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Kleine groepen
We gaan in kleine groepjes langs de verschillende objecten 
van ons interessante uienproefveld. Dit biedt u de 
mogelijkheid om intensiever met de proefvelddeelnemers en 
uw groepsgenoten te discussiëren. 

Twee Uiendagen!
De excursies duren maximaal twee uur. Om dit aan zoveel 
mogelijk telers aan te kunnen bieden verdelen we de excursies 
over twee dagen. U kunt op het inschrijfformulier uw  
keuze voor het tijdblok aangeven. 

Opgave verplicht
U bent van harte welkom. Voor een goede 
organisatie is opgave verplicht!

Bodem en water spelen de hoofdrol
Als het om opkomst en groei van de uien gaat, spelen dit 
jaar bodem en water samen de hoofdrol.  Steeds vaker is er 
sprake van extreme weersomstandigheden, met als gevolg 
een hogere kostprijs en een groter teeltrisico. Voor ons een 
reden om bij de proeven rekening te houden met de bodem 
en de waterhuishouding. Naast onze gebruikelijke thema’s 
komen dit jaar druppelirrigatie, beregenen en regelbare 
drainage ruimschoots aan bod.

Inschrijven
Schrijf u in op www.uiendag.nl. Na het invullen van uw 
bedrijfsgegevens, kiest u voor een datum en tijdstip. Uw 
bevestiging en nadere informatie ontvangt u via de mail. 

Informatie 
U kunt bellen naar 0186 573 011 of mailen naar  
akkerbouw.zw@delphy.nl

Locatie en route
Proefboerderij Rusthoeve
Noordlangeweg 42, Colijnsplaat
Volg de aanwijzingen en borden

 Let op: opgave is verplicht!

Natuurlijk organiseren wij ook dit jaar de Uiendag!  

Wegens de coronamaatregelen steken we de Uiendag in een ander jasje. U wordt 

corona-proof ontvangen, met interessante excursies en praktische informatie. 

www.uiendag.nl

Thema’s  
Uiendagen 

1. Rassenvergelijking zaaiuien 
2. Onkruidbestrijding 

3. Bemestingsstrategieën 
4. Schimmelbestrijding

5. Tripsbeheersing
6. Plantversterkers en weerbaarheid

7. Druppelirrigatie en fertigatie
8. Regelbare drainage
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