Nieuwsbrief juli 2020
In de nieuwsbrief van april heb ik u
meegenomen in de gevolgen van de coronacrisis
voor onze sector. Gelukkig is het met de uien
nog goed gekomen. De prijs is mooi stabiel tot
licht naar boven gegaan, dit is met de
aardappelen wel anders uitgepakt. Door het
sluiten van de horeca moest er veel
frietaardappelen voor een alternatieve
bestemming worden gezocht zoals export, voer
en vlokken.
De perikelen rond het coronavirus zijn nog zeker
niet voorbij, maar met het aanvangen van de
vakantie komt het toerisme weer voorzichtig op
gang. Grenzen gaan weer open en de
restaurants zijn weer opgestart. Maar wat zal de
handel gaan doen? Dat wordt weer zeker een
grote uitdaging. Ik hoop dat u de afgelopen
periode goed hebt doorstaan en dat het met uw
gezondheid nog steeds goed gaat.
De uienmarkt
De handel in pool C is prima van start gegaan. U
kunt zich vast nog het begin van de coronacrisis
herinneren toen veel mensen aan het
hamsteren waren geslagen. Door de coronacrisis
dreigde de transportsector naar Oost-Europa stil
te vallen en consumenten wilden zeker weten
dat ze voldoende in huis hadden. De prijs van de
uien liep hierdoor op en hadden we topweken
wat de export betreft!
Na deze extra vraag viel de handel terug en
kwamen we in erg rustig vaarwater terecht.
Vanaf de vijfde week van de pool ging er
nagenoeg niets meer naar Oost-Europa, enkel
wat containers naar de overzeese
bestemmingen. Deze situatie hield ongeveer vijf
weken aan en de handel bevond zich op een laag
niveau.
Aan het eind van de poolperiode kwam er nog
een kleine opleving. Dit had te maken met de
vraag vanuit enkele supermarkten die het
seizoen graag afsluiten met producten van eigen
bodem. Enkele verwerkers dachten dat er te
weinig aanbod was om aan deze vraag te
voldoen. Daarom kochten zij de beschikbare
uien, die nog niet verwerkt waren, op. Dit dreef

de prijs in een week flink op. Daarmee kwam de
prijs van de Hollandse oude uien op hetzelfde
niveau als de nieuwe oogst uit Spanje en Egypte.
Al met al een erg wisselend seizoen met
gemiddeld genomen toch een redelijke prijs
voor de uien, ook gezien het flinke areaal dat we
als Nederlandse boeren hadden.

Pool C
Pool C loopt van week 12 tot week 22 en is
afgerond. Deze heeft € 14,81 voor de 60- en €
16,66 voor de 60+ gerealiseerd. Wat neerkomt
op een gemiddelde uitbetalingsprijs van € 15,74
per 100 kg. De kwaliteit van de uien gingen de
laatste weken hard achteruit. Er vielen veel uien
kaal door een zeer lage luchtvochtigheid. De
gemiddelde opbrengst per ha was met 36 ton
per ha niet enorm hoog maar zeker beter dan
het jaar 2018 met een gemiddelde tonnage van
20 ton. Hieronder ziet u nog een terugblik op de
behaalde poolprijzen oogst 2019.
Pool 2019

Prijs €/100 kg
60-

Prijs €/100 kg
60+

Pool A

€13,89

€14,43

Pool B

€12,91

€14,69

Pool C

€14,81

€16,66

Tabel 1: Resultaten oogst 2019
Bio uien
De bio-pool van oogst 2019 is afgesloten. De
gele uien waren te weinig beschikbaar. De rode
uien heeft € 55,25 per 100 kg gerealiseerd.
Voor de bio-uien is het een lastig jaar geweest
met de teelt, gemiddeld bleef de kwaliteit
achter. Ook onkruid blijft een lastig probleem in
de uien. Toch is de vraag vanuit consumenten

naar bio-uien goed tot stabiel. We zien ook dat
de overheid graag wil dat de landbouwsector
overschakelt op een duurzame en biologische
teelt, ook wel de kringlooplandbouw genoemd.
Hoe de overheid dit wil stimuleren en hoe dit
voor alle betrokken partijen een rendabele
toekomst biedt, is nog niet helemaal duidelijk.
Maar duidelijk is wel dat we als sector stappen
zullen moeten blijven zetten om onze
vooruitstrevende positie wereldwijd te blijven
behouden.
Demoveld zaaiuien
Ook bij Van Meir Onions & Potatoes blijven we
steeds investeren in de uien van de toekomst.
Dit jaar hebben we een mooi demoveld van wel
37 rassen gezaaid, dit verschilt van gele ui, roze
ui, rode ui en sjalotten. Momenteel staat het er
heel goed bij. Wij willen u graag uitnodigen om
hier een kijkje te komen nemen en over de
rassen bij te praten. Mocht u belangstelling
hebben kunt u zich aanmelden bij een van onze
buitendienst medewerkers of per e-mail:
buitendienst@vanmeir.nl
Plantuien
Inmiddels is de nieuwe oogst van start gegaan.
Gemiddeld staan de percelen met plantuien er
mooi bij. Na het droge voorjaar was het wel
nodig om te beregenen om de plantuien gezond
en aan de groei te houden. De eerste trips
waren al weer vroegtijdig gezien. Op dit moment
is valse meeldauw ook gesignaleerd. Bespreek
dit met uw teeltadviseur voor een passend
advies. Eind juni zijn de eerste winterplantuien
weer gerooid, hiervan is de kwaliteit is goed te
noemen. Ook van de voorjaars plantuien zijn
inmiddels de eerste percelen gerooid en ziet er
veel belovend uit.

Zaaiuien
Het droge voorjaar zorgde ook voor spannende
tijden voor de zaaiuien. Vooral in de zwaardere
gronden met grove structuur hadden ze enige
moeite om boven te komen. Enkele telers
hebben niet gezaaid of ze hebben de uien
uiteindelijk zelfs uitgereden door de lage
opkomst. Het was dan niet meer rendabel om de
uien te laten staan. Het droge weer maakt het
ook moeilijk om onkruid goed te bestrijden. We
zien dat bodemherbicide veelal later wordt
bespoten. Hetzelfde geldt voor tweewassigheid.
Dat komt op plaatsen weer voor.
Na de droogte hebben we veel regen gehad. We
zien dat de uien nu gelukkig een flinke
groeispurt maken.
Landelijke Uiendag 2020
Normaal gesproken hadden we u graag ontmoet
op de infomarkt tijdens de Landelijke Uiendag in
Colijnsplaat. Die vindt dit jaar plaats op
donderdag 3 en vrijdag 4 september. Vanwege
de coronamaatregelen verloopt deze iets
anders. Helaas gaat de infomarkt niet door. U
kunt nog wel een bezoek brengen aan de
proefvelden. Daarnaast zijn er weer veel actuele
en interessante zaken te bespreken. Denk aan
druppelirrigatie, fertigatie en trips, rassenkeuze,
bemesting en plantversterking. U moet zich
vooraf aanmelden via www.uiendag.nl
Tot slot wil ik via deze weg nog graag mijn
waardering uitspreken voor onze sector. In een
tijd waarin de hele wereld door het coronavirus
tot stilstand leek te komen, bleef de landbouw
grotendeels doordraaien. Ook bij Van Meir
Onions & Potatoes draaide de productie door.
Doordat we op tijd maatregelen namen, hebben
we het coronavirus nog buiten de deur kunnen
houden. Samen met u hebben we ervoor
gezorgd dat er geen tekorten waren in de
supermarkten. Als agrarische sector zijn we
blijven doorwerken zodat we ook komend
seizoen kunnen genieten van het beste dat de
Hollandse bodem te bieden heeft.

Met vriendelijke groet,
Leon van Meir
Van Meir Onions & Potatoes

