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Aardappeloogst aanzienlijk kleiner

De aardappeloogst in 2001 zal naar verwachting 12 procent lager
uitvallen dan vorig jaar. De opbrengst van consumptie- en
pootaardappelen wordt voor 2001 geraamd op 5,2 miljard kilo. Eerder is
al bekend gemaakt dat de geteelde oppervlakte van aardappelen dit
jaar kleiner is dan vorig jaar. De oogst per ha is dit jaar 7 procent lager
dan in 2000. De oogst en de opbrengst per ha van zaai-uien zijn fors
lager dan in 2000. De oogst ligt 14 procent lager en de opbrengst per
ha 20 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Aardappelopbrengst stap terug

De aardappeloogst valt in 2001 terug naar de hoeveelheid van de jaren
negentig van de vorige eeuw. De aardappelopbrengsten zijn de laatste
decennia gestegen. De oogst was in de jaren zeventig ongeveer 36
duizend kilo per ha, terwijl de geteelde oppervlakte een kwart lager was
dan nu. Volgens het CBS haalde een akkerbouwer in de afgelopen vijf
jaar gemiddeld 45 duizend kilo consumptie- en pootaardappelen per ha
van het land.
In 2000 werd nog een recordopbrengst gehaald aan bruto productie.
Bovendien werd er ook nog een recordoppervlakte aan aardappelen
geteeld. Van het totale areaal werd overigens 3 procent niet geoogst.

Kleigrond minder productief

De aardappelteelt op zandgrond levert sinds 1998 hogere opbrengsten
dan kleigrond, aldus het CBS. In 2001 brengt een ha zand- en
veengrond 46 duizend kilo consumptie- en pootaardappelen voort,
terwijl de gemiddelde productie van kleiaardappelen 43 duizend kilo per
ha bedraagt. Zowel op zandgrond als kleigrond is dit jaar de productie
lager dan in 2000.

Technische toelichting
Bij de gepresenteerde cijfers wordt uitgegaan van de hoeveelheid die
van het land gehaald zal worden, met andere woorden er wordt geen
rekening gehouden met uitval. Ook is nog geen rekening gehouden met
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oppervlakten die om wat voor reden dan ook niet geoogst zullen
worden. De inventarisatie heeft plaatsgevonden in de week van 3 - 7
september 2001. Tijdens de inventarisatie van de gegevens zijn veel
aardappelen en uien nog niet geoogst. Weersomstandigheden na die
periode kunnen de opbrengst nog beïnvloeden. De definitieve raming
van de aardappelen en zaai-uien zal vermoedelijk eind december
verschijnen.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie (onder meer uitkomsten per provincie) 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. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de
persdienst van het CBS, tel (070) 337 58 16.
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Consumptie- en pootaardappelen
Geteelde
oppervlakte

Opbrengst per jaar

Gemiddelde
over periode: 1 000 ha 1 000 kg / ha miljard kg

1950 / 1959 118 25 2,9

1960 / 1969 89 30 2,7

1970 / 1979 88 36 3,1

1980 / 1989 104 42 4,3

1990 / 1999 119 41 4,9

2000 129 47 6,0

2001 * 119 44 5,2

* Voorlopige gegevens.

Bron: CBS

Voorlopige oogstraming aardappelen en zaai-uien 2001
beteelde ’01 opbrengst ’01 opbrengst totaal ‘01

oppervlakte             tov per ha             tov (bruto productie)              tov

2000 2001* ’00 2000 2001* ’00 2000 2001* ‘00

ha                              % 1000 kg       % mln kg                          %

Consumptie- en

pootaardappelen

(incl . uitval) 129 200 119 000 -8 47 44 -7 5 961 5 236  -12

w.v. op kleigrond

       (incl. uitval) 96 500 90 200 -7 47 43  -8 4 434 3 906 -12

w.v. op zand- en

       veengrond

       (incl. uitval) 32 700 28 800 -12 48 46 -4 1 527 1 330 -13

Zaai-uien

(incl. uitval) 14 000 14 200 +2 62 49  -20 821 702 -14

* Voorlopige gegevens.

Bron: CBS


