Lagere suiker
productie in Europa
In veel EU-landen is de suikerproductie lager dan vorig jaar.
Het Europese areaal is dit jaar 3% kleiner. Ook de gemiddelde suikeropbrengst per hectare is zo’n 3% lager. Naar het
zich laat aanzien is de Europese suikerproductie in seizoen
2020/2021 ongeveer 6% lager dan vorig seizoen.
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Het kleiner areaal is een gevolg van
een minder gunstig vooruitzicht voor
de bietenteelt in veel EU-landen. Dat
speelt vooral in Duitsland en Frankrijk,
de twee grootste suikerproducenten
in Europa, maar ook bij een aantal
kleinere spelers. Wij hebben dit jaar
een iets groter areaal dan vorig jaar.
We zijn in staat ons volume stabiel
en winstgevend af te zetten.
Vrijwel over de gehele linie in Europa
zijn de hectareopbrengsten lager. In
veel landen was het dit voorjaar en
deze zomer te droog. Daarna volgde
een periode met veel neerslag en
weinig zonuren. In grote gebieden,
met name in Frankrijk, was er bovendien een zeer forse aantasting door
vergelingsvirussen. In veel landen doet
zich daarnaast een steeds sterkere
aantasting van bladschimmels voor.
Al met al geeft dit een aanzienlijk
lagere wortelopbrengst én een lager
suikergehalte. Dit laatste zien we ook
in ons land. Het verwacht campagne-

gemiddelde van 16,3% is dan ook
teleurstellend. De prognose voor
de suikeropbrengst is 13,5 ton per
hectare. Dat is 4% lager dan het
langjarig gemiddelde.

Marktsituatie
De Europese suikerconsumptie is
volgens de Europese Commissie iets
lager, wat zich laat verklaren door het
corona-effect. De bovengenoemde
6% lagere productie sorteert echter
een nog groter effect, zodat alleszins
aannemelijk is dat de voorraden verder omlaag zullen gaan. Sinds begin
vorig jaar is de gemiddelde prijs in de
EU gestegen van 300 naar 375 euro
per ton. We verwachten door de afname van de voorraden een verdere
prijsstijging.
In de grafiek is de prijstrend over
het afgelopen jaar weergegeven.

2020 zal voor Cosun Beet
Company een beter jaar worden
dan 2019. We zien ook voor 2021
goede afzetmogelijkheden, zeker
nu de Europese productie lager
uitkomt. De afzet kunnen we
stabiliseren. Cosun Beet Company
stuurt voor 2021 op een suikerproductie van een kleine 1,2
miljoen ton. Op basis daarvan
hebben de telers in augustus een
toewijzing gekregen van 102%
van de uitstaande LLB’s. Met deze
toewijzing zal het areaal uitkomen
op zo’n 81.500 hectare. Dit is
afgeleid uit de areaalopgave die
de telers hebben gedaan bij de
vroegbestelling in september.
Of dit zo blijft, moet blijken uit
de areaalopgave bij de hoofd
bestelling van het bietenzaad
in december.
Het advies aan de telers is om
zich bij het areaal te richten op
de toewijzing en de gemiddelde
opbrengst van de laatste vijf jaar.
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