Bereik
de gouden
combinatie
voor uw uienteelt
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In de uienteelt zijn hoge opbrengst en kwaliteit
het belangrijkst. Maar hoe behaalt u als uien
teler deze gouden combinatie? Met deze brochure
bieden wij u ondersteuning. Voor specifiek advies,
dient u contact op te nemen met uw teeltadviseur.

grondbewerking
Uiteraard kiest u het ras dat past bij de
grondsoort en uw afzet. Belangrijk voor
een succesvolle teelt is vlak land met
een juiste grondbewerking.
Dit betekent:
• Winterploegsnede ondiep 3 cm losmaken
• Voorjaarsploegen en aandrukken met
packerwals
De ondergrond moet voldoende droog zijn anders
kan er versmering en verdichting optreden. Hierbij
kan ook versmering in de zaaivoor ontstaan.
Dat leidt tot slechte beworteling van de kiemplant.

pas op!
Pas op voor de lichte slempgevoelige gronden
en zorg dat het zaaibed niet te fijn verkruimeld
is. Dit vergroot het risico op verslemping of
korstvorming. Verslemping belemmert de
kieming van het zaad door luchtgebrek en
een te grote weerstand tegen de groei.
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het juiste zaaimoment
Als de weersomstandigheden gunstig
zijn en de grond bekwaam is, kunt u
zaaien. Over het algemeen is dit vanaf
begin maart.

zaaidichtheid
Het streven is om ongeveer 80 planten
per vierkante meter te krijgen. De
bedbreedte of het aantal rijen per
bed maakt hierin geen verschil. Het is
belangrijk dat u rekening houdt met de
bodemtemperatuur en de grondsoort.

• Zaai kort na grondbewerking, zodat het zaadje
in de vochtige vaste grond aangedrukt kan
worden.
• Gebruik voldoende gewicht op het aandrukwiel en dek het zaaispoor toe met losse grond,

let op!

gevolgd door de gazen aandrukrol.

Vroeg zaaien kan het risico van tweewassigheid

Zo blijft de grond mooi los van structuur

verhogen. Dit geeft problemen bij de

en voorkom je slemp of korstvorming.

onkruidbestrijding. Meestal moet u dan

• Zorgt u ervoor dat de de laatste grond-

namelijk minstens één keer meer spuiten

Onderstaande tabel geeft het aantal eenheden per
hectare in relatie tot verwachte veldopkomst weer.

Gewenst aantal
planten per 1,5 m² bed

% veldopkomst

Min. kiemkracht
precisiezaad > 90%

Aantal zaden
per 1,5 m² bed

Aantal eenheden
per hectare

120

100

90

133

3,6

120

95

90

140

3,8

120

90

90

148

4

bewerking klaar ligt in de zaairichting en

waarbij de al aanwezige planten kunnen worden

dat u op het vaste deel van de grond zaait.

beschadigd. Dit gaat ten koste van de kwaliteit.
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Wij adviseren daarom bij vroege zaai om met
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hogere zaaidichtheden te werken.
Als u pas laat kunt zaaien, kiest u dan

Vooropkomst

Kramstadium

Vlagstadium

Echte pĳpjes

Vooropkomst

Kramstadium

Vlagstadium

Echte pĳpjes

Ontwikkelingsstadia ui

voor een laat ras om toch nog voldoende
gewasontwikkeling te krijgen voordat
bolvorming begint. Een laat ras begint namelijk
iets later met bollen dan een vroeg ras. In
combinatie met verhoogde zaaidichtheid kan er
toch nog voldoende bolvorming plaatsvinden en
is er minder kans op dikke nekken.
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tips voor zaaidiepte

Om 80 planten per m² te krijgen gaan
we uit van min. 85-90% veldopkomst
als basis.

Voor het verkrijgen van een optimaal
plantgetal moet u letten op de juiste
zaaidiepte.

Het plantgetal per vierkante meter is belangrijk

• Bij normaal zaaitijdstip: circa 2 cm diep.

voor de vroegheid. Vijf planten meer per

• Bij vroege zaai op lichte zavelgronden of

strekkende meter rij geeft 1 week vervroeging.

slempgevoelige gronden ondiep zaaien:
Aantal planten per strekkende meter =

Het aantal planten per strekkende meter

EH x 250.000 x % veldopkomst

wordt als volgt berekend, waarbij EH =

10.000 / bedbreedte

circa 1,5 à 2 cm diep.
• Bij laat zaaien dieper dan normaal zaaien:
tot maximaal circa 3 cm diep.

aantal rijen

aantal eenheden per ha.

De voordelen van geprimed zaad
In onderstaande tabellen worden het aantal planten per strekkende meter bed weergegeven in relatie tot
aantal rijen en aantal eenheden per ha.

Geprimed zaad is uienzaad dat al is voorgekiemd
door een behandeling. Bij zaai in een vochtig zaaibed wordt het kiemproces direct hervat. De planten
komen daardoor 3 tot 4 dagen vroeger op en ook
nog eens vrijwel gelijk. Een uniforme gewasgroei,

Aantal eenheden per hectare

De voordelen van geprimed zaad zijn:
• een kleinere kans op tweewassigheid;
• de mogelijkheid om vroeger te zaaien bij lage
bodemtemperatuur;
• een betere bepaling van het optimale moment
voor onkruidbestrijding en later in het seizoen
de antispruitbehandeling;
• dat minder planten worden weggespoten
met herbiciden door een uniforme opkomst.
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het uiteindelijke rendement. De meerprijs van

Kieming bij 15C

Aantal rijen
per 1,5 m2 bed

3,6

3,8

4

4,2

4,5

5

24

26

27

28

30

het primen wordt gecompenseerd doordat

120

4

30

32

34

35

38

10% minder zaad kan worden gebruikt.

100

89

80

3,6

3,8

4

4,2

4,5

8

23

24

25

27

28

7

26

27

29

30

33

6

30

32

34

35

38

6

15

16

17

18

19

let op!
Als u geprimed zaad gebruikt, moet u beschikken
over de mogelijkheid om te beregenen.

Germination (%)
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bemesting
Correcte bemesting zorgt voor een
optimale groei. Het begint bij de basis
bemesting. Deze bestaat uit stikstof (N),
fosfaat (P2O5) en kali (K2O) en kan het
beste ongeveer 3 tot 4 weken voor het
zaaien op de grond worden gestrooid.
Dit voorkomt zoutschade aan de kiem
plant.

stikstof (n)
Normaal bestaat het basisbemestings
advies uit ongeveer 100 kg stikstof (N)
minus N-bodem voorraad. De aanvul
lende bijbemesting is dan tot 120-160
kg stikstof (N) als het gewas in 3-blad
stadium is.

Op welk moment heeft de plant stikstof (N)
het meest nodig?
Over het algemeen geldt:
• tussen zaai en 4-blad stadium:
8% N nodig;
• tussen 4-blad stadium en 50% bolvorming:
60% N nodig;

Op lichtere gronden heeft het de voorkeur een
deelgift van 2/3 toe te passen als het gewas in

• tussen 50% bolvorming en einde oogst:
32% N nodig.

z’n 3-blad stadium is, Gevolgd door eventueel de
laatste deelgift van 1/3 rond 21 juni, maar niet

In de praktijk combineert men de stikstof (N)

later dan 1 juli.

meestal met de kaligift (K) in de bijbemesting.
Vaak in de vorm van Kalkammonsalpeter of een

Bepalend voor het bemesten met stikstof is de

samengestelde blend met kali (K) erin.

grondsoort waarop de uien staan en de hoogte van
het humusgehalte. Lichte gronden houden minder
stikstof vast terwijl humusrijke gronden meer
nalevering van stikstof geven door mineralisatie.
Te zware bemesting kan kwaliteitsverlies geven,
bijvoorbeeld door meer ziektedruk van te veel
bladmassa. Dit verhoogt onder andere de kans
op valse meeldauw.

tip
Voer de stikstof (N) bemestingen uit als er regen
wordt verwacht.
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kali (k)

fosfaatgebrek

Uien hebben een relatief ondiepe
beworteling. Hierdoor kan kali onbe
reikbaar zijn voor de plant. Ook kan
kali-fixatie een rol spelen. Kaligebrek
kan ook een gevolg zijn van een niet
optimale stikstof/kali-opname door
slechte structuur. Hierdoor kan de plant
te weinig kali opnemen en ontstaan er
dode bladpunten.

Door de goede fosfaattoestand van onze
gronden komt fosfaatgebrek zelden
voor. De hoogte van de gift is afhanke
lijk van het Pw-getal. Een tekort aan
fosfaat kan aanleiding geven tot een
vertraagde afrijping.

Groeiomstandigheden
Groeiomstandigheden kunnen verstoord raken
door:
• kou of droogte gevolgd door snelle groei, ook wel
groei-explosie genoemd. Dit zorgt voor het open
scheuren van de bol en/of wortelkrans;
• hagelschade. Dit geeft inwendige verkleuring van
de rokken en de kans op aantasting en infectie

mangaangebrek

door schimmels;
• veel neerslag. Zuurstoftekort veroorzaakt dan
vergeling of afsterving. Ook ontstaan er hierdoor
veel prei-achtige uien en dikhalzen.

Kali heeft de volgende positieve effecten:
• continuering van een stabiele en gezonde groei;
• sterkere structuur in de opbouw van de cellen in
de uienbol;
• bevorderen van een betere stikstofopname en
weer evenwicht in de plant brengen qua groei;
• verbeteren van de bladgezondheid en de plant
vitaliteit, waardoor het gewas minder vatbaar
is voor schimmels en uitdroging.

tip
Strooi kali in de herfst of winter bij de eerste vorst

Mangaan is een sporenelement.
Het is belangrijk voor de kwaliteit van
de ui. Symptoom voor een gebrek aan
mangaan is een slaphangend gewas,
waarvan het loof min of meer geel
gestreept is. Mangaangebrek kan
voorkomen op lichte kalkrijke
(zee)kleigronden en op gronden met
veel fosfaat en/of veel organische stof.
Spuiten met een oplossing van 1,5%
mangaansulfaat voorkomt het gebrek.

tip
Fosfaatgebrek
Pas fosfaat uitsluitend toe voor het zaaien en de
grondbewerking.

over de ploegsnede. Voor de meeste percelen geldt
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het advies van 200 tot 250 kg K2O per hectare. Als

Mangaangebrek

kort voor het zaaien kali wordt gestrooid, gebruik

Spuit bij bewolkt weer of ’s avonds om

dan bij voorkeur chloorarme kali meststof.

bladbeschadiging te voorkomen.
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antispruitbehandeling
met maleine hydrazide (mh)
MH wordt toegepast aan het begin
van de afrijping van het gewas.
Op dat moment gaat het gewas strijken.

Goed om te weten
Controleer op spruitvorming door een aantal goed
gedroogde uien waar wortels en loof van zijn verwijderd in een bak met vochtige potgrond te poten.

Het is belangrijk om het loof tot en met het strijken

Zet deze kweekbak bij de verwarming en houdt

ziektevrij te houden. In het loof zit veel voeding en

deze vochtig en op kamertemperatuur. Herhaal

energie wat de bol nog laat groeien.

deze proef ook later tijdens het bewaarseizoen.

het beste oogstmoment
Het optimale tijdstip van rooien is als
het loof voor ongeveer 50% dood is. U
moet de hals tussen duim en wijsvinger
kunnen platdrukken.
Als het rooien eerder plaatsvindt kost
het meer energie om de uien te drogen.
Het resultaat is echter positief: de ui
krijgt een betere kwaliteit en kleur. Een
ui is wat dat betreft niet snel te vroeg
gerooid.

Neemt u contact op met uw teeltbegeleider voor

Tips voor inschuren
• Probeer de valhoogtes tijdens het rooien en
inschuren klein te houden met behulp van
valbrekers.
• Draai de stortbak niet helemaal leeg.
• Zorg voor een goede verdeling in de box en zorg
ervoor dat er geen stortkegels ontstaan.
• A ls de box in 2 à 3 keer wordt gevuld, adviseren
we om tijdens deze dagen intern te ventileren.
Start pas met drogen als de box vol is.
• Zorg voor een goede, egale luchtverdeling in de

Als u de uien laat rooit kan kwaliteitsverlies optre-

een advies op maat.

box.

den doordat de bollen te lang op het land liggen en

• Blaas zo snel mogelijk lucht door de box.

er meer kans is op koude nachten en regen.

• 150m³ lucht/uur/1m³ product betekent: 5,5 kW/

Laat oogsten geeft meestal wel meer opbrengst

ventilator en 60.000 Kcal/kachel/100 ton uien.

(in kilo) per hectare.

Goed om te weten
Klap het loof boven ‘het kruis’. Dit is boven de

tip

splitsing van de bladeren, zo’n 10 tot 12 cm boven
de bol.

Spuit MH bij een beginnend strijkend gewas.
Doe dit voordat 10% van het gewas is gestreken.
Het middel gaat via het loof naar het groeipunt
in de bol. Hierdoor is er geen celdeling meer en
kunnen de uien goed worden bewaard.
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drogen
Na het rooien zijn er meerdere
mogelijkheden om de uien te drogen.
• Traditioneel velddrogen: 1 tot 2 weken (afhankelijk van de rijpheid) op een goede vlakke onder-

Gelijkmatig drogen

Ventileren

Als u de uien inschuurt is het belangrijk dat u de

• Wanneer de box de temperatuur van 20 °C heeft,

boxen met uien geleidelijk opwarmt om de uien te

kunt u de temperatuur geleidelijk gaan terug-

drogen. Het doel is om alle uien gelijkmatig droog

brengen om uiteindelijk tot een producttempera-

te laten worden.

tuur van 5 à 6 °C te komen. Dit doet u door met

grond. Deze manier geeft een verhoogd risico op
kwaliteitsvermindering tijdens het drogen door
invloed van het weer.
• Snelle oogstmethode: nog op dezelfde dag of

0,5 °C per etmaal te zakken.
• A ls de box is gevuld laat u de temperatuur

• Ventileer overdag met buitenlucht (lage relatieve

geleidelijk oplopen naar ongeveer 20 °C. Om dit

luchtvochtigheid) met een temperatuur van 3 °C

te bereiken moet de luchttemperatuur zo’n

onder de producttemperatuur. Ventileer ’s avonds

binnen 1 à 2 dagen inschuren.

2 °C boven de producttemperatuur liggen.

en ’s nachts intern. Tip: per 3 uur een kwartier of

U moet de uien dan iets groen rooien en goed

U kunt deze temperaturen realiseren met kachels.

per uur 5 minuten.

droogstoken in de schuur. Dit geeft meestal een
betere kwaliteit dan velddrogen.

Controle

• Daarnaast is het belangrijk dat u een aantal
keer per dag ventilatoren altijd intern of extern

De eerste 6 weken na het drogen blijft u 8 uur per

Het controleren van de temperatuur in de box

laat draaien. Dit voorkomt verkleuring en/of

etmaal ventileren. Daarna 4 uur per etmaal. Bij

tijdens de bewaarperiode is belangrijk. U verricht

schimmelvorming.

een periode van kou of warmte is interne ventilatie

hiervoor het beste verschillende metingen in de

• Het gelijkmatig drogen zet u voort tot dat de

nodig. Dit voorkomt dat er temperatuurverschillen

box op 50 cm hoogte en op 80% storthoogte, u

halzen niet meer ‘rollen’ en in de hals geen

in de box ontstaan. Het temperatuurverschil in de

controleert de buitenluchttemperatuur en gebruikt

vocht meer zit.

box mag maximaal 1,5 °C zijn.

een waakthermostaat in de buitenlucht.
Streeftemperaturen per maand
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Eind oktober

± 10 °C

Eind november

8 °C

Eind december

6 °C
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lang bewaren
Na goede droging begint de
mechanische koeling.
De gewenste temperatuur en vochtcondities van

aflevering uit de bewaring

koprot

Het is aan te raden om de box
gedurende 3 dagen in temperatuur te
laten oplopen tot aan de buitentempera
tuur voor aflevering.

Infectie met koprot kan op diverse
momenten tijdens de teelt plaatsvinden:
op het land bij vochtige weersomstan
digheden, bij het loof klappen en/of het
rooien.

de koellucht zijn in te stellen. De adviestemperatuur is circa 1.5 – 2 °C bij een constante relatieve

Onze tip is om een risicopartij op te warmen in de

luchtvochtigheid tussen 75-80%.

opslag naar een temperatuur die tijdelijk oploopt
Een andere mogelijkheid is CA-bewaring

tot ± 30 °C. Door dit te doen, komt de partij zo

(Controlled Atmosphere)

snel mogelijk door het gevaarlijke traject van

Hierbij wordt het het zuurstofpercentage (< 1%)

22-25 °C en komt er geen condensatie op de uien

verlaagd en het koolstofdioxidepercentage (4%)

bovenin de box.

verhoogd.

Goed om te weten

Nadeel: als de box open gaat, is het CA-klimaat

Geen inblaastemperatuur hoger dan 30 graden

niet meer aanwezig. De verhouding zuurstof

toepassen.

en koolstofdioxide is dan niet meer in balans.
Daarnaast brengt het hoge bewaarkosten per kg
product met zich mee.

let op!
Zorg dat er voldoende wordt geventileerd boven
het product in de box om condensvorming te
voorkomen.
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Service op maat met de

uien ziekte app

Hazera staat garant voor uitstekende
service zodat u het beste uit uw uien
teelt kunt halen. Hoewel onze rassen
hoog presteren en onze zaden van
excellente kwaliteit zijn, blijven ziekten
en plagen op de loer liggen.
Via de Uien- ziekten app vindt u snel gedetailleerde informatie, foto’s en aanbevelingen over ziekten
en plagen. Staat u op het veld of in de bewaring
en herkent u niet direct de mogelijke ziekte bij
de uien? Maak dan een foto van de uien en stuur
deze naar Hazera. Onze gewasspecialisten kunnen
u dan snel adviseren.
Verder heeft de app evenementenkalender en een
nieuwsfunctie. Hiermee kunnen we belangrijke
waarschuwingen, bijvoorbeeld als er koprot is,
direct aan u bekendmaken via de app.
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www.hazera.nl

info@hazera.nl

facebook.com/hazeracorp

Technische disclaimer: deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft
gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als
een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop &
het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamen-lijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op:
http://www.hazera.nl. E&OE. © 2018 Hazera. Alle rechten voorbehouden.
* 	Resistente rassen kunnen enige ziektesymptomen of schade laten zien bij hoge plaagdruk en/of bij negatieve omgevingsomstandigheden en/of ten aanzien
van nieuwe biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de plaag die de kop op kunnen steken.
**	Raadpleeg de ISF-definities op http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kan op verzoek worden verkregen op ons kantoor.
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