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Berichtgeving Prognosfruit 2015

Ruime appeloogst en normale perenproductie in EU
De appelproductie in de 28 EU-landen wordt dit jaar geraamd op 11.974 000 ton. De
perenoogst wordt geschat op 2.343.000 ton. De raming bij appels valt 4% lager uit dan de
oogst van vorig jaar en 7% hoger dan het gemiddelde van de jaren 2012-2014. Bij peren is
ze 3% lager dan vorig jaar en 6% hoger dan het gemiddelde van de jaren 2012-2014. De
oogst is bij peren vergelijkbaar met die van 2013 en achtste in de rangorde van de laatste
tien jaar. In het topjaar 2011 bedroeg de perenproductie meer dan 2.650.000 ton. Deze
cijfers zijn vandaag, donderdag 6 augustus, bekendgemaakt op het Prognosfruit Congres in
Merano
De geraamde productie van Elstar is 373.000 ton, 13% minder dan vorig jaar en 1% minder
dan de gemiddelde productie in de periode 2012-2014. De lagere Elstarproductie komt voort
uit lagere producties in met name Nederland en Duitsland. In Duitsland is de productie 24%
lager dan vorig jaar. Nederland is dit jaar goed voor ongeveer 35% van de Europese
Elstarproductie.
De hoeveelheid Jonagold (inclusief Jonagored en Red Jonaprince) wordt geschat op
1.100.000 ton. Dit is 12% minder dan vorig jaar, toen de productie 1.233.000 ton bedroeg.
Vooral in Duitsland, België en Nederland vallen de producties lager uit.
De oogst van Boskoop (Goudreinet) wordt geraamd op 86.000 ton en is vergelijkbaar met die
van vorig jaar.
Golden Delicious blijft met een geschatte productie van 2.546.000 ton veruit het grootste ras
in de EU. De oogst van dit ras wordt 13% lager geraamd dan vorig jaar en 1% lager dan het
gemiddelde van 2012-2014.
Binnen de EU is de productie van nieuwe (concept)rassen zoals Kanzi en Junami
vergelijkbaar met die van vorig jaar. Op het totaal is de productie van deze nieuwe rassen
met 4% bescheiden te noemen.
De productie van Conference valt met een raming van 934.000 ton 3% lager uit dan de
productie in 2014. Die van Doyenné du Comice is met 85.000 ton 10% minder dan vorig jaar.
De productie van Abate Fetel is met 334.000 ton 7% lager dan vorig jaar. Nederland en
België nemen ruim 60% van de productie van Conference voor hun rekening.
In de EU is sprake van een ruime appeloogst en een normale perenoogst van goede
kwaliteit. Voor Nederland is het van belang dat de raming van de appeloogst in Duitsland
21% lager uitvalt dan vorig jaar. Dit biedt ons land perspectief voor de Duitse markt.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij M. Gerritsen, voorzitter NFO: tel. 06 129 80 647
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