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U ben van harte welkom op onze 

  informatieve dag “Zaaiuien in de Bewaring” 

PPA Group organiseert op vrijdag 12 januari de informatieve dag “Zaaiuien in de 

Bewaring”. Wij heten u van harte welkom op onze nieuwe locatie aan  

het Olsterpad 2 te Dronten. 

Kerstgroet PPA  - Mailing december 2017.                                Heeft u problemen om deze nieuwsbrief te lezen? Klik dan hier.  

Tel: 0187-657100 | info@ppamail.nl | www.ppagroup.nl 

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

Uw veelzijdige partner in  

agrarische dienstverlening  

en bemiddeling 

Bekijk onder het genot van een hapje en 

een drankje de diverse zaaiuien-rassen 

van het PPA-proefveld en maak de juiste 

keuze in uw uienzaad voor komend sei-

zoen! 

Datum:         Vrijdag 12 januari 2018 

Tijd:               15.00 tot 21.00 uur 

Locatie:        PPA Group 

              Olsterpad 2, DRONTEN 

Klik hier voor meer informatie 

Toename GRASP-Module en QS System 

Zoals wij u al eerder meldden neemt de vraag naar uien met Global Gap, al dan niet 

in combinatie met GRASP module, toe. We zien dat steeds meer telers er voor kie-

zen om de GRASP module toe te voegen aan hun Global Gap. Een goede ontwik-

keling! De afzetmogelijkheden van deze uien nemen hierdoor toe.  

Ook het QS System is een steeds vaker gevraagde certificering. Wanneer u al Glo-

bal Gap gecertificeerd bent (option 1, individual certification)  is deelname aan het 

QS System snel geregeld.  

Elke teelt begint met het perfecte uitgangsmateriaal 

Bent u ook al druk bezig met uw teeltplan voor 

2018?  Wij helpen u graag bij uw keuze voor 

het uienzaad voor komend seizoen! Denkt u 

eraan dat wanneer u geprimed uienzaad wilt 

bestellen, deze bestelling vòòr 31 december bij 

ons binnen moet zijn.   

Voor al uw vragen over uienzaad staan onze 

commissionairs u graag te woord!    

Meer informatie over uienzaad. 
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