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Veel graan per hectare
De graanopbrengst per ha is in 1999 fors gestegen. Vergeleken met
vorig jaar ligt de opbrengst per ha 12% hoger. Onder meer door
gunstige omstandigheden voor de groei zal in totaal 1,3 miljard kg
graan worden binnengehaald. Ondanks een goede opbrengst per ha is
de totale graanoogst iets lager dan vorig jaar omdat het graanareaal
aanzienlijk is afgenomen. Dit blijkt uit de voorlopige oogstraming van
het CBS.

Minder wintertarwe

De totale opbrengst van wintertarwe is ruim 40% kleiner dan vorig jaar
omdat er aanzienlijk minder wintertarwe is ingezaaid. De inkrimping van
het areaal wintertarwe drukt een duidelijk stempel op de totale
graanoogst. De opbrengst per ha is 18% hoger dan in 1998.

Goed jaar voor brouwgerst

Zowel de geteelde oppervlakte als de opbrengst per ha van zomergerst
is in 1999 gestegen, aldus het CBS. De oogst van zomergerst is bijna
verdubbeld ten opzichte van vorig jaar en de opbrengst per ha is met
22% gestegen. Zomergerst is veelal bestemd voor bierbrouwerijen. De
helft van het areaal komt voor in de provincies Groningen en Drenthe.

Veel zomergraan

De opbrengst van zomertarwe is vier maal zo groot als in 1998,
voornamelijk door een sterke uitbreiding van de geteelde oppervlakte.
Door de slechte weersomstandigheden in het najaar en de winter van
1998 konden wintergranen niet op grote schaal ingezaaid worden. Dit
heeft in 1999 geleid tot een verschuiving in de graanteelt. In 1998
bestond een vijfde deel van de hoeveelheid graan uit zomergraan, in
1999 meer dan de helft.
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Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met mevr. Ir. N.J.J. Kuipers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
in Voorburg, tel (070) 337 41 81; e-mail: nkps@cbs.nl. Overige
informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel (070) 337
58 16.

Voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen
Oppervlakte Opbrengst per ha Opbrengst totaal

1998 1999 1998 1999 1999
 t.o.v.
1998

1998 1999 1999
 t.o.v.
1998

1000 ha 1000 kg % mln kg %

Granen totaal 192 169 7,0 7,8 +12 1345 1326 -1

waaronder:

  Tarwe

  waarvan

139 103 7,7 8,6 +12 1072 890 -17

  wintertarwe 128 62 7,8 9,2 +18 999 567 -43

  zomertarwe 11 42 6,7 7,8 +16 73 323 +340

  Gerst
  waarvan

40 59 5,5 6,7 +22 214 397 +85

  wintergerst 3 2 5,4 7,3 +35 16 15 -12

  zomergerst 37 57 5,5 6,7 +22 198 382 +93
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