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Feiten over 2018


aantal bedrijven met akkerbouwgewassen: 1.003 (waarvan 512 gespecialiseerde
akkerbouwbedrijven);



areaal akkerbouwgewassen: 29.684 ha;



meest verbouwde gewassen: tarwe en pootaardappelen;



aandeel in landelijk biologisch areaal akkerbouwgewassen: 3%.

Prestaties in perspectief

Figuur 1 Genormaliseerde relatieve duurzaamheidsprestaties a), b) in 2017 (vlakken) ten opzichte van het
meerjaarsgemiddelde (2010-2015) (blauwe lijn) van akkerbouwbedrijven in Noord-Holland
a) Een score van 125 betekent dat de bedrijven in 2017 25% duurzamer presteerden dan het
meerjaarsgemiddelde. Het meerjaarsgemiddelde is hierbij op 100 gesteld.
b) Bij de indicator ‘continuerende bedrijven’ betreft het prestaties uit 2016 door het ontbreken
van actuelere data.
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Conclusies en toelichting


Door een lagere inzet van gewasbeschermingsmiddelen en minder milieubelastende middelen
te gebruiken was de milieubelasting per ha in 2017 lager dan het meerjaarsgemiddelde (20102015).



De solvabiliteit ontwikkelt zich positief, maar de moderniteit van de productiemiddelen blijft
wat achter, doordat investeringen in gebouwen en machines achterblijven.



De arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in ha per aje) is ongeveer gelijk aan het
meerjaarsgemiddelde.



In 2017 waren de saldi van de belangrijkste gewassen lager dan het meerjaarsgemiddelde.
Vooral de saldi van uien en consumptieaardappelen bleven achter door de lage prijzen. Mede
hierdoor daalde het inkomen tot ver onder het meerjaarsgemiddelde.



Het stikstofbodemoverschot was in 2017 hoger dan het meerjaarsgemiddelde. Er werd met
name meer stikstof uit kunstmest aangevoerd. Het fosfaatoverschot daalde tot onder het
meerjaarsgemiddelde. Zowel de hoeveelheid fosfaat uit kunstmest als uit dierlijke mest nam
af.



In Noord-Holland was het aandeel continuerende akkerbouwbedrijven hoger dan gemiddeld in
Nederland. In 2016 is dit aandeel binnen de provincie ten opzichte van voorgaande jaren niet
veranderd.

Voor meer informatie, ga naar www.agrimatie.nl/noord-holland
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