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Straight from the breeder

A guaranteed better result!

Nieuwsbrief

Voor u ligt de eerste uitgave van de nieuwsbrief van 2015. De afgelopen weken werd het nieuws bepaald door de
recordhoogte van de uienexport en door de vraag welke invloed de stand van de roebel en de Russische sancties
op de markt zullen hebben.
De kwaliteit van de uien is goed, en dat kan alleen als het uitgangsmateriaal goed is. Daarom willen we in deze
uitgave wat dieper ingaan op de kwaliteit van de eerstejaars plantuien.
Veel leesplezier!

Grow outs

Select Plant Plantuitjes Plantuien in Nederland

Quality inside een Grow out-protocol
voor de uitlevering van plantuitjes.
Lees meer op pagina 2.

De belangrijkste eisen voor
deelname op een rij.
Lees meer op pagina 3.

Stur BC 20
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•
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•
•

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

Red Ray

rood, geprepareerd

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

De teelt van vroege tweedejaars
plantuien iets voor u?
Lees meer op pagina 4.

Unique genetics
The best varieties for you
www.qualityinside.nl

Grow outs

De oogst van de Quality inside
rassen is alweer geruime tijd
binnen en de uitjes worden
onder goede omstandigheden
bewaard. Ook de eerste
herfstleveringen van het ras Troy
hebben alweer plaatsgevonden
en deze uien groeien inmiddels
op verschillende plaatsen in
Europa. Het merendeel van
de plantuien wordt afgeleverd
tussen begin januari en eind april,
afhankelijk van de bestemming en
weersomstandigheden.

Voordat de uitlevering begint, willen
we graag weten hoe onze uitjes het
doen. Daarvoor is binnen Quality inside
een Grow out-protocol ontwikkeld,
in samenwerking met de afdeling
fytopathologie van Bejo Zaden in
Warmenhuizen.
Van elke geoogste partij worden in
het najaar 1000 uitjes opgeplant op de
tabletten bij Bejo, in schone potgrond.
Deze uitjes worden na enkele weken
beoordeeld op aanwezigheid van
valse meeldauw en “kiemkracht”. Het
protocol wordt gevolgd op vroegheid

van de rassen. Het is namelijk mogelijk
dat latere rassen nog in kiemrust
verkeren. De 1000 uitjes worden
uiteindelijk allemaal stuk voor stuk met
de hand beoordeeld op beworteling
en de eventuele aanwezigheid van
schimmels. Uitjes die door een
bepaalde omstandigheid niet uitlopen,
worden nader beoordeeld in het
laboratorium. Op deze manier kunnen
er voor uitlevering van de partijen nog
maatregelen worden genomen, zodat
de teler met een gerust gevoel het
plantmateriaal kan uitplanten.

Eisen voor deelname aan Select Plant Plantuitjes

De huidige eisen blijven gehandhaafd
voor de sector. De belangrijkste zijn:
• De contractgever verzorgt in principe
de digitale teeltaangifte via MijnNaktuinbouw.
• Naktuinbouw plombeert en bemonstert zaden bestemd voor de teelt van
plantuitjes en doet onderzoek naar
rasechtheid, raszuiverheid en kiemkracht per maximaal 1.000 kg.
• Zaadpartijen moeten per 250 kg onderzocht zijn op stengelaaltjes.
• Productiepercelen moeten vooraf
onderzocht zijn op stengelaaltjes en
witrot (per 20 are). Een perceel komt
alleen in aanmerking voor de teelt van
plantuien als de grondmonsters vrij
zijn van stengelaaltjes en witrot.

• De teelt vindt plaats op AM-vrije percelen; de AM-onderzoeksverklaring
moet voorafgaand aan het zaaien
aanwezig zijn.
• De partijen moeten duidelijk herkenbaar zijn gekenmerkt, zowel administratief als in het veld.
• Tot 2013 werden keuringsnummers
verstrekt door Naktuinbouw; vanaf
2013 dienen bedrijven eigen partijnummers te gebruiken. Dit kan een
unieke, bedrijfseigen partijkenmerking zijn. Het gebruik van een nummerreeks per jaar is ook toegestaan,
mits deze wordt voorafgegaan door
het registratienummer van het bedrijf.
Hiervoor mogen niet de zaadplomberingsnummers worden gebruikt!
• De diverse rassen/partijen moeten
goed gescheiden van elkaar worden
opgeslagen.
• De opgeslagen rassen/partijen moeten duidelijk worden gekenmerkt.
• De bewaarcondities moeten goed zijn.

• De aflevering vindt plaats met Select
Plant Plantuitjes-labels. Deelnemende handelsbedrijven die zelf labels
willen drukken in de lay-out van
Select Plant dienen hiervoor expliciet
toestemming te hebben verkregen van
Naktuinbouw. Check dus als uienteler goed de labels met betrekking tot
rasinfo.
Door dit hoge garantieniveau zijn alle
partijen geschikt voor afzet in de EU
én in landen buiten de EU.
• Teelt op geografisch gescheiden
percelen
• Registratie van o.a. machinegebruik
en loonwerkers in logboek
• Oogst aantoonbaar gescheiden
• Aantoonbaar gescheiden opslag, verwerking, koelcellen, kuilen, fust. Geen
contact met grond
• Registratie van bewerkingsvolgorde in
logboek
• Registratie van reiniging

Nederland
Vroege plantuien, iets voor u?
Elk jaar ziet de uiensector uit naar de nieuwe oogst
tweedejaars plantuien, vooral wanneer de kwaliteit
uit de lange bewaring tegenvalt. De start is afhankelijk
van verschillende factoren. Zo moet op het moment
van rooien de ui wel de noodzakelijke bolvorm hebben,
anders is het gewas te onrijp en treden er bij het drogen
teveel verliezen op. Bij veel vraag wordt er al gerooid
zodra het loof begint te strijken. De nog aanwezige
groeipotentie wordt dan gecompenseerd door de
hoge prijzen van dat moment. Een andere factor is de
inschatting van de verwerkers van de hoeveelheid echt
vroege oogst en de ontwikkeling van de vraag. Want
wanneer eenmaal is overgeschakeld op de nieuwe
oogst is het moeilijk om weer oude oogst bij klanten te
leveren.
De bekendste en meest geteelde vroege plantuien zijn
Jagro en Jetset, die in het voorjaar worden geplant.
De oogst van deze plantuien start in Nederland
meestal in de laatste week van juni. Afhankelijk van
de weersomstandigheden in het groeiseizoen en de
bovengenoemde marktinschattingen van de verwerkers
kan dat wat variëren. Jagro is wat grover dan Jetset,
terwijl Jetset een iets dunnere nek heeft en wat beter
bewaarbaar is dan Jagro. Jagro is gewoonlijk iets
vroeger dan Jetset, maar als gevolg van weersinvloeden
kan dit ook andersom zijn. Forum, een plantui uit het
Quality inside–programma bedoeld voor de primeurteelt,
is nog vroeger. Hierdoor kan men ondanks een lager
opbrengstpotentieel toch profiteren van hoge prijzen. Het

fijne nekje maakt deze plantui bovendien snel geschikt
voor verwerking.
De laatste jaren groeit de belangstelling voor
overwinteringsteelt. Populair is het ras Troy, feitelijk een
voorjaarsplantui die dankzij de zeer hoge schiettolerantie
echter zonder problemen voor de winter geplant kan
worden en gemiddeld 1-2 weken eerder kan worden
geoogst dan de voorjaarsteelt. Dit jaar konden de
eerste Troy-percelen al rond 10 juni worden geoogst.
De opbrengst is hoger dan bij voorjaarsteelt en het
groeiseizoen is tweemaal zo lang. De grond mag niet
slempgevoelig zijn; ideale grond voor overwinteringsteelt
heeft een afslibbaarheid tussen de 25 en 30%.
Voor voorjaarsplantuien is het belangrijk dat de
grond vroeg groeikrachtig is; alleen dan profiteert u
maximaal van de doorgaans hoge prijzen aan het begin
van het seizoen. Daarnaast is de beschikbaarheid van
gemakkelijk opneembare fosfaat belangrijk, omdat dit
zorgt voor een snelle ontwikkeling van de wortels en dus
voor een snelle weggroei.
De uienmarkt kan vooral in de zomer zeer grillig
zijn: in sommige jaren zien we dat de prijs eerst
hoog is en daarna daalt, maar afhankelijk van de
weersomstandigheden kan het ook andersom zijn.
In de Nederlandse uienwereld spreekt men daarom niet
voor niks over: “Het is en blijft Juun”

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken:

www.qualityinside.nl
Of neem contact op met:
Broer B.V.
Postbus 61, 1619 ZH Andijk
Kleiakker 1, 1619 PD Andijk
Nederland

T: +31(0)228 591 394
F: +31(0)228 591 725
onion@broerbv.nl
www.broerbv.nl

