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

Bureau Uienmarkt Informatie (BUI) van de Brancheorganisatie Akkerbouw heeft zoals gebruikelijk
medio april een telefonische enquête gehouden onder een grote steekproef telers met 2 of meer ha
zaaiuien. De ondervraagde bedrijven zijn aselect getrokken uit een actueel bestand van telers. Alle
relevante uientelers maakten dan ook kans op benadering door de onafhankelijke interviewers. De
enquête is in 5 werkdagen rond peildatum 15 april uitgevoerd en verwerkt door marktonderzoekbureau
Environs.
Peiling, algemeen
Onderstaande marktschattingen zijn gebaseerd op de reacties van 316 telers met samen 3.112 ha
zaaiuien. Dit komt overeen met 13 % van het totale geteelde areaal zaaiuien (ca. 23.000 ha) vanaf 2 ha
en 11 % van het betreffende aantal bedrijven. De verzamelde gegevens zijn zoals gebruikelijk
herwogen om een goede afspiegeling van regio en bedrijfsareaal te vormen en geprojecteerd naar
landelijk niveau, waarna de uitkomsten representatief zijn voor alle bedrijven met minstens 2 hectare
zaaiuien. M.b.t. opbrengsten en areaal is waar mogelijk en ter controle ook gebruik gemaakt van andere
onafhankelijke bronnen.
Areaal en opbrengst zaaiuien 2015
De totale bruto opbrengst van oogst 2015 wordt door de onderzoekers - mede op basis van de twee
eerdere peilingen - geschat op circa 1,40 miljoen ton, dit op een totaal areaal van 23.000 ha. De
opbrengst van oogstjaar 2014 bedroeg 1,28 miljoen ton (op een areaal van 22.300 ha) en die van
oogstjaar 2013 1,31 miljoen ton (21.800 ha). De gemiddelde bruto opbrengst kwam het afgelopen
oogstjaar uit op ruim 60 ton/ha (oogstjaar 2014: circa 58 ton/ha en oogstjaar 2013: 60 ton/ha).
Afleveringen, bewaring en voorraden op peildatum 15 april 2016
Van de geoogste zaaiuien is medio april 1,21 miljoen ton (87% van de bruto opbrengst) afgeleverd. Dit
is een gebruikelijk aandeel in deze fase van het seizoen: medio april 2015 was 88% afgeleverd (ruim
1,12 miljoen ton) en medio april 2014 eveneens 87% (1,1 miljoen ton).
In de al afgeleverde partijen uien ligt het uitvalpercentage volgens de telers gemiddeld op 9% (april
2015: ca. 7,5% en april 2014: 9%).
Van de bruto opbrengst ligt 13% - overeenkomend met bijna 187.000 ton - nog in bewaring. Op
dezelfde peildata in 2015 en 2014 bedroeg de hoeveelheid in bewaring resp. 150.000 ton en 170.000
ton.
Van de uien in bewaring is 24% (ca. 44.000 ton) al verkocht, d.w.z. contractueel vastgelegd maar nog
niet afgenomen.
Tellen we alle afgeleverde partijen op bij de nog niet afgenomen maar wel al gecontracteerde partijen
(samen ca. 1,25 miljoen ton), dan is 90% van de totale bruto opbrengst al verkocht (april 2015: 93% en
april 2014: 92%). Bij de peilingen van medio februari en november bleek respectievelijk 78% (vorig jaar
73%) en 51% (vorig jaar 44%) van de bruto opbrengst verkocht. De verkochte hoeveelheid van 1,25
miljoen ton is vergelijkbaar met die per medio april in de afgelopen drie jaren, toen steeds 1,2 miljoen
ton was verkocht.
Nog vrije voorraden op peildatum 15 april 2016
Voor de resterende 10% van de bruto opbrengst (ca. 142.000 ton) liggen prijs en afnemer medio april
2016 nog niet vast (vrije uien). Ter vergelijking: medio april 2015: 7% (92.000 ton) en medio april 2014:
8% (ca.100.000 ton).
Het gemiddelde uitvalpercentage van de vrije uien wordt geschat op ruim 10%. Ter vergelijking: in april
2015 was dat 8% en in 2014 was dat gemiddeld 12%.

Van alle bedrijven met zaaiuien heeft 15% medio april nog vrije uien (in 2015: 11% en in 2014 8%). In
2013 en 2012 was het aandeel bedrijven met nog vrije uien aanzienlijk hoger: resp. 21% en 38%.
Bijna zeven procent van de telers (6,6%) had medio april nog niets verkocht. In de twee voorafgaande
jaren was dit percentage 2% en in 2013 en 2012 resp. 5% en 18%.
Verdeling van de vrije uien naar areaalgrootte
Naar schatting ruim 400 telers (15% van de populatie) hebben rond de peildatum nog vrije uien. De
verdeling over de verschillende areaalgroottecategorieën is als volgt:
groottecategorie:

aandeel bedrijven binnen de
betreffende categorie met nog vrije
uien:

2 – 5 ha
5 -10 ha
10 – 20 ha
≥ 20 ha

aandeel van het totale volume vrije
uien:

7%
16%
24%
20%
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