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DANIELS OFP B.V. 

SPECIFICATIE BIOLOGISCHE RODE UIEN (2017-1) 

          

 Aanlevering van biologische producten       

 
Om te voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse biologische certificeringsinstantie Skal, 
dienen de volgende punten te worden nageleefd: 

 

Voorafgaand aan de levering van biologische producten dient Daniels OFP B.V. een certificaat 
te ontvangen dat bewijst dat de producten geheel biologisch zijn en ook als zodanig zijn 
gecertificeerd door een erkende instantie in het land van herkomst.  

 

Voor biologische uien die van buiten de EU zijn geïmporteerd, dient Daniels OFP B.V. per 
levering een zogeheten ‘Controlecertificaat voor invoer van biologische producten in de EG’ te 
ontvangen per fax of mail.  

 

Elke levering dient te worden voorzien van een label met vermelding van leverancier, teler, 
Global Gap-nummer (GGN), perceelnaam/-nummer, herkomstland, goedkeuringsinstantie en 
referentienummer, hoeveelheid, klasse en maat. 

 
De vrachtbrief bij elke levering dient duidelijk ‘Biologische rode uien’ te vermelden. 
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 UITERLIJK        

* De uien moeten vers, stevig, schoon en droog zijn, waarbij de droge buitenhuid de gehele ui bedekt. 

* De uien moeten een goede huidvastheid hebben.       

* De kleur moet kenmerkend zijn voor het ras, variërend van donkerrood tot lichtroze.   

* De vorm moet kenmerkend zijn voor het ras, maar mag niet al te vlak zijn.   

          

 MAATSORTERING        

* De maatsortering dient in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van Daniels OFP B.V. geldig op 
de betreffende aankoopdatum. 

          

 VERPAKKING EN VERVOER      

* 
De uien dienen in principe te worden geleverd in houten of plastic kisten ofwel big-bags. Andere 
vormen van verpakking dienen voorafgaand aan de levering met Daniels OFP B.V. te worden 
overlegd. Goedkeuring van afwijkende verpakkingsvormen door Daniels OFP B.V. geschiedt altijd 
schriftelijk.  

* Alle leveringen dienen vooraf afgestemd te worden met Daniels OFP B.V.  

* Alle voertuigen voor het vervoer van de uien dienen waterdicht te zijn en tevens geschikt voor het 
vervoer van versproducten. 

* 
De voertuigen dienen goed onderhouden en schoon te zijn. Bij het laden van losse uien dient te 
laadbak vóór het laden te worden gereinigd en dient er vóór vertrek een reinigingscertificaat aan de 
klant te worden verstrekt. Indien er enige kans op bederf of (kruis)besmetting vanuit de laadbak 
bestaat (bijv. vanwege eerder vervoerde producten), worden de uien afgekeurd. 

* Het verpakkingsmateriaal voor de uien dient stevig en schoon te zijn en mag geen vreemde 
voorwerpen of ander plantaardig materiaal bevatten. 
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LABELING 

 Productlabels dienen de volgende gegevens te vermelden:       

* Naam of ID-nummer van teler      

* Verwijzing naar perceelnaam/-nummer        

* Ras         

* Maat (in mm)       

* Bij uien die van buiten de EU worden geïmporteerd, dient het label op elke verpakking (kist/zak) 
tevens ‘Klasse II’ te vermelden.  

* Datum maatsortering/verpakking        

 Elk product waarop deze gegevens niet staan vermeld, wordt afgekeurd.    

          

 

 GEBREKEN         

 INTERNE GEBREKEN       

 Niet meer dan 2% van het aantal uien mag een ernstig extern gebrek vertonen.    

 Niet meer dan 15% van het aantal uien mag een gering extern gebrek vertonen.    

 
 

Ernstig 
        

* Rotting aan de buitenkant        

* Schimmelvorming: aanzienlijke schimmelvorming op het buitenoppervlak van de ui   
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 Gering         

* Vlekken: ernstige vlekken die niet verwijderd kunnen worden. Kleinere vlekjes zijn toegestaan (incl. 
verwering op de plaats waar de buitenste schil is gescheurd en de onderliggende schil zichtbaar is). 

* Ontbrekende schil: ontbrekende schil op delen van de ui, waardoor de rode binnenschil zichtbaar wordt.  

* Samengegroeide uien: uien die duidelijk als ‘tweeling’ zijn samengegroeid, met name wanneer deze weer 
zijn gescheiden.   

* Vorm: weliswaar kenmerkend voor het ras, maar wel met ernstige drukschade waardoor er platte 
of juist uitstekende delen zijn ontstaan die als gebrek moeten worden beschouwd.  

* Mechanische schade: inkepingen, krassen en butsen ontstaan tijdens het oogsten, sorteren, 
afstaarten of verpakken 

* Barsten in schil: zichtbare barsten in de droge buitenhuid, die groter zijn dan 2 mm, de 
binnenschillen van de ui blootleggen en het gehele boloppervlak bedekken.  

* Wortelgroei: vorming van nieuwe witte wortels aan de onderkant van de ui    

* Uienloof: gedroogd loof aan de uienhals, langer dan de helft van de ui    

* Wortels: gedroogde wortels aan onderkant, langer dan de helft van de ui    

* Aantasting: aanzienlijke aantasting van de binnenschillen van de ui door ongedierte   

* Natte en leerachtige schil: lichtrode, glazige en taaie binnenschillen onder de droge buitenhuid   

          

 INTERNE GEBREKEN       

 Niet meer dan 2% van het aantal uien mag een ernstig intern gebrek vertonen.    

 Niet meer dan 10% van het aantal uien mag een gering intern gebrek vertonen.    
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 Ernstig         

* Rotting: bederf of rotting in de ui, inclusief fusarium, koprot en witrot, secundaire rotting en zachte 
bacteriële rotting of schimmels (bijv. aspergillus) 

* Holle hals: uitlopende uien waarin zich inmiddels een houtachtige stengel vormt.   

 Gering         

* Inwendig schot: uitloop binnenin de ui, groter dan 50% van de ui.   

* Kneuzing: glazige/doorzichtige/beurse plekken (die dieper dan de tweede binnenschil doordringen) 
als gevolg van kneuzing 

 
 

NIET-GETOLEREERDE GEBREKEN 
      

* Grond, aarde, kluiten, stenen en vuil       

* Ongedierte        

* Vreemde voorwerpen        

* Chemische resten        

* Ander plantaardig materiaal       

 
 

TOEGESTANE MATEN 
       

* Indien de leverancier de maatsortering uitvoert, mag niet meer dan 5% van het aantal uien 
afwijken van de maat zoals gespecificeerd op de vrachtbrief of productlabels. 
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LEVERINGSVOORWAARDEN BIJ GEBRUIK VAN BEPAALDE BESTRIJDINGSMIDDELEN 
 

1 
Bij aanvang van het teeltseizoen dient er een conceptlijst met chemicaliën te worden ingediend. Op 
basis daarvan kan Daniels OFP B.V. nagaan welke chemicaliën op de betreffende organische 
gewassen zullen worden toegepast. Deze gegevens dienen te worden verstrekt voordat de 
bestrijdingsmiddelen worden toegepast. 

 
De gegevens uit deze eerste lijst worden later vergeleken met een tweede lijst waarin de 
daadwerkelijk gebruikte bestrijdingsmiddelen zijn opgenomen. Deze tweede lijst dient aan het einde 
van het teeltseizoen oftewel na de productoogst te worden verstrekt. 
 
 

2 
Bij alle producten dient te verpakking het perceel (naam/nummer) te vermelden zodat de producten 
aan de bestrijdingsmiddelengegevens per perceel kunnen worden gerelateerd. 
 
 

3 
Alle informatie aangaande bestrijdingsmiddelen dient voorafgaand aan de productlevering te worden 
verstrekt. Producten die zonder informatie over de toegepaste bestrijdingsmiddelen worden geleverd, 
zullen niet gelost worden voordat de betreffende gegevens ontvangen, gecontroleerd en 
goedgekeurd zijn. In het andere geval behoudt Daniels OFP B.V. zich het recht voor om de levering 
af te keuren. 
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TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING 

       

 
Hierbij garandeert ---------------------------------------------------(naam bedrijf) Daniels OFP B.V. het volgende: 

1 

 

Alle aan Daniels OFP B.V. geleverde producten voldoen aan de Europese en volgende Britse wet- en 
regelgeving: Food Safety Act 1990, Food Safety (General Hygiene) Regulations 1995, Control of 
Pesticide Regulations 1986 & PPPR 1999, Pesticides (Maximum Residue Levels in Crops, Food and 
Feeding Stuffs) Regulations 1999 (SI 3483) evenals overige toepasselijke regelgeving. 
 
 

2 

Geen van de aan Daniels OFP B.V. geleverde goederen zal bij levering als schadelijk voor de 
gezondheid of als ongeschikt voor menselijke consumptie worden verklaard. Al deze goederen zullen 
qua aard, vorm en kwaliteit voldoen aan hetgeen redelijkerwijs kan worden verwacht. 
 
 

3 Daniels OFP B.V. zal redelijke en zorgvuldige controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat de 
geleverde goederen voldoen aan voornoemde wet- en regelgeving.  

 

 
 
Namens ___________________________ (naam bedrijf) verklaar ik hierbij producten aan te leveren die 
voldoen aan bovenstaande specificaties. 

 
  

       

 De precieze inhoud van deze specificaties zal niet worden gewijzigd zonder voorafgaande toestemming 
van Daniels OFP B.V.  

 

 

Namens leverancier   ___________________________ 

Datum     ___________________________   
       

 

Namens Daniels OFP B.V.  ___________________________ 

Datum     ___________________________ 
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