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Aardappelen nogzonder EEG-regeling
Onderlinge concurrentieverhoudingen worden gestoord
De aardappelen behoren tot de —naar waarde —tien procent van de landbouwprodukten, waarvoor nog geen EEG-regeling isvastgesteld. Het produktschap voor Aardappelen heeft thans een nota gemaakt die door de commissie
Marktregeling van dit produktschap ter discussie is voorgelegd, onder meer aan
de organisatie van het aardappelbedrijfsleven.
In deze nogal uitvoerige nota blijven
de aardappelen voor de zetmeelindustrie, die onder de EEG-zetmeelregeling vallen, buiten beschouwing, evenals de pootaardappelen.
Dat het Nederlandse bedrijfsleven
veel belang heeft bij deverdere ontwikkelingen blijkt onder meer uit het
feit dat in ons land lo'/s'/o van de oppervlakte bouwland met aardappelen
wordt beteeld. In de Noordoostpolder
en de Hollanden is dit zelfs 20 tot 30" ».
In Duitsland wordt gemiddeld maar
maar 10°/o van hetareaal bouwland
door aardappelen in beslag genomen.
In België isdit 7°/o en inFrankrijk en
Italië niet meer dan 3Vä°/o. De invloed
van de Nederlandse consumptieaardappelen is vooral groot door de vooraanstaande plaats die onze exportaardappelen opde buitenlandse markten
binnen de EEG enook daarbuiten innemen.
De sterke inkrimping die de aardappelverbouw in de 6 landen te zien geeft
is veroorzaakt door het geleidelijk aan
verdwijnen van de voeraardappelteelt
en niet door een vermindering vande
consumptieaardappelteelt. Erzijn zelfs
aanwijzingen dat deze laatste zich eerder uitbreidt.
Sinds in 1958 de EEG van start is gegaan zijn de onderlinge invoertarieven
inmiddels met 60 à 70 procent afgebroken, zowel voor consumptieaardappelen als aardappelprodukten.
STAATSSTEUN ELDERS...

In de nota wordt uitvoerig aandacht
besteed aan hetfeit datWest-Duitsland de invoer van kleinverpakte aardappelprodukten, zoals frites en chips
nog steeds onmogelijk maakt en daarnaast hoge staatssubsidies geeft opde
investeringen infrites- en chipsfabrieken e.d., evenals op de bouw van aardappelsorteer- en opslagbedrijven. In
Frankrijk gaat men indit opzicht nog
verder. Inhet gunstige afzetjaar 1966
zou In Frankrijk 16 miljoen gulden
voor allerlei maatregelen aanstaatssteun beschikbaar zijn gesteld, terwijl
voor 1967 een totale steun van 23 miljoen gulden ten behoeve van de aardappelafzet is begroot. Door deze staatssteun worden de onderlinge concurrentieverhoudingen verstoord, terwijlhet
investeringspeil in die landen steeds
hoger komt te liggen.
In ons land, waar het afzetapparaat
rich niet geheel op eigen kracht aan de

snel veranderende omstandigheden kan
aanpassen, zijn de investeringen de
laatste jaren steeds verder gedaald.In
de komende jaren die voor onze positie
binnen de EEG vandoorslaggevende
betekenis kunnen worden, dreigtdan
ook een achterstand op de grote partnerlanden teontstaan, vooral wat betreft detechnische uitrusting van het
afzetapparaat.
SPOEDIGE REGELING GEWENST

In de nota wordt verder gesteld, dat

een spoedig in werking tredenvan
een gemeenschappelijke aardappelregeling gewenst is,onder meer omdat
concurrentievervalsende
maatregelen
dan eerder verboden zullen worden en
de verdere afbraak van de invoerrechten enandere belemmeringen die nog
bestaan, dan eveneens sneller zal
plaatsvinden. Voor de structurele steun
uit het Europese oriëntatie- en garantiefonds, die thans beperkt is tot de Produkten waarvoor een EEG-regeling bestaat, komen dan ook projecten voor het
aardappelbedrijfsleven in aanmerking.
Door de EEG zouden onder meer
maatregelen gesteld kunnen worden
t.a.v. de minimum kwaliteitseisen voor
het onderling verkeer en bij invoer uit
derde landen. Wat betreft het ingrijpen opdemarkt ingeval van een te

Ruimere stikstofbemesting gewenst

Het aanbod dat steeds matig gebleven is, is de laatste dagen sterk omhoog
gegaan wat met een duidelijke prijsdaling gepaard gaat. De voorlopige telersprijzen afbedrijf voor gesorteerde consumptieaardappelen, die berekend zijn
aan de hand van gegevens die systematisch inde produktiegebieden zijn verzameld, zijn In onderstaand overzichtje
weergegeven, met de vergelijkbare cijfers van oogst 1965 ernaast: (gemiddeld
per 100 kg)
kleicons.
zandcons.
aardappelen aardappelen
oogst oogst oogst oogst
1966 1965 1966 1965
augustus
ƒ17,30 ƒ14,85 ƒ 14,75 ƒ11,60
september ƒ 14,75 ƒ16,10 ƒ15,— ƒ14,55
oktober
ƒ 15,65 ƒ17,20 ƒ 14,95 ƒ15,90
november ƒ15,35 ƒ 18,55 ƒ12,65 ƒ15,60
december ƒ16,— ƒ 19,55 ƒ11,45 ƒ15,10
Dit zijn gewogen gemiddelde prijzen
waarin ook de afleveringen rechtstreeks
aan consumenten — zoals op de zandgronden veel voorkomt — evenals aan
detaillisten, zijn verdisconteerd. Hier-

oi

Advies bemesting met stikstof en vooruitzichten voor oogst 1967
Overvloedige regenval heeft een ongunstige invloed op de vruchtbaarheidstoestand van degrond. Regen in het late najaar engedurende dewinter heeft
vooral invloed op de beschikbaarheid van stikstof. Door de tot nu toe zware regenval is het reinig aannemelijk dat er in het vroege voorjaar nog een noemenswaardige hoeveelheid opgeloste stikstof binnen het bereik van de wortels aanwezig zal zijn Dit geldt voor gronden met een behoorlijke doorlatendheid voor
water. Er word! daarom geraden, evenals inbeide voorgaande jaren ruim met
stikstof te bemesten.
Een toeslag van 20-30 kg stikstof per
ha boven wat men normaal gewend is
te geven, lijkt voor vruchtbare zand- en
dalgronden verantwoord; op kleigronden 10-20 kg. Deze raad geldt echter
niet voor sterk doorlatende lichte zanden dalgronden. De zeer doorlatende
gronden zullen ook in vrij droge winters de stikstof grotendeels verliezen.
Er kan hier dus worden afgegaan op
wat volgens ervaring nodig wordt geacht. Eventueel geve meneen zeer
toeslag (iU-10 n.y,>. Het spreekt
vanzelf dat debemesting niet zwaarder moet zijn dan inbeide voorgaande
jaren, alstoen óók reeds een toeslag
werd gegeven. Verder zullen voorvrucht, groen- en stalmestbemesting
mede in beschouwing moeten worden
genomen. Bijeengedeelde giftaan
granen moet de toeslag bijde eerste
bemesting worden gegeven.
Het advies isinde eerste plaats van
belang voor granen. In principe geldt
het echter voor alle gewassen. We hebben bovendien de indruk gekregen dat
de normale levering van stikstof door
de grond, als gevolg van vertering van
organische stof, naenkele tenatte ja-

door
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Instituut voor Bodemvruchtbaarheid Groningen
ren geleidelijk wat zwakker wordt. Dit
is dus een reden te meer, om ookde
bemesting met stikstof bij andere gewassen, die van later indegrond ter
beschikking komende stikstof profiteren, ruim te geven. Dit geldt minder
voor grasland; bijsuikerbieten dieals
regel ruim worden bemest, en vlas
moet overmatige bemesting uiteraard
worden vermeden.
GRONDONDERZOEK

In beide voorgaande jaren hebben wij
gepoogd iets over de vooruitzichten van
de komende oogst tezeggen. Wij stelden ons op het standpunt, dat de grootte van deopbrengst voor een deel al
bepaald isdoor de vruchtbaarheidstoestand van de grond, zoals die in de winter is. Na het goede jaar 1964 leekde

Aardappelprijzen voorteler flink gedaald
De groothandelsprijzen van aardappelen zijn sinds de nazomer van 1966
bijzonder stabiel. De prijsstijging die
zich sindsdien voor de aardappelen
van het overheersende ras Bintje hebben voorgedaan, zijn ontoereikend
voor deinmiddels gemaakte bewaarkosten. Voor Eigenheimer zijn de prijzen intussen zelfs wat gedaald.

laag prijspeil, wordt indenota geen
standpunt ingenomen, maar wel wordt
het wenselijk geacht om er rekening
mee te houden datin EEG-verband
door andere landen wellicht prijsinterventiemaatregelen zullen worden voorgesteld.
Tenslotte wordt nog uitvoerig ingegaan op het streven van Frankrijk om
het herstel van producentengroeperingen ook inEEG-verband intevoeren.
De commissie Marktregeling vanhet
produktschap voor Aardappelen meent,
dat indien de EEG steun zou beperken
tot bepaalde soorten afzetorganisaties,
de Nederlandse aardappelafzet hierdoor ernstig zou worden geschaad. Het
afzetapparaat van het particuliere bedrijfsleven zou dan op kunstmatige wijze worden teruggedrongen en uitgeschakeld, wat bovendien een vernietiging aan kapitaal en vakmanschap zou
betekenen. Vanzelfsprekend bestaat er
geen enkel bezwaar tegen het tot
stand komen van producentengroeperingen, maar dan op geheel vrijwillige
basis en zonder dat deze boven het andere bedrijfsleven bevoordeeld worden.

uit blijkt o.m. dat zowel voor klei-als
zandconsumptieaardappelen de prijzen
in december ongeveer ƒ 3,50 per 100 kg
lager waren dan in december 1965.
Blijkens dit prijsonderzoek was per 31
december j.1. 54 pet. van de kleiaardappelen en 62 pet. van de zandaardappelen door de telers verkocht. Van oogst
1965 hadden de telers per 31 december
resp. 60 pet. en 72 pet. verkocht. Het
tempo van de verkoop is van deze oogst
dus achter gebleven bij die van oogst
1965, wat overeenstemt met de algemene
mening van het bedrijfsleven.
De consumentenprijzen voor los verkochte consumptieaardappelen waren
volgens de betrokken gemeentelijke statistiekbureaus per half januari gemiddeld voor Bintje inAmsterdam 29,in
Den Haag 27, voor Eigenheimer in Amsterdam 37, en inDen Haag 34 et. pei
kg.
EXPORT IN BEVREDIGEND TEMPO

De export verloopt tot nog toe in een
bevredigend tempo in vergelijkingtot
de voorgaande jaren zoals blijkt uit d«
exportcijfers tot en met 31 januari:
oogst '66 oogst '65
in tonnen in tonnen
juni-jull
1.000
2.000
augustus
6.000
6.000
september
26.000
28.000
oktober
48.000
43.000
november
48.000
46.000
december
49.000
46.000
januari
58.000
27.000
236.000
198.000

waarvan
zandaardappelen
31.000
36.000
In januari ging o.a. 21.000 ton naar
W.-Duitsland, 19.000 ton naar Spanje en
6.000 ton naar België.
Met W.-Duitsland verloopt de handel
traag. Het aanbod van eigen consumptieaardappelen isdaar groot en het
prijspeil islaag; d.w.z. ongeveer gelijk
met het prijspeil voor onze zandconsumptieaardappelen.
In België isde vraag afnemend. De
export van Bintje consumptieaardappelen naar derde landen, die enige tijd
verboden zou zijn geweest, zou thans,
nu de prijzen wat dalen, weer gedeeltelijk toegestaan zijn.
De Italiaanse vraag is eveneens t e ruglopend. Behalve uit Nederland zijn
in januari ook noemenswaardige hoeveelheden uit Zwitserland en Frankrijk
ingevoerd. InFrankrijk zijn de prijzen
in december en januari aangetrokken,
waardoor ze hoger kwamen te liggen
dan de prijzen inons land. Op grond
van de daar geldende minimumprijsregeling bij invoer moest de Franse
grens inmiddels voor invoer uit de partnerlanden worden opengesteld. Export
van betekenis naar Frankrijk is evenwel nog niet mogelijk.
Spanje was injanuari nà W.-Duitsland onze grootste afnemer. Hierheen
worden bijna uitsluitend klei Bintjes
verladen.
Over demogelijkheden in Engeland
en Zweden is nog niets bekend. Het

verwachting bijv. gunstig. Deze werd
in 1965 verstoord door uitermate zware
regen inhet voorjaar. Hierdoor werd
een belangrijk deel van de toegediende
stikstof uitgespoeld. Bovendien veroorzaakte piasvorming luchtgebrek, waardoor veel vergeling optrad. Dit heeft
nadelige gevolgen voor de opbrengsten
gehad. Voorzover deze verschijnselen
niet optraden, ofwel extra zwaar met
stikstof was bemest (b.v. door overbemesting), waren de opbrengsten in 1965
ondanks het ongunstige weer behoorlijk goed In 1966 waren de verwachtingen al minder gunstig endeopbrengsten inhet algemeen minder goed. Da
achteruitgang gaat echter geleidelijk.
Aangezien nu reeds twee zeer natte jaren zijn voorafgegaan, waarin detoestand van de grond slechter is geworden, zijn de voorwaarden voor een goede oogst in 1967 vrij ongunstig. Een
omkeer zal pa? intreden naeen langdurige periode van droog weer.
Deze beschouwingen zijn echter van
algemene aard. Door alle aandacht aan
het land tebesteden kan men trachten
de toestand zo goed mogelijk te maken.
Zo zalbehalve een ruime bemesting
met stikstof misschien ook een verruiming van debemesting met kali gewenst zijn. Men volge hierbij nauwgezet de aanwijzingen op die na verricht
grondonderzoek worden verstrekt. Ook
behoorlijke bemesting met bij voorkeur
in water oplosbaar fosfaat wordt wenselijk geacht.
Tenslotte zal uiterste zorg worden
besteed aan de structuur van de grond.
Zo mogelijk moeten alle maatregelen
worden vermeden die een verdere nadelige invloed kunnen hebben. Men zorgt' voor een zo goed mogelijk ontwatering. Verbouw van structuurgevoelige
gewassen moet als 't kan worden vermeden, als de structuur niet in prima
staat verkeert. Een goede boer zalde
dreigende nadelen van een slechte bodemtoestand zoveel als mogelijk isweten te voorkomen.
vrij hoge Engelse prijspeil zou wat gedaald zijn. Naar Zweden worden kleine
hoeveelheden uitgevoerd, maar of dit
meer kan Worden is thans niet te voorzien.
Of de prijsdaling, die eind januariin
vrijwel alle Westeuropese landen isingetreden, een gevolg isvan het zachte
weer, of omdat de voorraden groter zijn
dan veelal werd verondersteld, is uiteraard niet bekend. Zowel het één als het
ander kan van invloed zijn.
Hoewel de poterexport, die eveneens
van invloed is op onze voorraadpositie,
bijzonder gunstig isverlopen en reeds
ca. 50.000 ton hoger is dan in de meeste
voorafgaande jaren (tot 1 februari 1967
ca. 255.000 ton) zal het nodig zijn, dat
het exportkwantum van januari ookin
de komende maanden kan worden gehaald, gezien de grootte van onze aardappeloogst.
De sterke stijging van de export van
aardappelprodukten Is in 1966 vrijwel
tot staan gekomen. De oorzaak hiervan
Is de verminderde export van voorgebakken frites naar W.-Duitsland. Dit
land maakt de import van kleinverpakte aardappelprodukten (in hoeveelheden
van minder dan 5kg per verpakking)
nog steeds onmogelijk.
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