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Kees Dingemans raapt op 7 juli
de plantuien die hij dat weekend heeft gerooid.

Flauwe stemming bij
aanvang uienseizoen
De export van oogst 2007 liep best vlot. Toch moesten uientelers afgelopen seizoen genoegen nemen met matige
prijzen, in een markt waarin weinig beweging zat. Ook
bij de start van het nieuwe uienseizoen is de stemming
ﬂauw. Gelukkig zegt dat niets over het vervolg. De gewassen doen het aardig, al laat de droogte zijn sporen na.
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‘ PL ANTUIEN GEDOSEERD VERKOPEN ’

winter-uien’ - een nieuw segment van zaaiuien
die in september worden gezaaid - op de markt.
Het gaat hierbij niet om grote hoeveelheden,
maar in de huidige markt is het extra aanbod
toch voelbaar. Alleen een aantrekkende vraag
uit traditioneel vragende landen als Afrika en
Rusland kan de handel weer wat vlot trekken.
Op Afrika zal Nederland dit jaar wat langer
moeten wachten dan normaal. Meestal is Senegal een vroege vrager. Het land heeft echter
een importstop ingesteld die geldt tot 1 september. Hiermee wil de Senegalese regering
de teelt van het eigen, lokaal geteelde product
bevorderen. Het zal dan ook zeker tot half augustus duren voordat de vraag vanuit dit land
weer op gang komt.

2 tot 3 procent meer
Voor de hoofdoogst zeggen de huidige ontwikkelingen nog niks. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het lijkt erop dat het areaal zaaiuien licht
is uitgebreid. Aanvankelijk hadden telers beduidend meer zaad besteld dan voorgaande jaren, aldus de zaadﬁrma’s. Maar daarvan is het
nodige retour gekomen toen akkerbouwers
de gelegenheid kregen om meer suikerbieten
te telen zonder dat zij worden gekort op hun
bietenquotum voor het volgende seizoen. Bij
de akkerbouwers die van dit aanbod gebruik
maakten, ging dit vaak ten koste van het geplande uienareaal.
De schattingen over de werkelijke uitbreiding
lopen hierdoor uiteen, van een min of meer
gelijk gebleven areaal tot 5 procent toename.
De Groot en Slot, ’s lands grootste veredelaar,
houdt het op 2 tot 3 procent uitbreiding ten
opzichte van vorig jaar. Ofﬁciële ramingen op
basis van de landbouwtellingen zijn er half juli
nog niet.

‘Er staat
te weinig
loof op de
uien’

teeltspecialist bij veredelaar De Groot en Slot:
„De groei is tijdelijk eruit geweest, maar de
ontwikkeling van het gewas gaat natuurlijk
gewoon door. Rond de langste dag stopt de
ui met loof maken en begint hij met opbollen.
Daarom zie je nu een wat gedrongen stand.”
Wat dat betekent voor de opbrengst, valt volgens Snoek nu nog niet te zeggen. De gewassen zijn over het algemeen gezond, op enkele
problemen met fusarium na. Wel heeft een gewas ﬂink loof nodig om te komen tot een hoge
opbrengst. Maar nu er weer voldoende water
is gevallen, kunnen de uien nog heel wat kilo’s
goedmaken.
Voor fysieke beschadigingen als gevolg van
een plotselinge explosieve groei is Snoek niet
bang. „Daarvoor is de regen nog net op tijd
gekomen. Houden we het wisselvallige weer,
dan verwacht ik dat het gewas zich verder
normaal ontwikkelt. Maar krijgen we een hete
julimaand, dan zal het gewas sneller afsterven
omdat er zo weinig loof op staat. De maanden
juli en augustus zijn bepalend voor wat er verder gaat gebeuren.”

Vroege bolling

Door: Egbert Jonkheer
Fotograﬁe: Anton Dingemanse
In de maand mei kwam er op de valreep nog
een opleving in de prijs. Grove uien van goede
kwaliteit wisselden voor prijzen van rond de
16 euro per 100 kilo van eigenaar. Maar de
klim in de prijzen was van korte duur en kwam
voor de meeste telers te laat. Het uienseizoen
van ‘07/’08 gaat kortom de boeken in als eentje
met een teleurstellend verloop.
Aan de export heeft het niet gelegen, die liep
goed door. Begin juni stond de teller op 739.000
ton. Op dit moment is nog niet bekend waar de
totale uitvoer op uitkomt, maar over de afgelopen zes jaar bezien, is er alleen in seizoen
‘05/’06 meer geëxporteerd. De schuren zijn
dan ook zo goed als leeggedraaid.

Senegal
Begin juli hebben de sorteerbedrijven de eerste
partijen plantuien voor de droogwand staan.
De vraag naar de nieuwe oogst is echter klein
en de telersprijzen voor de eerste partijen komen nauwelijks boven de 15 euro uit. Een heel
andere start dan vorig jaar, toen Goes in week
26 al een eerste notering op het bord had van
20 tot 24 euro.
Veel afnemers in Europa bedienen zich nog altijd van Zuidelijk Halfrond-uien, en de export
staat op een laag pitje. Ook drukken de ‘over-

Op 7 juli laadde akkerbouwer Kees Dingemans in Dinteloord plantuien voor afnemer Wiskerke in Kruiningen.
Het blok van 12 hectare is het eerste deel dat Dingemans
verkocht heeft. In totaal teelt hij 70 hectare plantuien. De
prijs noemt de akkerbouwer liever niet, maar dat het dit
jaar geen vetpot is, is wel duidelijk. „De markt is moeilijk.
Er is genoeg aanbod en te weinig vraag. Toch hebben we
besloten een blok te rooien, want je weet nooit wat de
markt straks gaat doen. Met ons areaal moet je wel gedoseerd verkopen. Het is elk jaar weer een lastige afweging.
Nu rooi ik bijvoorbeeld 40 ton, laten we zeggen voor 15
euro. Dat maakt 6.000 euro per hectare. Straks rooi ik 70
ton. Gaan die weg voor 5 euro, dan draai ik verlies. Krijg ik
meer dan 10 euro, dan gaat het wel. Het is een risicovolle
teelt, zeker met de hoge plantgoedprijzen. De kostprijs
van een hectare Jagro ligt bijvoorbeeld op 5.500 euro. Dat
is weliswaar een echte primeur-ui, maar geen geweldige
kilomaker.”
Dingemans schat de opbrengst van zijn eerste perceel tussen de 45 en 50 ton per hectare. Omdat het voorjaar koud
van start ging, valt dat hem niet tegen. Ook zijn er, tegen
zijn verwachting in, weinig schieters. De groei zit er over
het algemeen goed in en Dingemans schat dat zijn uien de
potentie hebben om tussen de 60 en 70 ton per hectare
uit te komen.

De gewassen hebben veelal een moeizame
start gehad, door de droge periode tijdens en
na de zaai. Met name in de noordelijke provincies zijn door de straffe oostenwind de nodige kiemplantjes verdroogd en kwam de rest
ongelijkmatig op. Met de onkruidbestrijding
werden de kleinere plantjes nog eens extra op
achterstand gezet, waardoor er op veel plaatsen sprake is van een heterogene stand. Dat
kan dus weer lastig worden met het timen van
de MH-bespuiting.
Verder valt op dat er weinig loof op de uien
staat in vergelijking met andere jaren. Ook
dit is een gevolg van de droogte. Joost Snoek,
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De export van oogst 2007 is vlot verlopen. Uit cijfers van het Productschap Tuinbouw (PT) blijkt dat de afgelopen zes jaar
alleen in seizoen ’05/’06 meer is geëxporteerd. Toen ging er tot en met de eerste week van juni (week 23) 804.438 ton de
grens over. Dit jaar was dat 739.162 ton. De grootste afnemer van Nederlandse uien is Rusland met 2.292 ton t/m week
23, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 1.701 ton. Afrika was het op drie na grootste afzetgebied met 1.515 ton. De
verdeling van de export over het seizoen was vrij gelijkmatig. In topweken verlaadden de exporteurs rond de 20.000 ton.
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