
Uien in de kijker
In de eerste week van september viel er veel informatie over uien te 
rapen op proefvelden in Vlaanderen en Zeeland. Op 1 september waren 
heel wat geïnteresseerde telers aanwezig op het demoplatform uien in 
Poeke en de Uiendag brengt traditioneel honderden uientelers naar het 
Zeeuwse Colijnsplaat.

Patrick Dieleman

Een uitje in Zeeland
Met een coronaproof aangepast pro-
gramma wist het Uien Kennis en Inno-
vatie Centrum, waarin het proefbedrijf 
Rusthoeve en voorlichtingsorganisatie 
Delphy de trekkers zijn, een vijfhon-
derdtal geïnteresseerden aan te trek-
ken. “We hebben het evenement 
gespreid over twee dagen, werkten met 

voorinschrijving en organiseren de 
bezoeken in groepjes”, beschrijft coör-
dinator Luc Remijn van Delphy de aan-
pak. “Het is allemaal wat strakker, maar 
dat biedt ook voordelen. We merkten 
gisteren al dat er veel meer interactie is 
dan met de grote groepen waarin we 
doorgaans werken. Bovendien moet 
iedereen die een toelichting verzorgt 

het verhaal kunnen brengen in 10 
minuten. Het getromp van een tractor 
is het signaal om door te schuiven.” 
Maar het was spannend tot op het laat-
ste moment. De gemeente kon pas de 
dag voor het evenement het licht op 
groen zetten, op basis van de beslissin-
gen van de Nederlandse regering in het 
begin van de week. Een nadeel van de 
gesloten aanpak was dat we niet alle in 
de proeven aanwezige elementen aan-
gereikt kregen en ook niet alle meer 
commerciële praatjes hoorden. Er 
waren in het veld een tiental locaties, 
met een beurtrol voor de sprekers. 
Maar positief is dat de Uiendag kon 
doorgaan. Deze aanpak kan ook andere 
organisatoren op ideeën brengen.

Rens de Bruijckere kon zijn verhaal over de meeropbrengst visueel illustreren met de 
resultaten van een proefrooiing. De meeropbrengsten uiten zich duidelijk in een zwaar
dere sortering: links het nietberegende controleobject, daarnaast het object beregend 
met de spuitboom, dan de objecten met respectievelijk druppelirrigatie en fertigatie. 
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Irrigatie
De bodem en water spelen samen de 
hoofdrol, als het over opkomst en groei 
van uien gaat. Door de extreme weers-
omstandigheden van de laatste jaren 
denken telers, voorlichters en onder-
zoekers na over irrigatie. Daarom 
speelde dit thema een belangrijke rol 
in wat we te zien kregen.
Dominique Cammaert, onderzoekster 
akkerbouw bij Delphy, bracht duiding 
over een demoproject irrigatie in uien, 
dat in 2019 aanlag op de Rusthoeve en 
dit jaar herhaald wordt. “Druppelirri-
gatie leverde ongeveer 20 ton meer op 
en ook een grovere sortering dan 
objecten die het alleen met de regen 
moesten stellen. De niet-beregende 
objecten vertoonden ook meer trips-
schade, omdat trips blijkbaar een voor-
keur heeft voor gestrestste planten.
Een nadeel van druppelirrigatie is dat 
je de planten verwent. Cammaert 
ondervond dat de uien minder sterk 
beworteld zijn, waardoor ze niet de 
nutriënten bereiken die ze normaal wel 
zouden opnemen. Daar is fertigeren 
een oplossing voor. Met die techniek 
– die al decennia ingeburgerd is voor 
onder meer het telen van groenten en 
aardbeien op substraat, en ook in de 
fruitteelt – geef je de nutriënten mee 
met het irrigatiewater. Er is een meng-
installatie vereist, en een A- en B-bak 
waarin meststoffen apart gehouden 
worden die zouden neerslaan, wanneer 
je ze samen oplost. “We schatten de 
kostprijs op 800 tot 1000 euro/ha, zon-
der pomp en aansluitstukken.” In de 
proefopstelling van dit jaar worden 
drie objecten met druppelirrigatie ver-
geleken met twee objecten met boven-
grondse beregening. Er is een object 
met drie druppelslangen per vijf rijen 
en er zijn ook twee objecten met twee 
druppelslangen, waarbij de ene vijf in 
plaats van drie irrigatiebeurten kreeg 
(in totaal 50 in plaats van 30 liter/m²). 
Ook bij de boomberegening worden 
drie en vijf beurten vergeleken (60 
tegenover 100 liter/m²). Als voordelen 

van het systeem ziet Cammaert de 
meeropbrengst, de geringere aantas-
ting door trips en de mogelijkheid om 
te automatiseren, de teelt wat te ver-
vroegen en te fertigeren. In de proef 
wordt ook nagegaan of de kwaliteit van 
de uien beter is en of hiermee efficiën-
ter water kan worden ingezet. De 
beschikbaarheid van zoet water is een 
beperkende factor op de Zeeuwse 
eilanden, maar ook bij ons. Dat hebben 
we al ondervonden in droge periodes. 
Nadelen zijn de hogere kosten, de extra 
arbeid om de slangen aan te leggen en 
te verwijderen, technische risico’s zoals 
lekkage en het feit dat de slangen 
schoffelen of wieden onmogelijk 
maken of sterk bemoeilijken. De min-
der goede beworteling kan opgelost 
worden door te fertigeren, maar er 
wordt ook bekeken of het weelderige 
verwende gewas gemakkelijker vatbaar 
is voor ziekten zoals valse meeldauw. 
Voor dat laatste was er een apart proef-
opzet, maar ‘helaas’ verdween de valse 
meeldauw ten gevolge van de hittegolf.

Fertigatie
Al op de online Aardappeldemodag 
(zie Boer&Tuinder 38) verwezen de 
medewerkers van Van Iperen naar de 
fertigatieproef in uien op de Rusthoeve. 
Op het proefveld aardappelen in West-
maas bleken de opbrengstcijfers voor 
druppelirrigatie en fertigatie vergelijk-
baar, maar wel met grote verschillen (7 
tot 10 ton/ha) in vergelijking met de 
niet-geïrrigeerde objecten. Er werd 
toen al verwezen naar de opbrengsten 
in uien, waar fertigatie wel degelijk een 
meerwaarde opleverde. Is fertigeren in 
aardappelen dan geen optie? Zo kort 
door de bocht wilde men toen bij Van 
Iperen niet gaan. Dat het bijkomende 
potentieel in aardappelen niet gereali-
seerd werd, schreven ze toe aan het 
extreem droge en korte groeiseizoen. 
Het ging over pootaardappelen. “Een 
stuk van de opbrengstverhoging ligt in 
de gelijkmatigheid van de groei over 
het hele perceel. Dit draagt zeker bij 
aan een verminderde mineralenuit-
spoeling. We geven wel eens lekker gas 
in groeiperiodes, maar dat gebeurt  

Dominique Cammaert vergelijkt een 
geïrrigeerde uienplant(links) met een 
nietgeïrrigeerde. Van de rechtse zijn 
de wortels sterker ontwikkeld, maar is 
het blad meer aangetast door trips.

Uien van dezelfde partij op 26 mei. De 
nietgeïrrigeerde uien (links) hebben 
op dat moment nog een beperkter 
wortelstelsel dan de gefertigeerde uien. 
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zeer gericht. Doordat we in kleinere 
stappen werken, zijn de kansen op ver-
lies aan mineralen kleiner bij zware 
buien.”
In de uienproef waren de opbrengst-
verschillen opmerkelijk. Rens de 
Bruijckere van Van Iperen vertelde dat 
het niet-beregende object 54 ton/ha 
haalde. Het beregende object haalde  
4 ton meer en het object met druppel-
irrigatie nog eens 8 ton meer (66 ton/
ha). Het object met fertigatie leverde 
op basis van de proefrooiing 75 ton/ha 
op. Het gewas lag wel al gestreken, was 
duidelijk voor op de andere objecten, 
maar was nog niet gerooid. Uiteraard 
moet je de opbrengsten in proeven met 
enige voorzichtigheid bekijken, omdat 
een kleine oppervlakte omgerekend 
wordt naar praktijkopbrengsten. Ook 
het gewicht van het loof toonde grote 
verschillen. Bij het niet-geïrrigeerde  
en het beregende object was dit telkens 
25 ton, bij druppelirrigatie  
33 ton en bij fertigatie 38 ton. Ook 
opmerkelijk was het grote verschil tus-
sen de buitenste rijen, die rechtstreeks 
profiteerden van de druppelirrigatie of 
fertigatie, en de middelste van de 5 
rijen, die niet rechtstreeks paalde aan 

de druppelslangen. In die bevoordeelde 
rijen vormden de uien ook gemiddeld 
een halve (druppelirrigatie) tot bijna 
twee pijpen (bladeren) meer per plant 
(bij fertigatie). “Het was opmerkelijk 
dat de planten in de objecten met 
druppelirrigatie en fertigatie in het 

begin sneller meer wortels vormden”, 
vertelde de Bruijckere. Die bleven wel 
fijner dan de wortels die de andere 
planten nadien vormden. Bij Van Ipe-
ren gaan ze in vervolgproeven bekijken 
of de vastgestelde tendensen zich 
doorzetten in de volgende jaren.  n

De extreme 
weersomstan-
digheden doen 
telers, voor-
lichters en 
onderzoekers 
nadenken over 
irrigatie.

De druppelslangen krijgen hun water via een hoofdleiding. Het gewas van de 
middelste rij blijft duidelijk wat achter tegenover de rijen die palen aan een van 
de druppelslangen.
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