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Studiereis 
In de nieuwsbrief van januari 2016 hebben we 
aangekondigd om naar Brazilië te gaan, maar 
vanwege het Zika-virus gaat deze reis niet door. 
We zijn met Hazera op zoek gegaan naar een 
alternatief en we denken met een studiereis naar 
Nieuw-Zeeland een mooie bestemming te 
hebben gevonden! Deze 14-daagse reis zal 
plaatsvinden eind januari/begin februari 2017. 
Ondertussen hebben we onze telers al 
geïnformeerd en is er voldoende belangstelling 
om deze reis te laten doorgaan.  
Een verre reis vergt een goede voorbereiding en 
daarom willen wij voor de reeds opgegeven 
deelnemers en mogelijke deelnemers een 
informatiebijeenkomst organiseren: 
Informatieavond studiereis Nieuw-Zeeland: 

 Maandag 18 juli a.s. 

 Aanvang 20.30 uur 

 Locatie: Boonhil 8 te Steenbergen 
Er zijn op dit moment nog plekken voor de reis 
beschikbaar, indien u belangstelling heeft kunt u 
contact opnemen met ons kantoor. 
Na deze informatie over de studiereis is er nog 
gelegenheid om de rassendemovelden te 
bekijken. 
 
Uien oogst 2015 
Het afzetseizoen van de uien oogst 2015 nadert 
zijn eind. Er wordt nog mondjesmaat door enkele 
verwerkers product gereed gemaakt. De markt 
kent overschotten en de afzet naar Polen is op dit 
moment beperkt. Er is nog een flinke voorraad 
uien aanwezig, schattingen van insiders geven 
80.000 ton aan, waarvan een groot gedeelte niet 
meer gereed te maken is voor klasse II. 
 

Grafiek 1. Export per week, Bron: DCA Multimedia 

 
 
In grafiek 1 kunt u afleiden dat de export vanuit 
Nederland afneemt in de loop van de tijd. Welke 
verklaring hoort hierbij? Ik neem u even mee 
terug in de tijd. De uien van oogst 2014 zijn 
opgegaan en er werd in een lege markt gestart 
met de oogst van plantuien. De kwaliteit van de 
plantuien was goed omdat er in de groeiperiode 
van de plantuien bijna geen neerslag is gevallen. 
De (vroege) zaaiuien kenden een aarzelende start 
maar door de met name brede vraag vanuit 
Midden- en Zuid-Amerika en onder invloed van 
West-Afrikaanse bestemmingen werden er 
recordvolumes geëxporteerd. Geen vuiltje aan de 
lucht tot zover. Totdat medio augustus het weer 
alles in de war gooide. Langdurige en grote 
hoeveelheden neerslag vertraagden de oogst. 
Neerslag in de afrijpingsperiode is funest voor de 
kwaliteit. Dit uitte zich dit jaar in glazige en zure 
uien. Om over de kleur van de uien maar niet te 
spreken. Er is uiteindelijk tot in november 
doorgegaan met het inschuren van uien, met 
name in de noordelijke provincies. Tot februari 
zijn er grote volumes uien overzee geëxporteerd. 
In februari liep het volume terug doordat Senegal 
geen uien meer toeliet. Brazilië was wel aan de 
markt, maar de kwaliteitsuien waren niet 
voorhanden. Er zijn daardoor in verhouding maar 
weinig uien naar Brazilië toegegaan ten opzichte 
van oogst 2014. In het recente verleden nam 
Rusland het stokje over en kon de markt zich 
herpakken maar het ziet er op korte termijn nog 
niet naar uit dat Rusland uien gaat importeren 
vanuit Nederland. De markt beperkte zich tot 
Europa. Per maand vielen er bestemmingen af, er 
kwam product beschikbaar vanuit Nieuw-
Zeeland, Egypte en later vanuit Spanje, nieuwe 
uien van goede kwaliteit. Kortom, de markt van 
de oude oogst ging als een kaarsje uit.   
 
Pool 

pool/week Prijs(€/100 kg) 

Pool A 17,86 

Pool B 19,05 

Pool C 16,65 
Tabel 1 poolprijzen oogst 2015 

Door de vertraagde oogstomstandigheden is er 
in overleg met de poolcommissie besloten om in 
week 43 te starten met pool A in plaats van 
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week 40. Dit betekent dat elke poolperiode met 
een week is ingekort; pool A, B en C kenden dit 
jaar een periode van 11 weken.  
 

 
Grafiek 2. Bruto opbrengst zaaiuien per jaar. 
Bron: DCA Multimedia 

In grafiek 2 kunt u de bruto opbrengsten zaaiuien 
per jaar aflezen. De trend is stijgende, er komen 
steeds meer uien in Nederland. Even een 
eenvoudig rekensommetje: In 2015 is er bijna 1,4 
miljoen ton uien geproduceerd. Daarvan is 
volgens insiders tussen de 5% en 10% niet afgezet 
voor de reguliere klasse II. Veel van deze uien zijn 
naar Polen verkocht. Dit betekent dat tussen de 
70.000 en 140.000 ton van de uien niet tot 
waarde is gebracht! Het zal je maar treffen.   
Hoe zijn wij hiermee omgegaan? De 
poolcommissie heeft naast hun reguliere overleg, 
extra overlegmomenten gekend om de 
voorraden, kwaliteiten en markten te bespreken, 
om tot de juiste volgorde van afzet van partijen 
te komen. Kwaliteit is in deze altijd leidend 
geweest en heeft tot de juiste keuzes geleid. Eén 
partij is uit de pool gehaald en in goed overleg 
met de teler in Polen vermarkt. De resultaten 
tussen de telers onderling zijn groot. Onze pool 
betaalt uit op kwaliteit. Het verschil loopt op tot 
maximaal € 2,50 per 100 kg, afhankelijk van de 
geleverde kwaliteit. Nogmaals wil ik mijn dank 
uitspreken aan de poolcommissie, aan hun 
betrokkenheid en inzet voor onze telers en 
sorteerbedrijf!! 
 

 
Grafiek 3. Gemiddelde poolprijs 2005 t/m 2015 
(exclusief bewaarvergoeding) 

Pool C heeft in afzetseizoen 2015/2016 lager 
gescoord dan pool A en B. De laatste keer dat dit 
gebeurde was het afzetseizoen van  oogstjaar 
2011. In grafiek 3 kunt u zien dat het bewaren van 
goede kwaliteit in pool C in 11 jaar uien poolen 
goed beloond wordt.  
 
Voorjaar 2016 
De omstandigheden te velde zijn op dit moment 
op veel plaatsen bar en boos. Op een aantal 
plekken in ons werkgebied is in korte tijd een 
kwart van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag 
gevallen, meer dan 200 mm. We wensen u vanaf 
deze kant sterkte en succes bij het vervolg van de 
diverse teelten.  
 
Spuitschema’s 
Veel water betekent optimale omstandigheden 
voor schimmels en bacteriën. Sluitende 
spuitschema’s zijn noodzakelijk t.a.v. meeldauw, 
bladvlekken en ook koprot! Graag vragen wij dan 
uw aandacht voor een spuitschema waarin ook 
een koprotbestrijding wordt uitgevoerd. 
Wanneer uw uiengewas beschadigd is door hagel 
of door zware neerslag kunt u  het gewas 
behandelen met koper. Koper heeft een 
bacteriedodende werking. Bespreek de aanpak 
per perceel met uw teeltadviseur ter plaatse.  
 
Bemesting 
In de huidige landbouw worden bemestingsgiften 
gedeeld in kleine porties. Dit heeft als voordeel 
een efficiëntere opname van nutriënten. Maar 
het heeft ook nadelige effecten. We zien steeds 
meer dat er laat in het voorjaar/begin zomer nog 
een hoeveelheid Kas wordt gestrooid. De planten 
zijn dan al fors ontwikkeld en de korrels gaan dan 
smetten onderin de pijpjes. Hierdoor ontstaat er 
bijna onzichtbaar, toch degelijk een bacteriële 
infectie, wat zich in het bewaarseizoen weer uit 
in zure uien en/of inwendige bruine ringen. Wees 
dus voorzichtig met het laat overbemesten van 
uien met korrelmeststoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                     
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Leon van Meir, Van Meir Uien BV 
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