
 

    

Oogstseizoen 2017 

De afgelopen weken zijn er grote hoeveel-

heden water gevallen. Voor de kwaliteit van de 

uien die nog op het veld staan is dit niet goed. 

Het lijkt erop dat het weer tegengesteld is aan 

dat van vorig jaar. Wanneer het nu nat is, was 

het vorig jaar droog en andersom. De 

akkerbouwers worden op deze manier weer 

zwaar op de proef gesteld. Des te meer omdat 

het prijsniveau van zowel de aardappelen als 

de uien in vergelijking met vorig jaar te wensen 

overlaat. In tegenstelling tot dit kan het als 

lichtpunt zijn dat de markt ten opzichte van 

vorig jaar tegengesteld verloopt, maar het blijft 

koffiedik kijken.  

Een feit is wel dat vorig jaar de kwaliteit van 

zowel de uien als aardappelen zeer goed was 

door de droge weersomstandigheden tijdens 

de oogst. Tot nu toe is de kwaliteit van de 

plant- en zaaiuien redelijk goed. Al komen er 

hier en daar wel wat zure en bacterie uien voor. 

In de rode plantuien komen in alle partijen zure 

en bacterie uien voor. Hopelijk is dat geen 

voorbode voor de zaaiuien.  

Droogadvies 

Mocht de kwaliteit van de zaaiuien toch matig 

zijn, zorg dan voor een langdurige droging van 

minimaal twee maanden. Om de kwaliteit niet 

terug te laten lopen is het verstandig om de 

eerste twee weken met de kachel te drogen. 

Ook adviseren wij om partijen in bewaarcellen, 

die niet of nauwelijks geautomatiseerd zijn, te 

drogen met de helft binnen- en de helft 

buitenlucht. Daarnaast raden wij u aan om voor 

iedere ventilator een (kleine) kachel te 

plaatsen. Het gevaar van drogen met een grote 

kachel is dat uw uien bovenin de hoop kunnen 

gaan condenseren. U kunt dit voorkomen door 

in deze situatie uw kachel alleen ‘s nachts aan 

te zetten. Blijf uiteindelijk drogen tot de uien 

boven in de hoop goed scherp zijn. U kunt dit 

beoordelen door over de hoop te lopen, 

wanneer u in de hoop wegzakt betekent het 

dat de uien goed droog zijn. Daarnaast moeten  

 

 

de staarten gemakkelijk van de uien breken en 

een knisperend geluid maken. Pas als dat het 

geval is kunnen de kachels worden 

uitgeschakeld. Blijf vervolgens nog wel 

minimaal twee maanden na het inschuren dag 

en nacht ventileren, uien geven immers altijd 

nog vocht af.  

Innovatief droog/ bewaarconcept 

Op onze veldbijeenkomst hebben wij een 

noviteit laten zien. Wij hebben een bewaar- en 

droogconcept van uien in een 40 ft. 

zeecontainer gepresenteerd. Deze container is 

door ons aangepast en wordt nu 

steekproefsgewijs ingezet om zo de voor- en 

nadelen te ervaren. Het kan dus zomaar 

voorkomen dat er bij u, als teler, tijdens het 

laden een bewaarcontainer komt oprijden. De 

resultaten zijn tot nu toe veel belovend. Op 

onze wintervergadering zullen wij u alle ins en 

outs presenteren van het door ons nieuw 

ontwikkelde droogconcept. 

 
Figuur 1. Laden/ lossen van een bewaarcontainer 

Wij wensen u een voorspoedige oogst en een 

goed bewaarseizoen met hopelijk behoorlijke 

prijzen.  
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