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TOP en PPA op LANDELIJKE UIENDAG COLIJNSPLAAT 

Landelijke Uiendag 2017: 24 augustus 09.30 tot 18.30 uur 

Thema: “Voorsprong Behouden” 

Rusthoeve, Noordlangeweg 41, Colijnsplaat 

Digitale nieuwsbrief augustus 2017.                                Heeft u problemen om deze nieuwsbrief te lezen? Klik dan hier.  
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Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een email naar info@ppamail.nl  

Uw veelzijdige partner in  

agrarische dienstverlening  

en bemiddeling 

REMINDER:  
18 AUGUSTUS OPEN DAG DEMOVELD ZAAIUIEN LELYSTAD 

Vanmiddag is het zover! Onze jaarlijkse open 

dag op het demoveld van zaaiuien in Lelystad. 

Diverse rassen zijn hier te bekijken en vergelij-

ken. Daarnaast is er natuurlijk de gelegenheid 

om elkaar onder het genot van een hapje en een 

drankje te spreken.  Graag tot straks! 

… AND THE WINNER IS … !!! 

Binnenkort zal de verloting plaatsvinden van de FENDT!   Welke aardappelpool-

deelnemer wint een gloednieuwe FENDT voor 200 uur?   

Wilt u nog kans maken? Inschrijven kan nog steeds! Neem voor meer informatie     

contact op met Michel van Oijen, telefonisch 06-53 405 740 of per 

email michel@ppamail.nl of laat een bericht achter.  

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Mechangroep.  

Ook dit jaar zijn we weer te vinden in  

onze gezellige eigen tent op het buiten-

terrein tijdens de Landelijke Uiendag te 

Colijnsplaat! Wij stoken de BBQ dit keer 

lekker op en zorgen voor een zeer sma-

kelijk samenkomen. Kom dus zeker bij 

ons langs voor een hapje, een drankje en 

een gezellig praatje!!  

TRIPS: Extra aandacht voor uw uien  

We weten allemaal dat trips in uien dit jaar een groot pro-

bleem is.  We zien helaas percelen die volledig grijs zijn 

van de trips.  Dit veroorzaakt een verlies in opbrengst, en 

kan daarnaast ook de kwaliteit van de partij aantasten.  

Het is daarom van groot belang om de kwaliteit van deze 

uien nauwlettend in de gaten te houden. Besteed bij deze 

partijen extra aandacht aan het drogen van de uien, want 

beschadigingen die de trips aan de plant hebben gemaakt 

kunnen ingangspoorten zijn voor problemen.  Controleer 

daarnaast in de bewaring wekelijks de partij op eventuele 

achteruitgang.  

HERHAALDE OPROEP: Global Gap/GRASP-Module  

De vraag naar Global Gap gecertificeerde uien neemt toe. Door uw uien Global Gap 

te laten certificeren vergroot u de afzetmogelijkheden van uw product!  

Al eerder melden we u dat ook de GRASP-Module, welke als losse module bij uw 

Global Gap certificaat te behalen is, steeds belangrijker wordt voor onze afnemers. 

Dit omdat vanuit de Europese Retail steeds vaker de eis komt dat partijen naast 

Global Gap ook het predicaat GRASP hebben.  De module is bedoeld om aan te 

tonen dat er goed wordt omgegaan met de gezondheid, veiligheid en het welbevin-

den van uw (tijdelijke) medewerkers.   

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

personeel 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.  

INSCHRIJVEN IN RODE UIENPOOL   

U kunt zich nog steeds inschrijven in de PPA Rode 

Uienpool! De systematiek van de pool is gelijk aan die 

van de gangbare gele pool. Samen kunnen we volume 

realiseren om zo flexibele afzet te genereren. We ver-

kopen de rode uien gedurende het gehele seizoen, u 

ontvangt dan ook de gemiddelde prijs over het gehele 

seizoen.  Lees meer... 

HANDLE WITH CARE 

Met aandacht rooien zorgt voor een goede start van het 

nieuwe bewaarseizoen.  Let hierbij o.a. op de lengte van 

het loof, voorkom rooibeschadigingen en wees bij het naar 

binnen rijden ook alert op de valhoogtes.  

Behandel uw uien op dezelfde manier als uw aardappelen!  
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