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Voor u ligt alweer de negende editie van de Quality inside nieuwsbrief. In dit nummer wordt
onder andere ingegaan op de afzet van Nederlandse tweedejaars plantuien.
Daarnaast een update over het wel en wee van de gezaaide percelen eerstejaars plantuien.
Veel leesplezier!

Troy voor
voorjaarsplant

Plantuien in
Nederland

Troy heeft inmiddels een goede reputatie
opgebouwd als overwinterings plantui. Maar dat
Troy ook zeer geschikt is als voorjaars plantui,
leest u op pagina 2

Wat gebeurt er met de Nederlandse plantuien
zodra ze gedroogd en afgeleverd zijn? Op pagina
3 leest u hier alles over.

Stur BC20

Red Ray

• Mooie ronde vorm
• Goede schiettolerantie
• Hoog productieve plantui
• Hoog drogestofgehalte
• Zeer geschikt voor lange bewaring
• Uitstekend geschikt voor de verwerkende
industrie

• Uniforme kwaliteitsui met een zeer goede huid
• Prachtige dieprode kleur
• Productief dankzij een sterk wortelgestel
• Goed bewaarbaar

Stand van zaken eerstejaars teelt in Nederland

Broer B.V. heeft in Nederland de
exclusieve genetica van Bejo/De
Groot en Slot uitgezaaid op haar
percelen in de Noord-oostpolder,
Noord-Holland en Zeeuws
Vlaanderen bij geselecteerde telers.
De geselecteerde percelen dienen vrij
te zijn van stengelaatjes (Ditylenchus
dipsaci), witrot (Sclerotinia
cepiforum) en AM.

geweest, waardoor de zaaiwerkzaamheden tijdelijk moesten worden
uitgesteld. Uiteindelijk zijn de laatste
percelen begin mei gezaaid. Ondanks de
koude temperaturen heeft het zaad het
kiemstadium goed doorlopen en
is de stand op het moment van schrijven
– 4 juni – weliswaar +/- 14 dagen later
dan gebruikelijk maar redelijk tot goed te
noemen.

Broer BV is dit jaar op 18 april onder goede
omstandigheden begonnen met de zaai.
Daarna is het een tijd te koud en te nat

Het oogsttijdstip zal door de teeltadviseurs
van Broer in overleg met de telers worden
bepaald om uiteindelijk de juiste sortering

Troy voor voorjaarsplant
Troy heeft inmiddels een goede
reputatie opgebouwd als
overwinterende plantui. Het ras
heeft sinds haar introductie in
2008 te maken gehad met warme
novembermaanden, diverse natte
perioden, zeer droge lentes en
diepvriestemperaturen tot -23°C.
Toch kon er elk jaar een mooie
opbrengst gehaald worden van een
kwalitatief hoog niveau. De unieke
combinatie van vroegheid, kwaliteit
en opbrengst maken Troy echter ook
zeer geschikt als voorjaars plantui.
Voorjaars geplante Troy heeft,
vergeleken met Jagro, een 10% hoger
opbrengstpotentieel en combineert dit
met een aanmerkelijk hogere kwaliteit
van zowel de bol als de huid. Uiteraard is
een in oktober geplant perceel Troy eerder
oogstrijp, maar ook bij voorjaarsplant kan
eerder geoogst worden dan Jagro. En met
de aanzienlijk dunnere nek is Troy sneller
te drogen. Dit levert aan het einde van de
rit een partij op van hogere kwaliteit die
bovendien eerder klaar is voor aflevering.

te kunnen oogsten en afleveren.
Gematigde omstandigheden met voldoende
hoge temperaturen en zo nu en dan
een buitje regen geven de beste kans
op optimale kwaliteit van het geoogste
product.
Broer heeft de volgende Quality inside
rassen gezaaid: Troy, Forum, Stur BC 20,
Hercules, Sherman, Hytech, Red Light en
Red Ray. Daarnaast zijn ook de volgende
Bejo/De Groot en Slot rassen gezaaid;
Jagro, Jetset, Centurion, Red Baron,
Stuttgarter Stanfield, Radar en Electric.

Overzicht van de arealen en afzetmarkten van de
plantuien in Nederland.
Op basis van de CBS cijfers staat er
in Nederland circa 4300 tot 4500
ha tweedejaars plantuien. De oogst
van plantuien vindt plaats van
circa half juni tot eind augustus. De
oogst en afzetperiode omvat zo’n 10
weken. De opbrengsten zijn nogal
afhankelijk van het oogsttijdstip en
de weersomstandigheden tijdens de
groei. Als de oogst van de vroege
plantuien van start gaat is de
opbrengst nog niet veel groter dan
30 à 35 ton. Volledig uitgegroeide
plantuien kunnen in augustus
ook meer dan 80 ton opleveren.
Het noemen van een gemiddelde
opbrengstcijfer is hierdoor lastig.
Uitgaande van een gemiddelde van
50 ton is de totale plantuienoogst ca
220.000 ton.
De oogst van plantuien start met de
traditionele overwinteringsuien van het
Japanse type Shenshui Yellow. Door de
zeer beperkte houdbaarheid van dit type is
het areaal geslonken tot enkele tientallen
hectares. De uien worden zo vers mogelijk
en in of rondom Nederland afgezet. Het
ras Troy is wat dat betreft een grote stap
voorwaarts. Voor de winter geplant is
deze ui oogstbaar vanaf de derde/ vierde
week juni. De kwaliteit van het geoogste
product is aanmerkelijk beter, waardoor
het ook geschikt is voor export. Direct
volgend op Troy komt de oogst van de
voorjaarsplantuien.
Doordat plantuien een hoger
drogestofgehalte hebben dan zaaiuien, zijn
ze bijzonder geschikt voor de verwerkende
industrie. De belangrijkste afzetmarkt voor

“

“Door een hoog
drogestofgehalte
zijn plantuien
bijzonder geschikt
voor de verwerkende
industrie.”

”

de verwerking is de bakindustrie.
Hier worden de uien geschild, gesnipperd
en voorzien van beslag. Daarna worden
ze gefrituurd. Naar schatting gebruikt de
bakindustrie jaarrond zo’n 35.000 ton
plantuien. De gebakken uitjes worden

wereldwijd afgezet. Twee van dergelijke
bakfabrieken staan in Nederland. Plantuien
voor de bakindustrie zijn veelal latere types,
die ook goed bewaard kunnen worden.
De teler laat de uien helemaal uitgroeien,
waardoor de uien vaak met nauwelijks nog
huid geoogst worden. Voor de bakindustrie
is dit uiteraard geen probleem, omdat de
huid er in de fabriek toch helemaal afgaat.
Andere belangrijke afnemers voor de
verwerkende industrie zijn de schillerijen.
Naar schatting gaat hier zo’n 30.000 ton
naartoe. Schillerijen leveren bijvoorbeeld
geschilde uien aan bedrijven die het
product verwerken in groentepakketten.
Ook worden geschilde uien geleverd aan
horeca bedrijven. Soms worden uien ook
speciaal gesneden, zodat ze precies voldoen
aan de eisen van de afnemer. Bijvoorbeeld
uienringen, maar ook het uienpartje dat zit
aan een vleesstokje voor op de barbecue.
Ook het fabrieksmatig fruiten gebeurt
in Nederland. Deze zet men af naar de
voedselindustrie als maaltijdcomponent.
In totaal blijft er in Nederland dus
ca 155.000 ton over voor directe
binnenlandse consumptie en export. Het
supermarktkanaal is in Europa een grote
afnemer. Veel plantuien gaan hier in
kleinverpakking naar toe. Naar mate het
oogstseizoen vordert, worden de plantuien
ook steeds verder weg geëxporteerd naar
bijvoorbeeld Midden Amerika of Maleisië.
Deze uien gaan in balen van 25 kg de
grens over.

Partij controle Broer BV/Qi
Als onderdeel van het Kwaliteit
Management Systeem wordt van
elke uitgeleverde partij een monster
uitgeplant op het praktijkveld in Andijk.
Op dit perceel monitoren medewerkers van
Broer, Bejo en De Groot en Slot weggroei,
gewasstand, en later worden de opbrengsten
en de bewaarbaarheid. Verder wordt op
onder andere op dit perceel beoordeeld of de
ontsmettingen aan de verwachtingen hebben
voldaan.
Op de foto hiernaast is Timo Petter, veredelaar
van Bejo/De Groot en Slot, bezig met één van
zijn beoordelingsronden.

Uitnodiging!
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Plantuien
Forum
Jagro
Jetset
Troy
Hercules
Centurion
Stur BC20
Sherman
Hytech

Locatie: Westlandse Langeweg
hoek Korteind in Steenbergen
Datum: Woensdag 3 juli 2013
Tijd: 14.00 – 21.00 uur

Red Light

Voor meer informatie kunt u
onze website bezoeken:

www.qualityinside.nl

Red Ray
Red Baron

Of neem contact op met:
Broer B.V.
Postbus 61, 1619 ZH Andijk
Kleiakker 1, 1619 PD Andijk
Nederland
Tel.: +31(0)228 591 394
Fax: +31(0)228 591 725
onion@broerbv.nl
www.broerbv.nl
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