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Berichtgeving Prognosfruit 2020 
  

Kleine appel- en gemiddelde perenproductie in EU   
   
De appelproductie in de 28 EU-landen wordt dit jaar geraamd op 10.711.000 ton. De 
perenoogst wordt geschat op 2.199.000 ton. Bij appel als peer is sprake van een relatief 
geringe productie, die van peer gemiddeld. Vooral de productie van tweekleurige appels valt 
lager uit. De afgelopen tien jaar was er bij appel alleen in 2012 en 2017 sprake van een 
lagere oogst. In Nederland is de geraamde productie van de hoofdrassen Elstar en Jonagold 
de kleinste in de afgelopen 10 jaar. Deze cijfers zijn donderdag 6 augustus bekendgemaakt 
tijdens de het online “PrognosFruit” congres.  
  
De NFO stelt dat de ramingen perspectief bieden voor het komende afzetseizoen. De EU 
oogst is van voldoende omvang om de verschillende markten te voorzien van kwaliteitsfruit. 
De nieuwe Nederlandse oogst is vanaf nu weer beschikbaar voor de consument. Door de 
goede zomer is het fruit dit jaar bijzonder smakelijk. Door Nederlands fruit te kopen maak je 
een milieubewuste keuze voor fruit van dichtbij met weinig voedselkilometers. Dus duurzaam, 
smakelijke en gezond van eigen bodem. Boomgaarden dragen bovendien bij aan een 
aantrekkelijk landschap en de biodiversiteit in Nederland. 
 
Productie Elstar   
De geraamde EU productie van Elstar is 312.000 ton, 51.000 ton minder dan vorig jaar. Dit 
wordt veroorzaakt door de fors lagere producties in Nederland en Duitsland. De geraamde 
Elstar oogst in EU is de op één na kleinste van de afgelopen 10 jaar. In Duitsland is de 
productie 14 % lager dan vorig jaar. De geraamde productie in Nederland is met 90.000 ton is 
zelf de kleinste van de afgelopen 10 jaar.  
  
Productie Jonagold, Boskoop en Golden Delicious  
De hoeveelheid Jonagold (inclusief Jonagored en Red Jonaprince) wordt geschat op 978.000 
ton. Dit is 66.000 ton minder dan vorig jaar, toen de productie 1044.000 ton bedroeg. De 
lagere oogst wordt vooral veroorzaakt door lagere producties in Nederland, Duitsland en 
België. Voor de Jonagold-groep is sprake van een lage productie. Ook voor Jonagold-groep 
is de in Nederland geraamde productie van 52.000 ton de kleinste van de afgelopen 10 jaar. 
De EU oogst van Boskoop (Goudreinet) wordt geraamd op 47.000 ton: 10 % lager dan vorig 
jaar. Golden Delicious blijft met een geschatte productie van 1.964.000 ton veruit het grootste 
ras in de EU. De oogst van dit ras wordt 13 % lager geraamd dan vorig jaar.   
  
Productie peren   
De EU productie van Conference is met een raming van 927.000 ton vergelijkbaar met die 
van 2019.  
  
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Gerard van den Anker, voorzitter NFO: tel. 06 
651012063.  


