Zoetermeer, 8 augustus 2019
Berichtgeving Prognosfruit 2019

Kleine appel- en perenproductie in EU
De appelproductie in de 28 EU-landen wordt dit jaar geraamd op 10.556.000 ton. De
perenoogst wordt geschat op 2.047.000 ton. De raming bij appels valt 20 procent
lager uit dan de oogst van vorig jaar en 8 procent lager dan het gemiddelde van de
jaren 2016-2018.
Bij peren is de raming 14 procent lager dan de oogst van vorig jaar en 9 procent lager
dan het gemiddelde van de jaren 2016-2018. De afgelopen tien jaar was appeloogst
alleen in 2010, 2012 en 2017 kleiner dan dit jaar. De perenoogst is de op een na
kleinste van de afgelopen tien jaar. Alleen in 2012 was de oogst kleiner dan dit jaar.
Deze cijfers zijn donderdag 8 augustus bekendgemaakt tijdens het congres
Prognosfruit, dat plaatsvindt in Bilzen, België.
In de EU is dus zowel bij appels en peren sprake van geringere oogsten dan vorig
jaar. Volgens de NFO biedt dit perspectief voor het komende afzetseizoen. De EUoogst is voldoende groot om de verschillende markten te voorzien van kwaliteitsfruit.
De nieuwe Nederlandse oogst is vanaf nu weer beschikbaar voor de consument.
Door de vele zonne-uren is het fruit dit jaar bijzonder smakelijk. Door Nederlands fruit
te kopen, maak je een milieubewuste keuze voor fruit van dichtbij met weinig Food
Miles. Boomgaarden dragen bovendien bij aan een aantrekkelijk landschap en de
biodiversiteit in Nederland.
Productie Elstar
De geraamde productie van Elstar is 355.000 ton, 1 procent minder dan vorig jaar. In
Duitsland is de productie 4 procent lager dan vorig jaar. De voorlopige raming van
118.000 ton in Nederland is dit jaar goed voor ongeveer 35 procent van de Europese
Elstar-productie.
Productie Jonagold, Boskoop en Golden Delicious
De hoeveelheid Jonagold (inclusief Jonagored en Red Jona Prince) wordt geschat op
863.000 ton. Dit is 43 procent minder dan vorig jaar, toen de productie 1.511.000 ton
bedroeg. Vooral in Polen en Duitsland vallen de producties in 2019 lager uit.
De oogst van Boskoop (Goudreinet) wordt geraamd op 59.000 ton: 12 procent lager
dan vorig jaar. Golden Delicious blijft met een geschatte productie van 2.327.000 ton
veruit het grootste ras in de EU. De oogst van dit ras wordt 3 procent lager geraamd
dan vorig jaar.

Productie peren
De productie van Conference valt met een raming van 910.000 ton 8 procent lager uit
dan de productie in 2018. De productie van Doyenné du Comice is met 62.000 ton
24 procent lager dan die van vorig jaar. De productie van Abate Fetel is met 211.000
ton 34 procent lager dan die van vorig jaar. Nederland en België nemen 65 procent
van de productie van Conference voor hun rekening.
Noot voor de redactie
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