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Keiharde realiteit van de
coronacrisis in de
fritesmarkt aangekomen!
De coronacrisis zet de fritesmarkt geheel op zijn kop!
Alleen professionele aardappeltelers in de beste regio’s
kunnen in de toekomst de zware concurrentie in deze
keiharde markt nog aan. De meeste Nederlandse en
Belgische telers zullen tot de club survivors horen,
omdat ze dicht bij de fabrieken zitten. Sommige telers
in gebieden zoals bijvoorbeeld Drenthe en het Duitse
Emsland die aardappelen in een 1:2-rotatie telen, of
telers uit Magdeburg of Rijnland Palts en de Franse
teeltregio in Bordeaux met 5 tot 10 euro per 100 kilogram aan transportkosten, zullen voorlopig minder
concurrerend zijn. Zolang corona de wereld regeert, zal
de markt voor frites voorlopig 10 tot 15 procent minder
nodig hebben, en ik verwacht dat wij pas in Oogst 2022
terug op het niveau van voor corona zitten. Dat betekent bij een huidige afzetprognose dat wij in de EU 4 +
UK ruim 1 miljoen ton minder grondstof nodig hebben.
Voor de aardappelketen gaat het erom de beste kwaliteit aardappelen tegen de laagste kostprijs aan de poort
van de fabriek te krijgen. Het behalen van een lage
kostprijs wordt enerzijds bepaald door de opbrengsten
en anderzijds door de kosten die een teler maakt. Door
de jaarlijks groeiende markt hebben telers vooral de
landhuur omhoog gedreven. Tevens voorzie ik dat de
zeer lange bewaring van aardappelen onder druk komt
te staan en fabrieken voor de late periode minder tegen
vaste prijzen gaan contracteren. De aardappelen uit de
lange bewaring zijn immers de duurste aardappelen
die een fabriek kan verwerken. En door het verdwijnen
van CIPC lopen de kosten inmiddels gewoon te ver op
om een prijstechnisch aantrekkelijk eindproduct te
kunnen aanbieden. Dat houdt in dat de fabrieken
straks eerder in het jaar aan de zomerrevisie van hun
verwerkingslijnen zullen beginnen. De teelt van vroege
aardappelen is nu al competitiever ten opzichte van de
laatste bewaaraardappelen. Zo hebben we dit jaar in
week 29 Innovators en Zorba voor de hoogwaardige
QSR-markt geleverd.
Voorlopig zal er vanuit industrie niet veel vraag naar
vrije aardappelen ontstaan. De
industrie heeft door minder
behoefte bijna alles via contracten al vastgelegd. Met de huidige
verscherping van de maatregelen
zal de onzekerheid door corona
voorlopig de aardappelmarkt
blijven bepalen.
Ferdi Buffen
Directeur Wilhelm Weuthen
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Besteman past vernevelaar aan
op nieuwe kiemremmers

Met het oog op het komende bewaarseizoen zonder chloorprofam is de
vloeistofvernevelaar Hotfog Resonator A3 volledig aangepast op de
nieuwe bewaarmiddelen Argos, Biox-M en 1.4SIGHT.

Met het oog op het komende
bewaarseizoen zonder
chloorprofam, heeft
Besteman Techno Support de
vloeistofvernevelaar Hotfog
Resonator A3 volledig aangepast op de nieuwe bewaarmiddelen Argos, Biox-M en
1.4SIGHT. Ook is in de voorbije maanden de productie
verhoogd, waardoor nu nog
uit voorraad leverbaar is.
De Hotfog Resonator A3 is
zoals de naam al aangeeft een
heetvernevelaar. Heetverne
veling is volgens Besteman de
beste manier om de huidige
toegelaten kiemremmingsmiddelen door een aardappelhoop
te verdelen. Om dit ook met
voldoende capaciteit te kunnen doen is een goede verwarming en verdeeltechniek
nodig. Besteman heeft daarvoor een keramisch verwarmingselement van 800 Watt
toegepast. Dit zorgt voor een
betere opwarming van de perslucht. Daarnaast levert de
vernieuwing tijdwinst op,
omdat de opwarmtijd tot
450 graden Celsius persluchttemperatuur is verkort tot een
halve minuut.

Sproeiers aangepast
Een A3 is uitgerust met drie
Resonator sproeiers. Deze
sproeiers zijn helemaal aangepast voor een optimale verdeling van de te gebruiken middelen. Dit resulteert volgens
Besteman in een goede verdeling van de kiemremmingsmiddelen Argos, Biox-M en
1.4SIGHT. De elektrobehuizing is nu geheel van aluminium en daarmee duurzamer.
Om niet telkens van middelentank te hoeven wisselen,
levert Besteman bij de A3
Resonator standaard een
vloeistofvoorraadtank van
65 liter. Verder is het apparaat
aan te sluiten op de bewaarcomputer. Een luxere optie is
een A3 met automatische
kiemremmingsmiddeltransport. Met de combinatie van
voorraadtank en Hotfog
Resonator A3 is in één keer
800 ton product te behandelen. Voor behandeling in bredere bewaarruimten is een
draaiplateau leverbaar.
De aanschafprijs van de losse
Hotfog A3 vernevelaar
bedraagt 5.250 euro exclusief
btw. ●
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