Resultaten landelijke opbrengst- en voorraadmeting (peildatum 15 februari 2016) Bureau Uienmarkt Informatie
(BUI) van de Brancheorganisatie Akkerbouw

Bureau Uienmarkt Informatie (BUI) van de Brancheorganisatie Akkerbouw heeft medio februari wederom een
telefonische opbrengst- en voorraadmeting enquête gehouden onder zaaiuientelers. De ondervraagde bedrijven
zijn aselect getrokken uit een actueel bestand van uientelers: alle relevante uientelers maakten dan ook kans op
benadering door de onafhankelijke interviewers. De enquête is in 5 werkdagen rondom peildatum 15 februari 2016
uitgevoerd en verwerkt door marktonderzoekbureau Environs.

Resultaten, algemeen
Onderstaande marktschattingen zijn gebaseerd op de reacties van 285 telers met samen 2.550 ha zaaiuien wat
overeenkomt met 11% van het totale areaal zaaiuien bij telers vanaf 2 ha (ca. 23.600 ha). De verzamelde
gegevens zijn zoals gebruikelijk herwogen om een goede afspiegeling van regio en bedrijfsareaal te vormen en
geprojecteerd naar landelijk niveau. M.b.t. opbrengsten en areaal is waar mogelijk en ter controle ook gebruik
gemaakt van andere onafhankelijke bronnen. Onderstaande resultaten worden verder geanalyseerd en op www.uiinfo.nl en in de nieuwsbrief ui-info gepubliceerd.

Areaal en opbrengst 2015
Van het geoogste areaal van ongeveer 23.600 ha in 2015 (22.300 ha in 2014 en 21.800 ha in 2013) is een bruto
opbrengst van uiteindelijk 1,41 miljoen ton zaaiuien gehaald (2014: 1,29 miljoen ton en in 2013: 1,31 miljoen ton).
De gemiddelde bruto opbrengst kwam het afgelopen oogstjaar uit op 59.8 ton/ha (ter vergelijking: de
hectareopbrengst bedroeg bijna 58 ton in 2014 en ongeveer 60 ton in 2013).
Afleveringen, tarra en voorraden op peildatum 15 februari 2016
Van de 1,41 miljoen ton zaaiuien is medio februari al ongeveer 1 miljoen ton afgeleverd (71%). In februari 2015 was
van de geraamde bruto oogst van ongeveer 1,29 miljoen ton ongeveer 0,86 miljoen ton afgeleverd (67%). In
februari 2014 was 72% (0,95 miljoen ton) van de bruto oogst uit 2013 van 1,31 miljoen ton afgeleverd.
De tarra op de tot nu toe afgeleverde partijen bedraagt volgens de telers gemiddeld 8,5% (vorig jaar 8% en medio
februari 2014 8,5%). Netto is er nu 0,92 miljoen ton afgeleverd (medio februari 2015 0,79 miljoen ton en medio
februari 2014 0,87 miljoen ton).
Van de bruto opbrengst ligt dus 29% nog in bewaring. Dat komt overeen met ongeveer 0,41 miljoen ton en hiervan
is 24% (ca. 97.000 ton) al verkocht, d.w.z. contractueel vastgelegd maar nog niet afgenomen. Medio februari 2015
was nog 0,43 miljoen ton in bewaring, waarvan ruim 74.000 ton (17% van de hoeveelheid in bewaring) reeds was
verkocht. In dezelfde periode van 2014 was van 0,37 miljoen ton in bewaring ca. 90.000 ton vastgelegd.
Tellen we alle afgeleverde partijen op bij de nog niet afgenomen maar wel al gecontracteerde partijen, dan is half
februari 2016 1,1 miljoen ton (78% van de geraamde bruto oogst 2015) al verkocht. Half februari 2015 was 0,93
miljoen ton ( 72%) van de oogst al verkocht en half februari 2014 1,04 miljoen ton (79%).
Nog vrije voorraden op peildatum 15 februari 2016
Voor de resterende ruim 0,31 miljoen ton (22% van de geraamde bruto oogst) liggen prijs en afnemer medio
februari nog niet vast. Voor medio februari 2015 en 2014 bedroeg deze hoeveelheid respectievelijk 0,34 miljoen ton
(27%) en 0,27 miljoen ton (21%).
Het gemiddelde uitvalpercentage van deze partijen wordt, met als uitgangspunt de raming door telers, geschat op
tenminste 9% (februari 2015: bijna 9% en februari 2014: 8,2%), dus netto zou de vrije hoeveelheid neerkomen op
ongeveer 0,28 miljoen ton.
Een derde (33%) van de telers die in 2015 minstens 2 ha zaaiuien teelden beschikt medio februari nog over vrije
uien (in 2015: 36%, in 2014: 31%) en 14% van de telers heeft nog niets verkocht (vorig jaar was dat 15% en medio
februari 2014 12%).

Verdeling van de vrije uien februari 2016
Van het volume van de vrije uien (0,3 miljoen ton) bevindt zich op basis van de enquête ongeveer 35% bij telers die
tussen 5 en 10 ha zaaiuien telen en ongeveer 34% bij telers die tussen 10 en 20 ha zaaiuien telen. 12% ligt bij
bedrijven met 20 hectare of meer.
In de categorieën telers die 2 tot 5, 5 tot 10 en tussen 10 en 20 ha zaaiuien telen, is steeds meer dan 20% van de
bruto opbrengst van deze categorie nog vrij beschikbaar. Voor de categorie telers met meer dan 20 ha zaaiuien
geldt dat 17% van de geraamde bruto opbrengst van deze categorie nog vrij beschikbaar is.

