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ïl'*HlTll,H":Íf"ï::t Het gaat niet goed met de Ëï**"iffiËi#.'""#iifl�;
#*i11S.g:mSï*Jm Nederlandse ui. Eind ffïg::,hf"fff:êB$f;i*,ïlilïl;
lh*,Ëi$Ï#S"1Ëfl1ïiH# vorig jaar'daalden de $"Jïiffi'[ïjJ" 

,op.n van €rtr ui

ff.:'&Ë,ï-,":tr.9#.ffiËï.: beurspr-ijzentoteen *Ï:iJ"lïi:.:;,"ffi:.ÏÏF"H"*
iadetr bór têÍw.Jaárlijks expoieleq abSOlUUt dieptepUnt. Het ,aÍIeakt der de Èiditionele, tcherP.-aro-
w€ zo'r viifirondêfo?tuiz€;d to;. vooial -:--:::- ---'--'--.- --- ilatischc 8.1ê ui zijn wel mogelijkh€-
naar Duiaiand. FrenlÍij} en crcot-BÍit' iS tiid VOOf een nieuw ;àen. z€st (r|Íis-xik van hq Yve8e'l|nqs€
tennié. Maar dia laJden prcducer€n ;i - .tjentnr$ 9oor PFnt€nveFêderrru9 en xe
steeats mee! uieD zctf of haL;n ze liever Oïtenslef. Vlndt de productieoDderzo€L (CPIGD-IO). 'We

rdt sDani€ of Polm. Ned€rlanake uieD- tijn in staat om zachtere sDalen te ont'
háDdàeËÍt zo€Len deamm Daar afz€t- UlennAn0el. 

'.$riklel€n door met end.re ressen t kmi-
mogêtjkheden in steeds verdcr gÊlÊg€n ï|.d. wánt het -is 8Ê€tr gpedc otrtwilke
ooráeí zoas Rusland. AfrikA êí zÍd' ',ling als eÍotische soorterrurt vêtre oor_
oo6t-^zië, wat hogere tÍemportloct€n dmr ANNEMIEIG VÀN ROEKEL den geimPon€€rd moeten worded eI! we
nÊt zich meebretË. die ul€n iir Nederla nd ook tunnen têlen. "'Ondanks 

ale mal-aise bliift N€derlend ee.r bij Plattenvêr€delilg Do€t,men
m€t \rijftronderdduiz€nd tón per ierr 

's 
,!h! all€eÍr dêntên een tret veràndeÍ€D

werctó grootste uimexpotêur. 
"onge 

e€n ce1gq:nge €rov-er, zoals btivoor l€í dc sneak van een gêwá! De la-itn€
veer 85 pïoiêÍt va! onze'proaucti" gi"t beeld ook de pipÍila ek Hcoloí (e€; gele, llren houden vered€laaÍs zich vooEl be_
d.-rái *i;. ^t" "iirrtin"i.nt Ëtro- rode en soe'nej wordt aanaebodenl Fgrnet het ontwikketen van ui€nra$ên
r.n"wê ehtêr tot dè mididênmoor: c'hina. Oot d€-uiensnacl di€ bii de boffel kan 'ilie onder oilieuvÍiendelijter omstándig't€nwe echtea tot de middenmoot: Chrna, OoL d€ uiensnacl di€ bij de boffêl kan if,ie onde! ltrihêuvneDdeurxer olDst:rnorg'
Èdie ên TlÍkije produc€ÍÊnjaarlijks vif worden genuttigd biêdt ka$€n om dr ï€den getêeld kunnê.n worde! o8tat zê
!'itl;;ó;. il;; d;i is 'orjrar ráor ale Neaerun-ase corítrnent. di€ nu zo n vijf ilesiÍe;r.zUn qeq:"!.!"si'.-1ltjl"f-ti

vooral de gele ui is hie. eÍg
u.6.1 Íi&r !'gi.ÍyootÓqm49.8.s
nàált ven verwaÍte soortèn die

binneDlands€ markt. kilo ui€n pe! iaar eet, tot een gotcr€ ti€klelL vooral de gere ur rs Dle. eÍg
..Trrliti$t4|.td''}{atLdqd.cttidE,'.!.ttadidit4..t!.Áoag.ÍtrltièF'!!vrdg'vc-Í|b"t{hÍYooÍ'4tdtgc4
Uh Èó.* bew..Íbasrh.rd en onvdtÍ}. bï d. eàrdapp€t. De oo$t van Drntj€sl Ëtrl gÉmaákt van verwaÍte soor(en ore
spelÈre oogst een gewas waarmee veel verdwijnt voór e€n belángrijk de€l regel"i n* in hel wild io ^ziê voorkomen,.zoal5
;ordt gesp€culeerd. De teler of hande- r€chi de chiPsfabrieken in en is d1.ls
laar shát de oocst oD in sekoelde ruimtes gegarandecrde aÈ€tmogelijkh€id

het Hisalàya€ebergte. Het gebruik
taar stait rie mgst op in gekoelde ruimres gegarandecÈe aÈ€tmogelijkh€id vodci v+r bêsbijdingsniddelen is dê ateloPeq
€n wecht een moment van s{ha:uste en "iEpËItii.*. r" àaË;a'isdc stated 'ifn jaar ieniggebracht van zóeniier'
dáarm€e een b€tcre prijs ai MaaÍ door b d€ iÈnrnÁck in ieder g€val êen groo{ níal vijf kno.actieve stof Per àêdere;
ËË;.;iil;'.l;?;.Jdïï"�'.á: ;'à"-Ë;;à;"'^-.' 
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1 ói!eÉr"*t ae etr mindei a kpruiti

r€ Ènden btijn die prijs regEnwoontig Dc tel€rs êD lánd€lareÍ wiI.D ook aal ÍlidFl dat ervoor toÍ8t dat-de ui ttddcng
laag. xet zijn iooral dè ópeóarken djé dere uicÍEóort€n ectiev€r gaan prozotenl de qFhg in koêlhuizen-m bij dc consu_laag, Het zijÍr vooral de suFrmarkten die der€ uieBoorten ectievs geanpro
van de bod€mprijzen pÍofiteren" wij êtên vooral de g€le ui, die in Ínef thuÈ niet gaat uitlop€n. Me.r oo8

hier zou de pLatenveftdelinS het gqOm de aÍzet ven dÊ-l.l€dêrl,.nd5e ui te maten oD de Darkt is. De witte €n rod{l hier zou de pLatenveftderinS tret gq
veNterken wil de ui€drector d€ marke- ui. bet sialotie etr de bo$i worden ve€f bruil van chemicÀlièn nog verdêr ovêr_
ting verbeteren. Een l;rk€ i€rpekking is minder áeg€t€Ír Sindr kort is ook de ui|l bodEf$nen make_n. Mometltê€l zoekên
daa"rbii niet onbêlaÀqiik. steias t"Íe. chili afÈoiEtis€ nilde Ei' te kooD, zoêl| w€ Daar g€nên die bettoklen zijn bij het
worde"n dc uien in HelË neties aaneèbo- ter van smaekin te milden zond€r tr+{ uitlopen va! de ui. Uit€itdelijl ken dez€
den. Anèrt EoccliilóedrÍ'lieeenir in nen". De @mateÍrsector, die cntele jarelí k€nnft door al€ Plantmveredelaatt woF
her gecomlÍn€dd áfrtieaeri-van ver- g€leden in het slop rar, h€€fl op roortgÈl den gcbruikt voc het ontwiklelen van
schilêtrde uiensoone[ in e€n bakje met lijke wijzP gereagEêrd m€t h€t brengeÍll eeD Det€r bew:relDale ur-


