Nieuwsbrief april 2019
Uienmarkt
Als we nu terugkijken op de markt van begin
januari zien we toch dat de markt het
anders deed dan we verwachtten. In de
vakbladen en op internet werd erover
gesproken dat er een tekort aan uien zou
gaan komen door de droogte in
verschillende delen van Europa, zoals in
België, Duitsland, Polen. In Nederland was
het extreem droog met als gevolg extreem
lage opbrengsten. Ondanks het geringe
volume aan uien viel de handel nagenoeg
even stil. Je zou toch anders verwachten!
Komt dit nu door de hoge uienprijs? De
reden was ook dat er diverse alternatieven
waren die de Europese importeurs
binnengehaald hebben: Chinese,
Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse uien. De
kwaliteit van deze uien is duidelijk minder,
maar voor een lagere prijs vinden ze toch
hun weg. Zelfs de minste partijen worden in
de industrie verwerkt.

Figuur 1: Export Nederlandse uien per week

In het eerste kwartaal van 2019 is de export
van de Nederlandse uien per week
gehalveerd ten opzichte van vorig jaar.
Verschillende uienverwerkers hebben te
weinig uien, maar zien het ook niet zitten
om deze hoge prijzen te gaan betalen, met
als gevolg dat diverse verwerkers
arbeidstijdverkorting hebben aangevraagd.
In het begin van het seizoen was Afrika een
zeer grote speler, nu is dat voorbij en is
Europa voornamelijk aan de

markt. Dit zijn de landen Duitsland,
Engeland, Cyprus, Polen, Tsjechië, Roemenië
en Italië. Buiten Europa waren Jamaica en
Trinidad ook actief. De laatste paar weken
trekt de markt enorm aan en wordt er
door de verwerkers weer flink verpakt, maar
er is nog een punt van aandacht… Er
beginnen weer nieuwe uien (oogst 2019) op
de markt te komen uit China, Egypte en
Nieuw-Zeeland. Deze uien kunnen toch nog
wel voor roering in de markt zorgen. Al met
al blijft het spannend hoe de markt verder
zal bewegen.
Pool B
Pool B loopt van week 1 tot week 11 en is
afgerond. Deze heeft € 31,85 per 100kg voor
60- en € 42,54 per 100kg voor 60+
gerealiseerd. Wederom een hele mooie
prestatie en het ziet er naar uit dat de prijs
stabiel blijft. De middel ging vlot weg terwijl
het met de grove uien iets moeizamer
verliep. De kwaliteit is goed, maar het blijft
goed opletten, zeker wanneer de
temperatuur straks omhoog schiet. We zijn
natuurlijk ook erg blij met onze telers die
samen met ons dit mooie resultaat hebben
weten te behalen!
Bio-pool
Bio-uien is een opkomende markt wat ieder
jaar groeit. Als u als teler overstapt naar de
biologische teelt of u weet nog telers, dan
kan het wellicht interessant zijn om bij Van
Meir uw uien in de bio-pool onder te
brengen. De kwaliteit bleef een beetje
achter door de droogte van het afgelopen
seizoen. De bio-pool heeft een mooie prijs
kunnen neerzetten, €50,72 per 100kg voor
de gele uien en €47,12 per 100kg voor de
rode uien.
Wintervergadering
De wintervergadering is weer goed en
gezellig verlopen. We hadden als spreker

Ton Lavrijssen van Smits BV die ons wat
kwam vertellen over de verschillende
mogelijkheden in het beregenen. Zoals
druppelbevloeiing of slangen met sproeiers
erop. Hiervan zijn tegenwoordig
verschillende mogelijkheden. Verder is de
studiereis naar Peru besproken door Milou
Testers met prachtige foto’s en een kort
verslag. We kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde reis!
Net als andere jaren stonden de kiembakken
weer tentoongesteld en kon u uw eigen uien
nog eens beoordelen. Dit jaar hebben we
voor het eerst de provincie vermeld waar de
uien geteeld zijn. Er was dan ook een
duidelijk verschil in kwaliteit en
maatsortering te zien van de uien die onder
of boven de rivieren zijn gegroeid. In het
noorden is het koeler geweest afgelopen
zomer en ook is er wat meer regen gevallen.
Dit resulteert in grovere uien en een betere
kwaliteit.
Om de wintervergadering ook in de
toekomst als een succes te weten behouden
zijn we op zoek naar een nieuwe manier van
vergaderen! Als u tips voor ons heeft zijn
deze uiteraard altijd welkom! Deze kunt u
dan sturen naar buitendienst@vanmeir.nl
Voorjaarswerkzaamheden
De voorjaarswerkzaamheden zijn in
verschillende regio’s al vroeg begonnen.
Tijdens de mooie voorjaarsdagen eind
februari zijn op verschillende plekken bieten
en uien gezaaid, maar ook de echte vroege
aardappelen zijn gepoot! Deze zaaiuien
hebben nu een voorsprong op de uien die
later zijn gezaaid. Daarnaast is er een klein
deel onder folie gezaaid (zie foto).

Ondanks dat er een paar flinke buien regen
in de pas gezaaide percelen zijn gevallen,
heeft dit niet voor grote problemen
gezorgd. Het grondwaterpeil is nog steeds
lager dan het zou moeten zijn, hierdoor kon
de grond het water snel opnemen.
Ondertussen zijn alle plantuien onder de
grond, de winterplantuien die in oktober zijn
geplant staan er perfect bij. Ondanks dat er
veel interesse was voor plantuien, is het
areaal niet groter geworden. De reden
hiervan is dat er minder plantuitjes
beschikbaar zijn. Dit heeft er weer voor
gezorgd dat de prijzen van het plantgoed
opgelopen zijn. Door deze hoge prijzen
kiezen sommige telers voor vroege zaaiuien.
Als u bij Van Meir plantuien afland levert
(met deelteelt contract) kunt u korting op
het plantgoed krijgen. Zo krijgt u bij een 3jarig contract gemiddeld 5 euro meer
korting per kg plantgoed in het eerste jaar
dan bij een 1-jarig contract.
Buitendienst
Als u nog interesse heeft in een
poolcontract wees er dan snel bij. Er is nog
ruimte voor enkele poolcontracten van
oogst 2019. Verder staan wij weer klaar om
samen met u het groeiseizoen van 2019 in
goede banen te laten verlopen! Neem
gerust contact op met Wim Karelse of Milou
Testers.
Wim: +31 613524670
Milou: +31 648858774
Met vriendelijke groet,

Leon van Meir
Van Meir Onions & Potatoes
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via:
info@vanmeir.nl

Figuur 2: Uien gezaaid onder folie, 24-02-2019 gezaaid in
Erp bij een van onze telers

