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Terugblik groeiseizoen 2015
Het jaar 2015 is reeds gepasseerd. We blikken
kort even terug. Groeiseizoen 2015 kenmerkt
zich door een vroege start wat betreft het
zaaien van de uien. Kort na het zaaien kregen
we grote hoeveelheden regen met als gevolg
verslemping en vooral korstvorming zodra het
droog werd. De opkomst op veel percelen was
verre van goed. Er zijn ook uien overgezaaid.
Achteraf bleek dat een goede beslissing te
zijn. De percelen die na de regenperiode zijn
gezaaid stonden over het algemeen wel goed.
Een les die we hieruit op kunnen maken is dat
wanneer het nog vroeg in het zaaiseizoen is en
er slecht weer voorspeld wordt, je beter kunt
wachten, dan kort voor de regen toch nog
uien te zaaien.
Het seizoen was relatief laat doordat het een
koud voorjaar was. Het begin van de zomer
was droog en vooral warm. Augustus en
september waren erg nat. Tijdens de oogst,
begin oktober, was het toch nog goed weer. Al
deze weersinvloeden hebben hun sporen
nagelaten op de uien. De uien zijn minder van
kleur en kwaliteit dan vorig jaar. Vooral
inwendige kwaliteit laat soms te wensen over.
De markt
De prijs van de uien is wel veel hoger dan
vorig jaar. Buitenlandse afnemers moeten
meer betalen voor de uien en krijgen een
mindere kwaliteit dan vorig jaar. En toch gaan
er grote hoeveelheden uien de grens over. Dat
komt omdat er wereldwijd minder uien zijn
gegroeid. Vandaar dat er voorlopig vraag naar
Nederlandse uien zal blijven. Als de kwaliteit
dit voorjaar snel achteruit gaat, kan het
aanbod toenemen en zou de markt daar last
van kunnen krijgen. Maar als de vraag
toeneemt zit er misschien nog wel een plus in.
De uienmarkt: het blijft koffiedik kijken. Met
andere woorden het kan vriezen, het kan
dooien.
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In bovenstaande grafiek kunt u vaststellen dat
er in het jaar 2015 een record hoeveelheid
uien is geëxporteerd. Hoe ontstaat die grote
vraag naar uien? Daar zijn een aantal redenen
voor. We zullen de belangrijkste noemen. In
Nederland is het klimaat de laatste jaren van
slag. Een aantal gebieden heeft 2 jaar op rij
enorme hoeveelheden neerlag te verwerken
gehad. Maar het klimaat geeft over de gehele
wereld grote problemen. De impact van deze
problemen is op andere werelddelen veel
groter geweest dan bij ons in Nederland. Dan
ontstaat er vraag naar agrarische producten,
waaronder uien. Maar waarom dan specifiek
de vraag naar Nederlandse uien? Dit omdat
we in staat zijn een goede kwaliteit uien te
leveren. Hardheid, huidvastheid en blanke
uien zijn belangrijke aspecten van een goede
baal uien. Kwaliteit en een technisch resultaat
van een uienteelt: Van Meir Uien BV is er elke
dag mee bezig om dit samen met onze telers
zo goed mogelijk op te volgen! Verderop in de
nieuwsbrief en in de aanstaande
wintervergadering gaan wij samen met u deze
belangrijke zaken bespreken.
Pool A
Pool A is afgerond en komt uit op € 17,86 per
100 kg. Het is de derde hoogste prijs in de
afgelopen 10 jaar. In 2006 en 2010 betaalde

pool A hoger uit dan dit jaar, namelijk € 20,48
en € 18,30 per 100 kg. Gezien de hoeveelheid
uien die het afgelopen jaar in Nederland zijn
geteeld is € 17,86 per 100 kg een mooi
resultaat.
Plantuien
Het areaal plantuien voor het komend seizoen
houden we gelijk aan vorig jaar en is reeds
ondergebracht.
Vroege zaaiuien, afland geleverd
Ook hier blijft het areaal voorlopig gelijk aan
vorig jaar. Het grootste gedeelte van de
contracten is al binnen. De rest zal spoedig
volgen.
Bewaaruien
Bij het poolcontract hebben we een actie met
het zaaizaad opgezet. Toen we 10 jaar geleden
begonnen zijn met uien te verwerken, hebben
we alle rassen die bij ons zijn verwerkt
beoordeeld. Zo konden we zien dat bepaalde
raseigenschappen vaak terugkwamen in onze
beoordeling, bijvoorbeeld kaalvallend,
fusarium of hardheid. Door deze schat aan
informatie hebben we een bepaalde voorkeur
gekregen. Daarnaast hebben wij
rassenproeven aangelegd en beoordeeld op
kwaliteit en opbrengst. Deze informatie heeft
ertoe geleid dat het nu tijd wordt om samen
met de telers te komen tot de beste rassen
voor de teler en verwerker. Er zijn verrassende
resultaten te zien in onze rassenproef. We
zullen op onze wintervergadering daar verder
op inzoomen.
Wij hebben met een aantal zaadbedrijven
goede afspraken kunnen maken omtrent de
prijs en levering van de rassen. Wij bieden
deze rassen met de volgende korting aan, het
zaaizaad wordt met de levering van de
pooluien verrekend. Als men een 3-jarig
poolcontract neemt, krijgt men het eerste jaar
€ 40,- retour, het tweede jaar € 50,- en het
derde jaar € 60,- per pak zaad over de
brutoprijs. Een zeer aantrekkelijk aanbod.
Meer informatie over de rassen en prijzen
kunt u op onze wintervergadering horen, of

kunt bellen met een van onze
buitendienstmedewerkers.
Aardappelen
Voor de aardappellevering afland hebben we
al een behoorlijk areaal. Er is nog beperkt
ruimte beschikbaar, het wordt passen en
meten. Voor de exportaardappelen uit de
bewaring is er voor een kleine groep
aardappeltelers een bijeenkomst gehouden.
Meerdere opties zijn besproken en Van Meir
Uien BV heeft ervoor gekozen om met een
weekprijs te werken. Inmiddels is daar een
contract voor opgesteld. Aardappeltelers die
voor de export willen telen en een bewaring
hebben, kunnen zich laten informeren op onze
wintervergadering of kunnen contact
opnemen met onze
buitendienstmedewerkers.
Van Meir Uien BV studiereis
Normaal gesproken maken we ieder jaar een
studiereis. Afgelopen jaar (februari 2015) zijn
we 8 dagen naar Zuid-Afrika geweest. Dat was
een intensieve en bijzonder mooie reis. De
bestemming voor de volgende studiereis
wordt Brazilië. Het is de bedoeling om
januari/februari 2017 deze reis te organiseren.
We zullen in de loop van 2016 onze telers
verder informeren over de tijden en het
programma.
Tot slot
Voor meer informatie of vragen bent u van
harte welkom op onze wintervergadering op
4 februari om 19.45 uur aan Boonhil 8 te
Steenbergen. De uitnodiging en agenda
hiervan zijn bijgesloten in de envelop.
Verder wensen wij u een vruchtbaar
teeltseizoen toe met de juiste keuze die u in
2016 moet maken.

Met vriendelijke groet,
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