvv 15,53 23,86 5,80 22,84 9,63
 6 APF Holland zvv 15,35 23,50 5,59 23,45 8,85
 7 APF Holland mvv 14,79 20,70 8,59 20,85 9,02
 8 Schaap bodem 14,32 20,22 9,73 17,68 9,65
 9 Schaap mvv 14,25 21,29 6,93 18,62 10,17
 10 Nedato mvv garantie 13,94 18,57 8,25 18,36 10,59


