
  
Zoetermeer, 10 augustus 2017  

  
Berichtgeving Prognosfruit 2017 
 

Kleine appel- en perenproductie in EU  
  
De appelproductie in de 28 EU-landen wordt dit jaar geraamd op 9.343.000 ton. De 
perenoogst wordt geschat op 2.148.000 ton. De raming bij appels valt 21% lager uit dan de 
oogst van vorig jaar en 23% lager dan het gemiddelde van de jaren 2014-2016. Bij peren is 
de raming 1% lager dan de oogst van vorig jaar en 8% lager dan het gemiddelde van de 
jaren 2014-2016. De appeloogst is de kleinste van de afgelopen tien jaar. De perenoogst is 
de op een na kleinste van de afgelopen tien jaar. Alleen in 2012 was de oogst kleiner dan dit 
jaar. De nachtvorst tijdens de bloei in verschillende EU-landen is de oorzaak van de lage 
productie. Deze cijfers zijn donderdag 10 augustus bekendgemaakt tijdens de Conferentie 
Prognosfruit dat plaatsvindt in Lleida, Spanje. 
In de EU is zowel bij appels en peren sprake van kleine oogsten. De oogsten zijn voldoende 
om de markten te voorzien van kwaliteitsfruit. Voor Nederland is het van belang dat de 
raming van de appeloogst in Duitsland 46% lager uitvalt dan vorig jaar. Dit biedt voor ons 
land perspectief op de Duitse markt. Voor peer worden goede marktvooruitzichten verwacht 
vanwege de lage perenproductie in de EU en die van Conference en Doyenné du Comice. 
 
Productie Elstar  
De geraamde productie van Elstar is 267.000 ton: 31% minder dan vorig jaar en 34% minder 
dan de gemiddelde productie in de periode 2014-2016. Dat komt vooral door de lagere 
Elstarproductie in Nederland en Duitsland. In Duitsland is de productie 35% lager dan vorig 
jaar, tegen 22% in Nederland. Nederland is dit jaar goed voor ongeveer 40% van de 
Europese Elstar-productie.  
 
Productie Jonagold, Boskoop en Golden Delicious 
De hoeveelheid Jonagold (inclusief Jonagored en Red Jonaprince) wordt geschat op 
739.000 ton. Dit is 41% minder dan vorig jaar, toen de productie 1.262.000 ton bedroeg. 
Vooral in Polen, Duitsland, België en Nederland vallen de producties lager uit.  
De oogst van Boskoop (Goudreinet) wordt geraamd op 33.000 ton: 54% lager dan vorig jaar.  
Golden Delicious blijft met een geschatte productie van 1.982.000 ton veruit het grootste ras 
in de EU. De oogst van dit ras wordt 18% lager geraamd dan vorig jaar en 22% lager dan 
het gemiddelde van 2014-2016.  
 
Productie nieuwe rassen  
Binnen de EU neemt de productie van nieuwe (concept)rassen zoals Kanzi en Junami toe. 
Op het totaal is de productie van deze nieuwe rassen bescheiden.  
 
Productie peren  
De productie van Conference valt met een raming van 844.000 ton 7% lager uit dan de 
productie in 2016. Die van Doyenné du Comice is met 52.000 ton 36% lager dan vorig jaar. 
De productie van Abate Fetel is met 332.000 ton 12% hoger dan vorig jaar. Nederland en 
België nemen 65% van de productie van Conference voor hun rekening, waarbij de relatief 
hoge productie in België opvalt.  
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij M. Gerritsen, voorzitter NFO: tel. 06 129 80 647. 


