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Graanteelt fors gegroeid

De geteelde oppervlakte graan is dit jaar met een vijfde toegenomen in
vergelijking met 1999 en bedraagt 200 duizend ha. In de afgelopen tien
jaar is de graanteelt niet zo groot geweest. Akkerbouwers telen iets
meer aardappelen en uien dan in 1999, zo blijkt uit cijfers van het CBS.
Het  totale areaal aan akkerbouwgewassen in ons land beslaat ruim
810 duizend ha, een oppervlakte iets groter dan de provincies Noord-
Brabant en Limburg tezamen.

Meer wintertarwe

Wintertarwe is met een oppervlakte van 120 duizend ha de meest
geteelde graansoort in ons land. Het areaal wintertarwe is verdubbeld in
vergelijking met 1999, toen de teelt wegens wateroverlast tijdens de
inzaai ernstig was bemoeilijkt. Door deze flinke stijging is de
oppervlakte wintertarwe bijna terug op het niveau van twee jaar
geleden. Ook de oppervlakte van wintergerst en rogge is toegenomen.

Aardappelen en uien vrij stabiel

De teelt van consumptie- en pootaardappelen op zand- en veengrond is
toegenomen. Het areaal zetmeelaardappelen is licht afgenomen.
De totale oppervlakte aardappelen bedraagt in 2000 volgens het CBS
ruim 180 duizend ha, 1 procent meer dan in 1999.
De oppervlakte die gebruikt wordt voor de teelt van uien is dit jaar 2
procent groter dan vorig jaar. Deze stijging komt geheel voor rekening
van een grotere oppervlakte aan poot- en plantuien. De grootste
oppervlakte binnen de uienteelt wordt ingenomen door zaaiuien die met
14 duizend ha evenveel ruimte innemen als vorig jaar.

Minder snijmaïs

De teelt van het voedergewas snijmaïs is fors in oppervlakte gedaald.
Dit jaar beslaat de oppervlakte snijmaïs 210 duizend ha, ruim 10
procent minder dan in 1999.
In alle provincies is de geteelde oppervlakte snijmaïs afgenomen. In de
noordelijke provincies nam de oppervlakte snijmaïs de afgelopen jaren
toe. De teelt verschoof gedeeltelijk van de zuidelijke naar de noordelijke
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provincies. Dit jaar is er echter ook in de noordelijke provincies sprake
van een afname.

Technische toelichting
De uitkomsten zijn ontleend aan de jaarlijkse Landbouwtelling van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, die uitgevoerd wordt in
samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met de heer F.J. van der Werf van het Centraal Bureau voor de
Statistiek in Voorburg, tel. (070) 337 41 54.
Provinciale uitkomsten zijn verkrijgbaar bij de infogroep Landbouw van
het CBS, tel. (070) 337 58 03. Overige informatie kunt u verkrijgen bij
de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Akkerbouw, april
1998 1999 2000* 2000

t.o.v.
1999

1000 ha %

Granen 191,9 168,1 200,6 + 19

w.o.  wintertarwe 128,3 61,6 122,3 + 98

         Zomergerst 36,7 56,3 43,8 - 22

Knol- en wortelgewassen 295,5 300,5 294,8 - 2

w.o. pootaardappelen 39,9 41,0 42,3 + 3

        Consumptie-aardappelen 84,4 86,3 87,7 + 2

        Zetmeelaardappelen 57,0 52,5 51,9 - 1

Maïs 239,4 252,8 233,5 - 8

w.o. snijmaïs 219,9 230,7 206,3 - 11

        Korrelmaïs 13,7 16,0 20,1 + 25

Uien 18,3 19,7 20,0 + 2

w.o. zaaiuien 13,2 14,0 14,0 0

Totaal akkerbouwgewassen 810,1 802,2 811,0 + 1

*) Voorlopige uitkomsten
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