
 
Kijk voor de meest actuele prijsinformatie op www.vtanederland.nl. 

Blijf ook uw transacties doorgeven op de site! 

 

 

 

 

Voorraad vrije uien hoger dan vorig seizoen 

VTA heeft in de eerste week van april voor het seizoen 2016 – 2017 de derde voorraadinventarisatie voor uien 
laten uitvoeren onder haar leden. Deze inventarisatie gebeurt volgens een vastgesteld protocol. De 
opbrengstmeting wordt in deze vorm uitgevoerd sinds 2011.  

Uit de voorraadinventarisatie blijkt, dat door de deelnemers ongeveer 70% van de uien is afgeleverd. Dit ligt 
ongeveer op hetzelfde niveau als vorig seizoen. Toen was 68% van de uien afgeleverd.  

In absolute tonnen is er bij de VTA-leden 10% minder voorraad dan vorig seizoen. Dit is ruim 12,5% lager dan het 5-
jarig gemiddelde. Van de voorraad is ongeveer 17% verkocht (83% is nog vrij). Vorige seizoen was 69% van de 
voorraad nog vrij. Op basis van absolute tonnen ligt de vrije voorraad 9,5% hoger dan vorig jaar. Dit is ongeveer het 
niveau van het 5-jarig gemiddelde. 

               
Grafiek 1: Geleverd en voorraad procentueel   Grafiek 2: Absolute voorraad t.o.v. het 5-jarig gemiddelde 

Uitgesplitst naar rode en gele uien zien we wel enig verschil. Bij de deelnemers met gele uien was 66% van de 
opbrengst al geleverd, terwijl van de rode zaaiuien 79% van de opbrengst is geleverd. Vorig jaar lagen deze 
percentages op 62% resp. 90%.  

De vrije voorraad ligt bij de gele uien op 30%. Dit was vorig jaar 26% van de totale opbrengst. Bij de rode uien ligt de 
vrije voorraad op 17%, terwijl dit vorig jaar op 4% lag. Eén en ander is weergegeven in de onderstaande 
taartdiagrammen. 

 

 

 

Niet voor publicatie: 

Indien u nadere toelichting wilt omtrent het bovenstaande kunt u contact opnemen met Leo de Jonge (mobiel: +31 6 511 840 

32), lid van de handelscommissie uien van VTA. 
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