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Summary
Based upon field trials conducted at Lelystad in
1987,1988 and 1989 andat Colijnsplaat in 1988, in
which different sowing dates and plant densities
were compared, a growth model has been constructed with the aid of an universal cropgrowth
simulator,SUCROS87. Severalmodel parameters
provedtodifferto alargeextentaccording tosowing
dateand plantdensity.
Moreover,onion specific values for twoimportant
photosynthesisparameterscouldnotbe established.
This failing was by-passed by calculating crop
production onthebasisoflightuse efficiency, which
improved the performance of the model. A
comprehensive reportwillbe publishedinthecourse
of 1991. Amodelverificationhastobecarriedout.

Onderzoekbetreffendetarreringen kwaliteitsvaststellingvan
zaaiuien
Research into taring and quality assessment inseeded onions
ing. P.S.Hak,ATO,ing.E.J.Steenge,SNUiFenD.Hoek,SNUiF

Inleiding
Nederland is nog steeds de grootste uienexporteur
met een aandeel van circa 20%van de wereldhandel
in uien. Verschillende ontwikkelingen leggen een
steeds zwaardere claim op de kwaliteit van de
Nederlandse uivoordeversemarkt. Erzijninitiatieven
genomenterstimuleringvankwaliteitsverbetering.
Omde kwaliteit vande uiblijvendopeenhoger plan
te brengen, werd binnen de sector de noodzaak
onderkendomeenuniforme regelingvoor uitbetaling
op kwantiteit en kwaliteit op te zetten in de schakel
teler/handel.
De motivatie voor een dergelijke regeling kan voor
de teler uitgaan van toeslagen op de prijs bij een

laag tarragehalte en een slechtere uitwendigekwaliteit. Voor de handel kan van een dergelijke regeling
eenstimulansuitgaanomdekwaliteitvanhethandelsproduktopeenhoger peiltebrengendaardekosten
voor hethandelsgereed makenbeter inovereenstemming zijn te brengen met de aard van de aangevoerdepartijen.
Aandit onderzoek werd medewerking verleend door
het KCB en een aantal sorteer- en pakstations. Op
basis van onderzoeksresultaten van twee jaar en
overleg met het Landbouwschap ende Nederlandse
Bond van Verzendhandelaren in Groenten en Fruit
kwameentarrerings- enkwaliteitswaarderingssysteem
metcriteriatotstanddatdoorde Uiencommissievan
hetProduktschapGroentenenFruitisovergenomen.
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