Actuele informatie over land- en tuinbouw

AARDAPPELMARKT POSITIEF GESTEMD
Jan Bolhuis
De consumptie van aardappelen in Nederland bedraagt gemiddeld circa 83 kg per persoon. Daarvan wordt
ongeveer 53 kg als verse aardappel geconsumeerd en rond de 30 kg aan aardappelproducten (op basis
vers). Hoewel het marktaandeel steeds verder daalt, staat als tafelaardappel met 29% het ras Bintje nog
steeds aan kop. In de kopgroep bevinden zich inmiddels 2 roodschillige aardappelrassen, te weten Bildstar
en Redstar waarvan het aandeel het afgelopen jaar verder is toegenomen.
Met de producentenprijzen wil het de laatste jaren niet echt vlotten: ze bewegen zich op een zeer laag niveau. Dit heeft geresulteerd in lage inkomens voor de akkerbouwers. Het lage prijsniveau wordt voor een
belangrijk deel veroorzaakt door de hogere productievolumes van de laatste jaren.
Tabel 1

Ontwikkeling van de Nederlandse
productie van consumptieaardappelen (x 1.000 ton)
Zand- en
Kleigrond
veengrond

1996
1997
1998
1999
2000

967
841
812
1.325
1.300

3.135
2.934
1.398
3.100
3.166

Totaal
4.102
3.775
2.210
4.425
4.465

Bron: CBS.

Productie en verwerking
De productie van consumptie- en pootaardappelen in de EU-12 schommelt de laatste jaren rond de 37 miljoen ton. De belangrijkste productielanden van de EU-12 zijn Duitsland, Nederland, Engeland, Frankrijk,
België en Spanje. In deze landen vindt meer dan 80% van de totale EU-12 productie plaats.
In Nederland was er de afgelopen jaren sprake van een duidelijk groter productievolume. In 1996 werd er
4,1 miljoen ton consumptieaardappelen geoogst, wat in 1997 daalde tot circa 3,8 miljoen ton. In 1998 kon
een belangrijk deel van de consumptieaardappelen niet worden geoogst door het natte herfstweer, waardoor de productie sterk terugviel. Ten opzichte van dat niveau vond in 1999 een verdubbeling van de
productie plaats tot bijna 4,5 miljoen ton, deze werd in 2000 geëvenaard. De productiestijging heeft vooral
plaatsgevonden op de zand- en veengronden.
Een trendmatige stijging is ook terug te zien bij de productie van de verwerkende industrie. In Nederland is
deze toegenomen tot 3,1 miljoen ton in 2000 (figuur 1), een stijging van 15% ten opzichte van de productie
in 1996. De Nederlandse productie van de verwerkende industrie maakt ongeveer 30% uit van het totaal in
de EU-12.

Figuur 1 Productie van verwerkende industrie in Nederland en EU-15 (1.000 ton verse aardappelen)
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De komende oogst
Voor het huidige jaar wordt het areaalaardappelen (inclusief poot- en zetmeelaardappelen) in de EU-15 door
Agra-Europe voorlopig geraamd op ruim 1,3 miljoen hectare. Ten opzichte van vorig jaar is dit een afname
van 1,8 %. Er worden dit jaar met name in Duitsland (-5,5%) minder aardappelen geteeld. In Nederland zou
het areaal met circa 1% teruglopen. Volgens de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling die recent
door het CBS zijn uitgebracht, komt de afname van het Nederlandse areaal consumptieaardappelen zelfs uit
op 10%.
Vanwege het koude en natte voorjaarsweer zijn de aardappelen dit jaar vrij laat uitgepoot. De afgelopen
maanden zijn de groeiomstandigheden voor de aardappelen over het algemeen vrij gunstig geweest. De opgelopen achterstand door het slechte voorjaarsweer lijkt dan ook voor een belangrijk deel ingelopen. Het
verwachte lagere aanbod heeft tot gevolg dat de markt redelijk positief is gestemd. De prijzen op de aardappeltermijnmarkt voor levering april 2002 liggen in vergelijking met vorig jaar circa 10 gulden per 100 kg
hoger. Als de voortekenen niet bedriegen kan dit jaar met de consumptieaardappelen weer eens een redelijk
saldo worden gehaald.
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