
Vanaf seizoen 2017 kunt u ook met uw rode uien deelnemen 

aan een uienpool. PPA start met een Rode Uienpool. De sys-

tematiek van de pool is gelijk aan die van de gangbare gele 

pool. Samen kunnen we volume realiseren om zo flexibele 

afzet te genereren. We verkopen de rode uien gedurende het 

gehele seizoen, u ontvangt dan ook de gemiddelde prijs over 

het gehele seizoen.  Lees meer... 

RODE UIENPOOL: Meerwaarde voor uw product  

Heeft u uw zaaizaad of plantuitjes voor komend teeltjaar al besteld? PPA bemiddelt voor u 

in eerste klas zaaizaad van alle grote leveranciers en TOP plantuitjes! Wij adviseren u 

graag welke uienzaadrassen of plantuitjesrassen het beste passen bij uw persoonlijke 

wensen, grondsoort, bewaarmogelijkheden etc. Op de meest flexibele manier leveren wij 

alle rassen zaaizaden en plantuitjes. Meer info... 

Het perfecte uitgangsmateriaal 

   Waarom deelnemen aan de PPA AARDAPPELPOOL ? 

Ons team is de afgelopen tijd flink uitgebreid. Vanaf juli 2016 is Peter van den Heuvel in 

dienst genomen als ondersteuning van Jelle van der Krift. Vanaf augustus 2016 kwam ook 

Goffe Schat erbij. Goffe richt zich met name op het gebied NOP en is daarnaast contact-

persoon van de Rode Uienpool. Martijn de Groot, stagiair van de HAS Dronten, werkt bij 

ons aan een mooie opdracht: het opstarten van de Biologische Uienpool. Het PPA team in 

het zuidwesten is vanaf 1 maart 2017 versterkt met de komst van David Luteijn. Hij gaat 

aan de slag als commissionair in Zeeuws-Vlaanderen en België. Bekijk hier de medewer-

kers van PPA. 

     Nieuwe gezichten bij PPA GROUP 
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 Elke teelt begint  

 met het perfecte  

 uitgangsmateriaal 

Kansen oppakken in de dynamische aardappelwereld. 

Dat is wat PPA POTATO wil doen met de start van de 

onafhankelijk aardappelpool. Vanaf oogst 2017 kunnen 

telers hun gehele of gedeeltelijke aardappelopbrengst 

onderbrengen in de pool.  

Op coöperatieve basis worden de aardappelen vermarkt. 

Samen een sterke partij vormen, die gaat voor de hoog-

ste prijs, dat is waar PPA voor staat.  Meer info...  

 Uw veelzijdige partner in    

 agrarische dienstverlening  

 en bemiddeling 

De GRASP-Module, welke als losse module bij uw Global Gap certificaat te behalen is, 

wint aan belangstelling van onze afnemers. Dit omdat vanuit de Europese Retail steeds 

vaker de eis komt dat partijen naast Global Gap ook het predicaat GRASP hebben.  

GRASP is de afkorting van "GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice", wat 

vertaald in het Nederlands betekent: Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale prak-

tijken.  De module is bedoeld om aan te tonen dat er goed wordt omgegaan met de 

gezondheid, veiligheid en het welbevinden van uw (tijdelijke) medewerkers.   

De GRASP-module is kort samengevat in een checklijst. Vooral voor telers zonder per-

soneel vraagt het maar weinig extra tijd om deze module te behalen. Wij raden het 

daarom aan om, wanneer u aan verlenging van uw Global Gap certificaat toe bent,  

zeker te overwegen om ook de GRASP-Module mee te nemen. U vergroot hiermee de 

afzetmogelijkheden van uw product!  

GRASP-Module wordt steeds vaker gevraagd 

Heeft u interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met     

Michel van Oijen:  06-53405740 - michel@ppamail.nl 

Biologische Uienpool biedt kansen voor omschakelaars 

De eerste Biologische Uienpool van Nederland is een feit!  Op verzoek 

van onze telers starten we hiermee vanaf seizoen 2017. Een pool als 

afzetvorm is uitermate geschikt voor bio-uien: samen kunnen we volume 

realiseren en zo een interessante partij vormen voor afnemers. Voor 

telers die in omschakeling zijn biedt PPA als voordeel dat wij zowel 

gangbare als biologische uien verhandelen. Voor elk product kunnen we 

de afzet regelen. Wij bieden daarnaast ook mogelijkheden voor externe 

opslag van biologisch product. Lees meer... 

Digitale nieuwsbrief maart 2017.                         Heeft u problemen om deze nieuwsbrief te lezen? Klik dan hier.  

De afgelopen maanden heeft PPA enkele informatieavonden gehouden over de afzet 

van aardappelen en uien in pool vorm.  Op deze avonden sprak ook Eric Arts van        

accountantskantoor Countus uit Flevoland. Countus heeft jarenlang onderzoek gedaan 

naar wat de aardappelen en uien nu werkelijk opbrengen bij telers en welke contractvor-

men hier nu positief of negatief uitkomen.  

Samenvattend blijkt dat aardappelen in pools / vrij 1,5 cent hoger uitkomen dan het    

gemiddelde van contracten. Bij uien liggen deze prijzen ongeveer gelijk. Hierbij moet 

men zich wel realiseren dat bij de vrije verkoop werd gepraat over een gemiddelde van 

de hoge en lage prijzen . Dit betekent dat 50% van de telers die vrij verkocht dus onder 

de gemiddelde prijs zat. Deze 50% had beter aan een pool deel kunnen nemen.  

Ook presenteerde PPA haar nieuwe onderneming  

tijdens de informatieavonden.  

PPA POTATO: uw nieuwe partner in aardappelen 

PPA Potato is uw volledige aardappel partner. U kunt 

bij ons terecht voor pootgoed. Ook voor de afzet van 

industrieaardappelen en tafelaardappelen bent u bij ons 

aan het juiste adres. Vanaf oogst 2017 starten we de 

PPA Aardappelpool. 

De hiernaast afgebeelde piramide 

zorgde voor een leuke discussie op 

de avonden, omdat iedere teler zich 

hier wel in kon herkennen.  

De lijn van hebzucht naar euforie is 

de stijgende aardappelmarkt / uien-

markt en de lijn van euforie naar 

wanhoop is de dalende aardappel-

markt / uienmarkt.  
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De piramide van de uien- en aardappelteler 

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een email naar info@ppamail.nl  
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