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Harvest 2014
France
5,4 miljoen ton verwacht Frans aardappelareaal naar boven bijgesteld

12-08-2014 •
Het Franse ministerie van landbouw, Agreste, laat in een publicatie weten dat het de cijfers voor wat
betreft de aardappelproductie naar boven bijstelt. Halverwege het seizoen rekent Agreste op een
totale opbrengst van 5,4 miljoen ton. Een areaaluitbreiding en verwachtte meeropbrengst zorgen
hiervoor.
Frankrijk heeft dit jaar te maken met een piek in de aardappelproductie. Het verwachtte areaal voor dit
jaar werd door Agreste in juni nog op 120.000 vastgesteld, zo valt te lezen op website Aardappelinfo.
Dat betekent een groei van 4 procent. Volgens de meest recente cijfers is die groei in areaal echter 6,5
procent. Dit zou betekenen dat het totale areaal uitkomt op 124.600 hectare.
De totale opbrengst legt Agreste nu op 5,4 miljoen ton vast. Naast de areaaluitbreiding is ook het
Franse groeiseizoen voor de aardappelen prima verlopen tot nu toe. Terwijl regen roet in het eten
gooit voor de tarweproductie profiteren aardappeltelers hiervan. Uit actuele proefrooiingen blijkt dat
de opbrengsten in de meeste gevallen bovengemiddeld is.
Dat Frankrijk afstevent op een record in consumptieaardappelen was al eerder bekend. De laatste piek
stamt uit 2009, toen in het land 116.000 hectare aardappelen werden verbouwd. Dit jaar wordt dat
record met nog eens 8.600 hectare overtroffen. Het totale volume in 2012 bedroeg 4,69 miljoen ton
consumptieaardappelen. Over het jaar 2013 zijn nog geen uiteindelijke cijfers bekend. De opbrengst
in 2012 was historisch laag, dankzij een zeer slecht groeiseizoen.
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Harvest 2014
Netherlands:
General:
There is some doubt about the development of Dry Matter
Volume per ha still above average, but the crop is maturing earlier.
Probably the volume will go to average.
Sandy Soil:
• Crops are less green as normal (2 weeks older).
• Normal to good volume
• Quality is good but sometimes you can find some rotting tubers.
• There is a big difference between the parcels in tuber size
Clay soil:
• Crops are still green and growing.
• Good crop in volume and quality / size.
• for further growth it will depend on the weather
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Harvest 2014

Belgium / France:
• The growing potential is good.
•Crops are still green and nice.

• There is less trading in early potatoes
• Stable prices at low level
Germany:
• Early crop good in volume and quality.
• Pommes production at 100%
• Other varieties are finished, and ready to harvest. Starting during week 34.
Uk
• Good crop, stable prices at low level
• More then enough supply in good quality
• Demand for Fisch and Chips was decreased due the warm wheather.
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Quotations of the week
Fry quality
Week 29

Week 30

Week 31

week 32

NL – Goes

-

-

-

-

NL – Emmeloord

-

-

-

-

NL – Rotterdam

-

-

-

-

40-60

30-40

19-25

10-20

5 – 15

BE – Belgapom early

30

25

15

10

10

FR – RNM Premiere

-

-

-

12

12

65

30-40

30-32,5

30-32,5

30

30-40

27,5-35

25-30

25-30

25

-

-

-

-

BE – FIWAP/PCA Premiere

DE – REKA Zorba >40 mm
DE – REKA Premiere >40mm
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