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De actuele prijsinformatie was destijds een
sterk punt van Agris, en is ondertussen in
gevarieerde vorm overgenomen door an-
dere spelers op het internet. Sommige pu-
blicaties zijn echt actueel (op dagbasis), ter-
wijl anderen toch een week of een maand
oud blijken. Aan overzichten (zelfs grafie-
ken) mogen we ons ook verwachten, wat
dan weer een goede formule is om seizoen-
en jaartendensen te beoordelen.We overlo-
pen de huidige mogelijkheden volgens ac-
tualiteitswaarde.

Heet van de naald
Enkele bekende markten publiceren hun
prijsnoteringen de dag zelf. Zowel Deinze
(kippen en konijnen) als Kruishoutem
(handelaarsnoteringen eieren) zijn via de
gemeentelijke website (.be) te vinden,maar
u kan ook rechtstreeks de prijstabel berei-
ken. Deze dagpublicaties zijn correct en ac-
tueel, maar bevatten geen handige vergelij-
kingstabellen tegenover vorige weken of
jaren.

tabellen. Een klassieke publicatie is die van
Aveve Veevoeding,waar voor biggen,vlees-
varkens en eieren de huidige en vorige no-
tering wordt voorgesteld (rubriek ‘markt-
prijzen’).Een vergelijkbare notering vinden
we bij Voeders Debaillie, aangevuld met
mooie grafieken (rubriek ‘nieuws’). Pluim-
veehouders kunnen voor vleeskippen te-
rechts bij Spoormans (rubriek ‘marktprij-
zen’) en ruimer aangevuld voor eieren bij de
Nederlandse Pluimveebeurs (rubriek ‘prijs-
informatie’).

Wie de noteringen van deze ‘veredelings-
landbouw’ allemaal tezamen wil volgen in
één tabel, brengt best een bezoekje aan
www.landbouw.be, onder de rubriek ‘actu-
ele prijsnoteringen’.

Een ruime reeks naar zowel dierlijke als
plantaardige producten wordt voorgesteld
op Agrofocus (rubriek ‘marktprijzen’) en bij
het minder bekende Agrilink (rubriek ‘markt-
informatie’). Enkele buitenlandse prijs-
noteringen zijn hierin eveneens opge-
nomen.

Algemene overzichten
Om trends te beoordelen of om vergelijkin-
gen te maken met bijvoorbeeld de eigen
boekhouding,zijn overzichten over langere
periodes nodig. Deze bestaan zowel voor
dierlijke als plantaardige producten. We
stellen er twee voor: het ministerie van
Landbouw en VILT.

Voor pure producentenprijzen van zowel

land- als tuinbouw biedt  VILT de beste over-
zichten (rubriek ‘informatie/prijsevolutie’).
De nadruk ligt niet zozeer op de cijfers,
maar op overzichtelijke grafieken. Voor
sommige producten zijn de grafieken de
laatste maanden evenwel niet steeds bijge-
houden.

Het ministerie van Landbouw publiceert
eveneens wekelijkse prijsnoteringen (ru-
briek ‘landbouwbeleid/marktprijzen’. Bij
deze overzichten zitten ook vaak handels-
en beursnoteringen of prijswaarnemingen
(bijvoorbeeld: aardappelen, granen, boter).
Ook hier geldt dat noteringen van de laat-
ste weken of maanden vaak nog ontbreken.

Samenvattend
Het complete marktgebeuren wordt nog
steeds het best voorgesteld in de land-
bouwbladen, waarin vaak een bijkomende
situering of bespreking wordt gegeven.
Soms kan men zich sneller informeren via
het internet, maar zeker de overzichten van
prijsevoluties zijn een interessante aanvul-
ling op de geschreven pers.Voor de actuali-
teit leveren sommige veevoederbedrijven
of diensten ook gratis toezending van de
marktsituatie via e-mail.Zo moet u niet zelf
gaan speuren, maar worden de gevraagde
noteringen gewoon in uw mailbox gedropt.

Jan De Pestel,
Agrovisie

Wegwijs in
marktberichten

Vooral in de veredelingslandbouw (varkens, pluim-
vee, konijnen ...) worden de wekelijkse prijsnoterin-

gen op de voet gevolgd. De landbouwweekbladen blijven hiervoor de vaste refe-
rentie. De actualiteit is echter ook op het internet in verschillende vormen terug te
vinden.

INFORMATICA

De prijzen van de woensdagmarkt van Deinze vallen
ook op het internet te raadplegen.

Bij Voeders Debaillie wordt de prijsnotering aange-
vuld met grafieken.

Sites waarnaar wordt verwezen:
• www.deinze.be/Economie/kippen/

kippenprijzen.htm (markt Deinze);
• www.kruishoutem.be/eiprijs.htm

(markt Kruishoutem);
• www.veevoeding.be (Aveve Veevoe-

ding);
• www.danis.be (Danis Voeders);
• www.debaillie.be (Voeders Debaillie);
• www.spoormans.com (Spoormans);
• www.pluimveebeurs.nl;
• www.agrofocus.be;
• www.landbouw.be;
• www.agrilink.be;
• www.vilt.be;
• www.cmlag.fgov.be (ministerie van

Landbouw).

Marktwijzer

Meer info?
Dit is het derde thema in een reeks die het
gebruik van internet op bedrijfsniveau
wil begeleiden. De besproken rubrieken
en linken van dit artikel kan u op
www.agrovisie.be/pubs terugvinden.Ook
de vorige reeks over managementsoft-
ware is daar nog terug na te lezen.

De veemarkt van Sint-Truiden (biggen)
wordt door het stadsbestuur vermeld, maar
de prijsnoteringen worden daar niet bijge-
houden. De vleesvarkensveilingen of
slachthuizen (Covavee, LVV, Westvlees)
doen dit evenmin. De enige rechtstreekse
notering voor vleesvarkens komt van Da-
nis, waar de aanbodprijs voor vleesvarkens
en biggen wekelijks wordt bijgewerkt. De
biggenmarkten (Aveve 7,5 kg en Sint-Trui-
den) worden op dagbasis gepubliceerd
door Aveve.

Actuele verzamelingen
Wie verschillende prijzen naast mekaar wil
zien en wil vergelijken met vorige noterin-
gen,is aangewezen op specifieke verzamel-
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