Grondbewerking
en zaaien

Behaal een zo goed mogelijke kwaliteit en
opbrengst. Dat is de rode draad die door de teelt
van uien loopt. Het lijkt een tegenstelling, maar
het is wel realiseerbaar.
Vuistregels
Een optimale start van de uienteelt vraagt om
aandacht en zorg bij het zaaien. Let hierbij op:
• Besteed aandacht aan vlak ploegwerk.
• Grondbewerking bij voorkeur in één werkgang
met een zo laag mogelijke bandenspanning om
verdichting te beperken.
• Na het zaaien is het wenselijk dat de grond nog
minimaal 36 uur kan verweren om korstvorming
of verslemping te voorkomen. Houd de
weersvoorspelling dus in de gaten.
• Zaai kort na de grondbewerking, zodat het zaadje
altijd in de vochtige grond vastgedrukt kan worden.

• Dek het zaad toe met losse grond en druk dit licht
aan met een breed loop- of dieptewiel van rubber
of gaas om lichte korstvorming te voorkomen.
Zaaidichtheid
Het is raadzaam om bij gele uien van 100 planten
en bij rode uien van 90 planten per vierkante meter
uit te gaan, ongeacht het aantal rijen. Er moet
daarbij wel rekening worden gehouden met de
zaaiomstandigheden en de kiemkracht van minimaal
90%.
Oogsttijdstip
Bij het zaaien neemt u een belangrijke beslissing
over het oogsttijdstip. Een indicatie hierbij is: elke vijf
planten meer per vierkante meter is één dag eerder
oogsten.
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Hybing
Vroegste Rijnsburger in Nederland

Grondbewerking
en zaaien

Hybound
Uitstekende huidkwaliteit en goed
wortelgestel

Summit
Keiharde ui met mooie bol-nek
verhouding

Hysky
Sterk tegen fusarium

Hypark
Goed wortelgestel en voor alle
gronden geschikt

Hytech
Hoog opbrengend vermogen

Hyskin
Productief, weinig tarra en lang
bewaarbaar

Hybelle
Meest productieve ras

Hyfive
Uitstekende huidkwaliteit

Hylander
Meeldauwresistent ras

Hystore
Door sterk wortelgestel goed op
droogtegevoelige gronden

Red Tide
Uitstekende opbrengst met goede
bewaareigenschappen

Red Baron
Sterk wortelgestel en hoge opbrengst
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Noord-Nederland
Jaap Jonker (Verkoopleider)
M (+31) (0)646 076 817
E j.jonker@degrootenslot.nl

Zuid-Nederland
Robbert Boon (Promotor)
M (+31) (0)625 640 315
E r.boon@degrootenslot.nl

Noordwest-Nederland en Zuid-Flevoland
Niels Molenaar (Accountmanager)
M (+31) (0)611 887 859
E n.molenaar@degrootenslot.nl

Zuid-Nederland en België
Peter Vroegindeweij (Accountmanager)
M (+31) (0)621 819 337
E p.vroegindeweij@degrootenslot.nl

Oost-Flevoland en Oost-Nederland
Tom Langenberg (Accountmanager)
M (+31) (0)646 258 634
E t.langenberg@degrootenslot.nl

Zuid-Nederland en België
Rinus Struik (Accountmanager)
M (+31) (0)653 264 313
E r.struik@degrootenslot.nl

www.twitter.com/degrootenslot

www.facebook.com/degrootenslot
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