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Inleiding
Allereerst nog een groeizaam en vooral
een gezond 2021 gewenst. Ondertussen zitten we al bijna een jaar in de
coronapandemie, iedereen verlangt terug naar het normale en hopelijk is dat
binnenkort ook weer zo. Tevens was 2020 opnieuw een jaar met veel
weersextremen.

Pool A
De eerste periode van de pool is begonnen in week 42 en geëindigd in week 53.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is de uitbetalingsprijs van de 60- deze
periode hoger dan voor de 60+ namelijk, € 16,85 per 100 kg voor 60- en € 16,66
per 100 kg voor 60+. De kwaliteit van de uien was wisselend, van zeer goede
kwaliteit tot problemen met schot. Daarnaast waren er nog uien die pas in
november/december gerooid zijn, waarvan de kleur van de uien niet zo mooi
was. Het gemiddelde tarrapercentage kwam uit op 9,5%.
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Bovenstaande grafiek geeft de uitbetalingsprijzen van de partijen in pool A
weer. De prijzen zijn inclusief kwaliteitswaardering. Zo is er goed zichtbaar dat
er bijna € 2,- per 100 kg verschil zit in uitbetaling. Het loont dus om kwalitatief
goede uien te telen, ook al doe je mee in een pool.

Afzetseizoen pool A
De poolperiode is gestart met een hele
brede afzet en een oplopende prijs. De
fijne en middelmaat uien waren duurder
dan de grove en supers, dit is in andere
jaren vaak andersom geweest. Door
problemen in India zijn er veel rode
uien, maar ook gele uien richting Sri
Lanka en Bangladesh gegaan. Indonesië
en Maleisië namen ook meer Nederlandse uien af dan gemiddeld. In week 45 is
dan ook het weekrecord van de uienexport verbroken met 47.081 ton. Hierna
volgden nog 3 weken met een export van boven de 40.000 ton uien per week.
Het vorige record bevatte 40.573 ton (2019 week 51). Van de landen waarnaar
de uien zijn geëxporteerd steekt Senegal met kop en schouders boven de rest
uit met 164.475 ton. Gevolgd door Ivoorkust met 114.939 ton en als derde
Groot-Brittannië met 51.126 ton. Wij verwachten dat de Brexit geen gevolgen
zal hebben voor het exportvolume naar Groot-Brittannië. Vanaf week 49 zijn de
volumes gaan minderen, onder andere doordat de grens van India openging en
dit land zelf weer uien mocht gaan exporteren. De afzet naar Afrika
verminderde tegelijkertijd doordat de geplande quota voor dit seizoen eerder
bereikt waren. In tegenstelling tot wat diverse media meldden, bleef het hierna
bijzonder rustig….

Bron: Boerenbusiness

Teeltseizoen 2021
Het uienplanten komt langzaam steeds dichterbij en dat brengt ons bij het
komende teeltseizoen. Wij zien dat de verschuiving van het uienteeltgebied
doorzet. In het zuidwesten van Nederland stoppen de kleinere telers en de
grotere telers zaaien minder uien. In Oost-Brabant en de noordelijke provincies
zal naar verwachting het uienareaal uitbreiden. Wij denken dat deze telers
vooral inzetten op vroege/afland rassen. Tevens worden er in België ook meer
uien gezaaid, zowel voor de schillerij als voor de exportmarkt. Vaak wordt dit
op basis van een contract gedaan, vastigheid en zekerheid is erg belangrijk voor
de Belgische telers. De laatste jaren zien wij ook dat uien al vroeg in het seizoen
onder folie worden gezaaid, hierdoor hebben deze een voorsprong op andere
zaaiuien. Dit betekent ook dat de periode om plantuien te verkopen steeds
korter lijkt te worden. Afgelopen seizoen was de kwaliteit van de plantuien
over het algemeen minder goed. De kwaliteit van de eerste zaaiuien was
vergeleken met de plantuien een stuk beter, en de zaaiuien kregen dan ook de
voorkeur van de exporteurs. Hierdoor was het lastig om op het laatst een
goede prijs te kunnen realiseren voor de plantuien.

Uienvlieg en geprimed uienzaad
Graag willen wij even terugblikken op de uienteelt zonder de mundial coating
(i.c.). De Groene Vlieg heeft de uienvlieg in de gebieden Noord- en ZuidHolland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Groningen en Friesland goed onder
controle kunnen houden. Ook zijn ze gestart in Drenthe, een nieuw gebied. De
uienvliegdruk in Flevoland was beheersbaar maar er moesten vaker extra
steriele vliegen ingezet worden. Het viel wel op dat er secundaire
uienvliegaantastingen waren. Is een plant al zwak door bijvoorbeeld een
fusariumaantasting dan zijn deze planten extra aantrekkelijk voor de uienvlieg.
In de Noordoostpolder neemt de druk de laatste jaren toe. Er wordt daar zeer
intensief uien geteeld (waaronder eerstejaars plantuien en zilveruitjes), de
reproductie van de uienvlieg is hoger op de lichtere gronden. Deze combinatie
maakt dat er in de toekomst een
combinatie tussen biologie en chemie
gevonden moet worden.
Wij merken dat er dit jaar meer vraag is
naar geprimed zaad. Geprimed zaad is
voorgekiemd zaad dat op gang is
gebracht en precies op het juiste
moment is stopgezet. Het voordeel

hiervan is dat het na het zaaien sneller zal ontkiemen, dat kan onder extreme
weersomstandigheden een voordeel zijn. In het voorjaar van 2018 hadden we
ontzettend veel regen, in 2019 en 2020 was het erg droog. De afgelopen drie
jaren zorgden voor een slechte start van de uien, telers kiezen nu voor
zekerheid. De verwachting is dat 20% tot 25% van de gele zaaiuien geprimed
zal zijn, bij rode uien is het grootste deel al geprimed. Dit zaad was dit jaar al
snel uitverkocht. Mocht je voor volgend jaar interesse hebben in geprimed
zaad, wees er dan snel bij. Aangezien we bij de meeste zaadleveranciers de
bestellingen dit jaar al voor half december moesten doorgeven.

Met vriendelijke groet,
Milou Testers

