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Begin oktober, tijd om u bij te praten over de 
stand van zaken in uien- en aardappelland! 
 

Groeiseizoen 2016 
Flinke hagelbuien hebben vroeg in het voorjaar 
in sommige regio’s veel uitval van planten 
veroorzaakt. Grote hoeveelheden neerslag 
hebben her en der uien en aardappelen onder 
water doen laten verdwijnen. Ook zijn er 
teeltgebieden die een “normaal” verloop van 
het groeiseizoen kenden. De regionale 
verschillen zijn dan ook erg groot. Na hagel en 
regen volgde een periode van droogte. De uien 
hebben zich kunnen herstellen.  
 

Kwaliteit 
De oogst van de uien is tot nu toe onder goede 
omstandigheden verlopen. De uien zijn droog 
binnengekomen. En dat zie je aan de uien. Mooi 
blank en goed in de huid! Tarra openbaart zich 
met name in de vorm van kluiten, boutjes en 
soms dotjes onkruid. Fusarium, witrot, bacterie 
en zuur zijn tarravormen die wij tot heden niet 
veel aantreffen. Gelukkig maar. De uienoogst in 
Nederland is nagenoeg afgerond. Onze 
buitendienst is inmiddels gestart met het 
inventariseren van de voorraden en het 
verzamelen van monsters voor de kwaliteit en 
de kiemproef.  
 

Voortgang oogst 
Onze plantuien waren netjes op tijd verwerkt 
zodat we een soepele overgang kenden naar het 
verwerken van de zaaiuien. Op de percelen die 
zijn getroffen door de vele neerslag is de groei 
pas laat op gang gekomen. Op deze percelen 
was ook veel fusarium en bacterie te vinden. 
Door de droogte is de aantasting niet verder 
uitgebreid. Dit betekent wel dat deze percelen 
laat gerooid en verwerkt kunnen worden. We 
verwachten midden oktober klaar te zijn met de 
verwerking van de zaaiuien afland. 
 

Bewaring 
Het gasverbruik is dit jaar duidelijk veel lager 
tijdens het drogen. De relatieve luchtvochtigheid 
was dermate laag, dat enkel met buitenlucht of 
met menglucht geventileerd en gedroogd  kon 
worden. Het blijft wel zaak om te controleren of 
de uien droog zijn en droog blijven. Dit kunt u 

eenvoudig controleren door de hals van een ui 
los te peuteren en te kijken of u een blauw 
schimmeltje aantreft. Indien u een blauw 
schimmeltje  aantreft is uw partij nog niet 
voldoende droog. Let op! Wanneer u droogt 
m.b.v. van de kachel mag de inblaas 
temperatuur niet hoger zijn dan 1,5 tot 2 graden 
t.o.v.de  producttemperatuur. Op deze manier 
blijven uw uien goed in de huid zitten en wordt 
condens voorkomen. Op deze wijze wordt de  
mooie kleur van uw product gehandhaafd. 
 

Plantuienmarkt in onbalans 
Vorig seizoen hebben de verwerkers in het 
algemeen een goed jaar gehad. In- en verkoop 
waren goed op elkaar afgestemd en de gehele 
uiensector heeft een boterham kunnen 
verdienen. Hoe anders loopt het dit seizoen. Dit 
jaar was er wederom een uitbreiding waar te 
nemen in het areaal plantuien. De plantuien-
oogst kwam moeizaam op gang door de natte 
omstandigheden. Baalprijzen van plantuien 
gingen door de € 25 per 100 kg. Naarmate de 
tijd vorderde werd het droger en kon er volop 
geoogst worden. Er moest zelfs her en der 
beregend worden om beschadiging en kluiten te 
voorkomen. Door toename van aanbod en een 
beperkte vraag vanuit West-Afrika duikelde de 
baalprijs in korte tijd naar beneden. De 
verwachting in de markt was dat door de 
weersomstandigheden de aansluiting van de 
vroege zaaiuien er niet zou komen. De markt 
raakte vast gestemd en de verwerkers besloten 
om extra plantuien in te kopen. Maar u raadt het 
al, de vroege zaai uien waren gewoon weer 
aanwezig vanaf 1 augustus en de prijzen van 
plantuien stortten in elkaar. Verwerkers konden 
hun aangekochte plantuien niet meer kwijt en 
moesten hun product tegen spotprijzen dumpen 
op de markt. Het heeft veel tijd en moeite 
gekost om, met name de middelmaat, een plek 
te geven in de markt.  
 

De zaaiuienmarkt. 
In de nieuwsbrief van september 2015 hebben 
we het als eens eerder genoemd, te grote 
prijsschommelingen zijn voor niemand in de 
keten gewenst. De onbalans in de 
plantuienmarkt heeft ook zijn gevolgen voor de 
zaaiuienmarkt. De baalprijs zakte tot € 13 en is  



te laag gezien de mooie kwaliteit zaaiuien die op 
dit moment verpakt worden.  Ook de voorraad 
uien is wereldwijd groter dan vorig jaar rond 
deze tijd. Bijvoorbeeld, een land als Polen is tot 
nu toe netto-exporteur, zij kennen een goede 
oogst. Rusland is nog steeds niet aan de markt.  
Brazilië, vorig seizoen verantwoordelijk voor een 
afname van meer dan 100.000 ton, kampt met 
grote economische problemen en lijkt voorlopig 
niet aan de markt te komen. De vooruitzichten 
lijken daarom nu wel minder dan voorgaande 
jaren maar wat ons wel vertrouwen geeft, is de 
uitstekende kwaliteit en goede kleur van de 
uien. We zien daarom ook al het nodige volume 
vertrekken naar verre overzeese bestemmingen, 
zoals midden Amerika en Azië.  Kortom, de oogst 
is binnen, nu gaat het beginnen! (ondertussen is 
de baalprijs gestegen naar € 15). 
 

 
 

Plantgoed plant uitjes oogst 2017 
De voorbereidingen voor de plantuien teelt 
oogst 2017 zijn gestart. De oogst van de eerste- 
jaarsplant uitjes viel niet overal mee bij onze 
leveranciers. Gelukkig hebben wij op tijd 
voldoende plantgoed kunnen inkopen. Bij een  
aantal rassen zijn wij iets gekort op het volume. 
We beschikken over de volgende rassen: Troy, 
Jagro, Jetset, Centurion, Corrado en Cupido. We 
hebben een streng teeltplan voor plantuien en 
gaan niet meer telen dan noodzakelijk is voor 
onze afnemers. De telers die een meerjarige 
overeenkomst hebben afgesloten, worden 
binnenkort door onze buitendienst bezocht. Ook 
dit jaar bieden wij een meerjarige plantuien 
overeenkomst aan, inclusief plantgoed. Op deze 
manier bent u verzekerd van plantgoed en 
afname van uw uien. Het plantgoed bij de 
meerjarige overeenkomsten bieden wij ook nog 
eens tegen een scherp tarief aan. Heeft u 
interesse in de teelt van plantuien, dan kunt u 
contact opnemen met onze buitendienst: 
 
Ad Prinse:  06-30992210 
Renée Menkveld: 06-13524670 
 

 
 

Aardappelmarkt 
De aardappelmarkt staat bol van verwachtingen. 
Op het moment van schrijven van deze 
nieuwsbrief tikt de termijnmarkt €26 aan. Ook 
de aardappelteelt heeft dit jaar veel problemen 
gekend en de oogst van de bewaaraardappelen 
moet nog plaatsvinden. De verwerkende 
industrie is naarstig op zoek naar aardappelen in 
Europa en zet daarmee de toon in de handel. 
Ook de export van aardappelen begint op gang 
te komen. Er is veel werk met het klaarmaken 
van de aardappelen op het sorteerbedrijf door 
het uitrapen van kluiten, groen, misvorming, 
groeischeuren e.d. De  export van verse  
aardappelen is een gehele andere markt dan de 
export van voorgebakken frites. Veel 
bestemmingen vinden onze aardappelen uit 
Nederland (te) duur. Koper en verkoper kunnen 
elkaar nog  moeilijk vinden.  
 

Ontwikkelingen van Meir Uien BV. 
Ons bedrijf groeit gestaag door. Vanwege de 
toenemende activiteiten in zowel de uien als de 
aardappelen is er recent geïnvesteerd in een 
nieuwe verpakkingsmachine van Manter. 
Zodoende kunnen wij nog sneller op de markt 
inspelen door op tijd de orders gereed te maken. 
Op ons bedrijf zijn diverse vacatures. Het 
management is verstevigd door het aanstellen 
van een controller. De vacature voor machine 
operator is ingevuld. Voor de technische dienst 
hebben we twee vacatures. Een daarvan is reeds 
ingevuld maar wij zijn op zoek naar een 
geschikte kandidaat. Mocht u interesse hebben 
of iemand weten die interesse heeft, kunt u 
bellen met ons kantoor. Telefoon nummer: 
0167-542220 
 

Studiereis Nieuw Zeeland 
De studiereis is geboekt. We reizen 18 Januari 
a.s.  met een gezelschap van 30 personen naar 
Nieuw-Zeeland. 12 dagen lang genieten van de 
prachtige natuur en omgeving van deze mooie 
bestemming! Er worden diverse telers en 
verwerkers van agrarische producten bezocht. 
Wij wensen alle deelnemers alvast een goede 
reis!  
 
Tot slot rest mij een goede afronding van oogst 
2016 toe te wensen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Leon van Meir, Van Meir Uien BV 


