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Oogst 2016 laat zich eenvoudig samenvatten: 
“top juin, goede export, geen stemming”. 
Teleurstellend, maar ook dit kan gebeuren in de 
uienmarkt. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! De 
contracten voor oogst 2017 zijn vol, zowel voor 
de deelbouw als voor de pool. U geeft daarmee 
aan een groot vertrouwen te hebben in Van 
Meir Onions & Potatoes als partner voor de 
afzet van uien. Dat doet ons goed en geeft ons 
veel energie! Ons bedrijf wordt steeds verder 
geoptimaliseerd en de innovaties gaan door. Op 
de veldbijeenkomst willen wij een innovatie 
introduceren op gebied van transport, drogen 
en bewaren van uien en aardappelen. Een 
nieuw revolutionair systeem, door ons 
ontwikkeld. Dit jaar laten we dit systeem 
meedraaien in de praktijk. Nieuwsgierig 
geworden? Bezoek dan onze veldbijeenkomst! 
 
Kwaliteit uien oogst 2016 
Hardheid en huidvastheid waren prima. De juiste 
rassenkeuze is erg belangrijk. Samen met onze 
telers werken wij daar al jaren aan middels 
demovelden, bijeenkomsten, etc. Aan de 
keukentafel wordt samen met u en onze 
buitendienstmedewerker het juiste ras gekozen. 
In combinatie met het mooie weer gedurende 
de oogst heeft dat geleid tot een prachtig 
product.  
 
Export uien 
Positieve stemming is belangrijk in de handel. En 
die was ver te zoeken afgelopen seizoen. 
Verschillende media berichtten in het voorjaar 
m.b.t. uienoverschotten, dit is jammer. Ondanks 
alles is er een groot volume weggegaan. Tabel 1 
laat zien dat Brazilië bijna 78.000 ton minder 
heeft afgenomen. Andere bestemmingen 
hebben dit gecompenseerd. Per saldo hebben 
de top 10 bestemmingen meer uien afgenomen.  

Tabel 1 Ranglijst top 10 bestemmingen export t/m 
week 22 

 
Waarom is de prijsvorming dan zo matig 
geweest? Nergens op de wereld was er een 
structureel tekort aan uien. Dit betekent dat de 
baalprijzen vanuit Nederland moeten 
concurreren met de lokale uienprijzen. 
Randvoorwaarde daarbij is dat de kwaliteit van 
de Hollandse ui beter moet zijn dan die van de 
lokale uien. Dat was dit jaar duidelijk het geval. 
Dit is een belangrijke conclusie. Immers, 
wanneer vraag en aanbod wereldwijd meer in 
balans komen, kunnen we onze kwaliteitsuien 
goed vermarkten.  
 
Tabel 2 geeft de poolresultaten van oogst 2016 
weer. Vanaf januari bleven de baalprijzen 
continue onder druk staan en brokkelden steeds 
verder af naar een baalprijs van € 5,00 per 100 
kg. Onbevredigend, zeker omdat oogst 2016 de 
boeken ingaat als een kwalitatief goed uienjaar. 

Resultaten pool oogst 2016 

Pool Prijs € / 100 kg 

Pool A 12,02 

Pool B 5,54 

Pool C 2,16 
Tabel 2 Resultaten pool oogst 2016 
 

Grafiek 1 laat zien dat het bewaren van goede 
kwaliteit in pool C in 12 jaar tijd nog steeds goed 
beloond wordt. 

 
Grafiek 1 gemiddelde poolprijs 2005 t/m 2016 
(exclusief bewaarvergoeding) 

 
Teeltcentraal op www.vanmeir.nl  
In het kader van optimalisatie van onze 
administratie willen wij de teeltregistraties 
uitsluitend ontvangen via Teeltcentraal. De 
telers die aan ons gaan leveren hebben reeds 
een klantnummer en wachtwoord ontvangen. 
Wanneer u de teeltregistratie inlevert vóór het 
aanleveren van de eerste vracht uien ontvangt u 
een vergoeding van € 25,- bij een poolcontract 
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of deelteeltcontract. Wanneer u vragen heeft 
omtrent Teeltcentraal kunt u contact opnemen 
met ons kantoor, telefoon 0167-542220. Ook 
kunt u contact opnemen met de helpdesk Teelt 
van Agrovision, telefoonnummer 0570-664121.  
 
Inwendige gebreken 
Tijdens het sorteren worden we nog wel eens 
verrast door inwendige gebreken in uien zoals 
een zachte ui en uien met bruine ringen. Vaak 
ontstaat zoiets door een beschadiging van een 
of meerdere pijpjes aan de ui als de uien nog te 
velde staan. Bij laat overbemesten in groot 
gewas neemt de kans op schade aan de pijpjes 
aanzienlijk toe. 

 
Afbeelding 1 

 
Afbeelding 2 

In afbeelding 1 ziet u de kunstmestkorrel nog in 
het pijpje hangen. Afbeelding 2 laat zien dat de 
korrel door de pijp geslagen is. De kans is groot 
dat deze pijp afsterft en daardoor een bruine 
ring geeft, of in ernstiger gevallen is dit een bron 
van bacterie infectie. Deze bacterie geeft in het 
bewaarseizoen dan weer zachte of zure uien. 
 
Koprot 
De laatste jaren hebben we weinig koprot gezien 
in de bewaring. Gelukkig maar. Droge 
omstandigheden tijdens de afrijping en oogst 
van de uien hebben daar een positief effect op 
gehad. Maar de weersomstandigheden hebben 
we niet in de hand! Het toepassen van 1 of 2 
bespuitingen met Signum vinden wij erg 
belangrijk om latent aanwezige koprot te 
bestrijden. Wilt u daar aandacht voor blijven 
houden? 

Probleemonkruiden 
We zien een toename van probleemonkruiden 
zoals haag winde, melkdistel en 
aardappelopslag. Deze zijn niet of nauwelijks te 
bestrijden in uien. Haagwindes en melkdistels  
kunt u het beste te lijf gaan in de teelten 
voorafgaand aan de uien. Datzelfde geldt ook 
voor aardappelopslag. Veel aardappelen wordt 
ook behandeld met MH voor de kiemremming 
en dat heeft ook effect op de opslag. Let wel, dit 
heeft een opruimeffect van 40% tot 95%, 
afhankelijk van het ras. Informeer bij uw 
teeltadviseur welk effect de MH bespuiting heeft 
op de aardappelopslag in relatie met het ras.  
Immers, bij bestrijding van 40% kunnen de 
overgebleven 60% uw perceel nog flink 
overwoekeren! 

 
Kiemremming uien 
In de wintervergadering zijn resultaten van de 
kiemrust van de laatste jaren gepresenteerd. Wij 
zien een stijgende lijn van het aantal uien met 
kiem. Niet alarmerend, wel voldoende 
aanleiding om de spelregels voor een goede MH 
bespuiting nog eens op een rijtje zetten:  
1. Geen regen binnen 24 uur na toepassing.  
2. Niet toepassen bij temperaturen hoger dan 
25⁰.  
3. Bij voorkeur in de ochtend toepassen. Spuiten 
met 300 à 400 liter water met een fijne dop op 
een droog gewas.  
4. Toepassen op een vitaal gewas, 10-15% 
gestreken.  
5. Er moeten (drie) bladloze rokken aanwezig 
zijn.  
6. Je moet de nek kunnen laten rollen tussen je 
vingers. Als u vragen heeft over de MH 
toepassing, neem dan contact op met uw lokale 
teeltadviseur. 
 
Veldbijeenkomst 
Woensdag 19 juli aanstaande staat onze 
poolvergadering (enkel voor pooltelers) en de 
jaarlijkse veldbijeenkomst gepland. 
U bent van harte welkom! 
 
Tot slot wens ik u een goed groeiseizoen toe! 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Leon van Meir 
Van Meir Onions & Potatoes 


