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Geachte uienteler,

Via deze brief willen we u een aantal zaken onder uw aandacht brengen om uw uien naar een nog hoger
plan te leiden.
Onafhankelijk onderzoek in uien: blijf niet langs de kant staan!
Er wordt veel onderzoek uitgevoerd in zaaiuien maar er is weinig regionaal onderzoek waarbij de teler
zelf aan het roer kan zitten. Drie jaar geleden zijn we dan ook begonnen met onderzoek voor
participanten van het UIKC. Een groot aantal van uw collega’s, uientelers, heeft hier al gehoor aan
gegeven en doet actief mee in deze vorm van samenwerking. Als we niets doen, wordt alle onderzoek
geregisseerd door andere partijen dan de telers zelf. Als teler zult u daarmee de kennis die ontwikkeld
wordt via onafhankelijk onderzoek ook niet meer rechtstreeks krijgen.
Hoe werkt het?
U betaalt een klein bedrag en van vele kleintjes maken we een grote: met dit budget kunnen we
verschillende proeven aanleggen. Het onderwerp van het onderzoek wordt vastgesteld in samenspraak
met de participanten.
Inmiddels hebben we de handen in één geslagen en is het onderzoek gericht op uienteelt in NoordNederland al enige tijd aan de gang. Ook u kunt hierin een actieve rol krijgen!
Wij hebben in de samenwerking met Agrarisch Innovatie en Kennis Centrum Rusthoeve een jarenlange
ervaring rondom uienonderzoek opgebouwd in het Uien Innovatie en KennisCentrum (UIKC).
Onderzoek gericht op noordelijke uienteelt wordt regionaal uitgelegd, hierbij heeft SPNA een
uitvoerende rol.
Om een goede basis te leggen voor onafhankelijk onderzoek in Noord-Nederland is het belangrijk dat er
een breed draagvlak onder de uientelers is. We willen, u als teler, de gelegenheid geven actief in het
UIKC en de kennisontwikkeling deel te nemen.

Onafhankelijk uienonderzoek in handen van uientelers.

Wat kost het?
Deelname kost € 100,-/jaar/teler.
Wat krijgt u hiervoor?
 U kunt voorstellen of onderwerpen voor onderzoek indienen en
meedenken over welke onderzoeken door het UIKC voor u als teler
uitgevoerd moeten worden.
 Uw onderzoek wordt alleen met dit telersgeld uitgevoerd en is
daardoor 100% onafhankelijk.
 U krijgt een uitnodiging voor een rondleiding en bespreking op uw
onderzoeksveld in juli. Dit is exclusief voor telers die participant zijn in
het UIKC.
 In de winter wordt u uitgenodigd voor een participantenbijeenkomst
waar de resultaten van uw onderzoeken worden besproken.
 Resultaten worden opgestuurd naar de participanten na de
winterbijeenkomsten.

Het Uien Innovatie en Kennis
Centrum voert al sinds 2004
onderzoek uit naar zaaiuien.
Het doel van de stichting is te
werken aan een verdere
kennisontwikkeling van de
uiensector teneinde de
internationale koppositie van
Nederland in de uienmarkt te
verbeteren.

Tot slot
Participeer in deze mooie vorm van onderzoek, dichtbij uw eigen bedrijf. U krijgt gelegenheid uw eigen
onderzoek te bezoeken. Dit onderzoek is alleen voor telers.
Bent u al lid van het UIKC doet u automatisch mee in dit
initiatief en hoeft u geen verdere actie te ondernemen.
Aanmelding kan door bijgaand formulier naar ons terug te
sturen.
Of stuur een e-mail naar : westeinde@spna.nl
: r.thenu@delphy.nl
Graag ontvangen we uw aanmelding.
Met vriendelijke groeten,
SPNA & Delphy team akkerbouw noordwest

Onafhankelijk uienonderzoek in handen van uientelers.

Aanmelding participant onafhankelijk uienonderzoek

0 Ik meld me aan als participant voor het onafhankelijk uienonderzoek
vanuit het UIKC
Naam

: ………………………………………………….………..

Straat

: …………………………………………………….……..

Postcode

: ……………………..………………………………….…

Woonplaats

: …………………………...………………………………

Telefoon

: ………………………….....……………………………

E-mail

: ………………………….....……………………………

Betaalafspraak: Ik machtig UIKC om de kosten van deelname als participant via automatische incasso af
te schrijven van mijn bank-/girorekening.
Rekeningnummer

: ……………………………....………………………………………

(bij automatische incasso worden er geen administratiekosten in rekening gebracht)

U ontvangt een factuur van Uien Innovatie en KennisCentrum

Delphy BV
Team Akkerbouw NW
Antwoordnummer 735
8250 WB Dronten (postzegel is niet nodig)
Delphy kantoor Dronten: Tel: 0321 - 388821
Opsturen naar:

Onafhankelijk uienonderzoek in handen van uientelers.

