
 

PPA heeft afgelopen donderdag 7 juli de poolprijzen van oogstjaar 2021 

gepresenteerd. Kijken we terug naar afgelopen zomer, dan leek de start van het 

seizoen niet erg optimistisch. Aan het einde van het groeiseizoen werd de 

opbrengstverwachting, mede door een hoge ziektedruk, toch nog behoorlijk lager. 

Wat betekende dit voor de prijsontwikkeling? 

In week 11 komt het resultaat van de bewaarpool gele zaaiuien op € 11,50 per 100 kg. De bewaarpool 

rode zaaiuien presenteert een prijs van € 23,25 per 100 kg op basis van 60% grofte. Omdat er afgelopen 

jaar erg grote verschillen waren in prijsvorming voor grove en fijne partijen, hanteert de PPA uienpool 

voor de rode zaaiuien een grofte-premie per % grove uien boven 60mm.  

Groeiseizoen 
De start van het groeiseizoen leek positief. Het uienareaal in Nederland was met meer dan 10% 

gestegen. Dit alles resulteerde in een negatieve stemming onder de telers en verpakkers. De 

prijsvorming begon dan ook onder kostprijsniveau. Door de hoge ziektedruk in augustus lieten veel 

uienpercelen toch wat opbrengst liggen en ontstond er stemming bij de uientelers voor een gezondere 

prijsontwikkeling. Deze hoge ziektedruk heeft er wel voor gezorgd dat de kwaliteit van de uien minder 

was dan andere jaren met name de kiemrust. Daardoor moesten er in de eerste helft van het seizoen 

een grote hoeveelheid uien vervroegd worden verkocht. 

 

Gele uien 
Als we naar de beursprijzen van afgelopen jaar kijken, dan hebben we zelden zo’n vlak uienseizoen 

meegemaakt. Tussen oktober en maart heeft er nauwelijks verandering plaatsgevonden in de 

beursprijzen van de gele uien. Gelukkig hadden we vanaf april nog een korte opleving en hebben de 

meeste uien toch nog een juiste bestemming kunnen krijgen. Waar we nog nooit zoveel uien 

geproduceerd hebben, zijn er namelijk ook nooit eerder zoveel geëxporteerd. Afgelopen seizoen 

hadden we een exportrecord met een stijging van ruim 8% ten opzichte van het vorige record. De 

vraag is of dit niet nog veel meer had kunnen zijn als de transportkosten overzee niet zo enorm 

gestegen waren. Wellicht was de prijs voor de Nederlandse ui dan ook een stuk gunstiger geweest. 

Al met al is het perspectief voor oogst 2022 een stuk beter. Het uienareaal in Nederland doet weer een 

stap terug en kan vergeleken worden met het areaal van oogstjaar 2020. Bovendien zorgt de lange 

periode van droogte in het voorjaar voor een wisselende stand van de uienpercelen. De laatste 

maand hebben we relatief groeizaam weer gehad, maar de planten die missen zullen er niet meer bij 

komen. 

 

Rode uien 
De rode uienpool van PPA heeft voor het 5e jaar op rij een hele mooie prijs gerealiseerd. Ondanks dat 

er wederom een uitbreiding plaatsvond in het rode uienareaal waren de laatste rode uien in mei al 

verkocht. De toenemende vraag op de wereldmarkt, de heropening van de Europese-horeca na de 

coronacrisis en het ontbreken van de grofte in de geteelde rode uien zijn hier grotendeels de oorzaak 

van. Dat er afgelopen jaar meer vraag was naar grove partijen is duidelijk terug te zien in de 

beursnoteringen. Gedurende het hele seizoen was de beurs voor grove partijen ruim € 5,- per 100 kg 

hoger dan de fijnere sorteringen, en dan tellen we de vele weken dat er voor de fijnere sorteringen niet 

genoteerd werd nog niet eens mee.    

Voor oogstjaar 2022 is er naast de bestaande telers van PPA Group ruimte voor nieuwe telers.  

Dit geldt voor de gele- en rode bewaarpool en ook voor beide aflandpools. Daarnaast bent u voor de 

vrije handel en contracten op het gebied van alle soorten uien en witlof welkom bij ons.  

 

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons kantoor  

via info@ppamail.nl of 0187-657100.  

Recordexport biedt perspectief voor de 

toekomst van de Nederlandse ui!   
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