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D E INVLOED VAN O N D E R Z O E K
O P D E O N T W I K K E L I N G VAN D E T E E L T VAN
UIEN EN SJALOTTEN
THEINFLUENCEOFRESEARCHONTHEDEVELOPMENTOFTHE
ONION-ANDSHALLOT-CULTURE
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DE INVLOED VAN ONDERZOEK
OP DE ONTWIKKELING VAN DE TEELT VAN
UIEN EN SJALOTTEN
THEINFLUENCEOFRESEARCHO NTHED E V E L O P M E N T
OFTHEONION-A N D SHALLOT-CULTURE
(SUMMARY ON PAGE 117)
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STELLINGEN

De invloed van de temperatuur op de bloemvorming bij Allium cepa L. is belangrijker dan van de daglengte.
II

Het optreden van Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO in ons land is niet van dien
aard, dat wettelijke voorzieningen ter bestrijding noodzakelijk zijn.
in

De vruchtwisseling vormt eenvan de belangrijkste factoren bij het optreden van
plantaardige en dierlijke parasieten.
IV

De geografische ligging, bodemgesteldheid en hoedanigheid van zijn boeren
scheppen voor Zeeland gunstige voorwaarden als producent van zaaimais.

De teelt van olievlas dient in een belangrijk productiegebied van vezelvlas als
Zeeland te worden ontraden.
VI

In de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen komt de geschiktheid
voor het Zuidwestelijk kleigebied van Klein Wanzleben E voor vroege en
middenvroege levering onvoldoende tot haar recht.
VII

De gevolgen van een inundatie met zout water in oude polders zijn niet zo zeer
te vrezen in verband met het onmiddellijk gevaar, dat chloriden voor de
plantengroei opleveren, als wel door het structuurverval van de cultuurgrond,
dat wordt veroorzaakt.
VIII

Het C-cijfer als maatstaf voor het bepalen van inzaaigrenzen is van betrekkelijke
waarde.

IX

Het systeem van tuinbouwteeltvergunningen is bij voortschrijdende liberalisatie
van het handelsverkeer strijdig met de belangen van de Nederlandse tuinbouw.

Bij de mechanisatie van de landbouw in Nederland zoals deze zich na de tweede
wereldoorlog volttekt, spelen andere dan bedrijfseconomische factoren een te
grote rol.
XI

Het „Project", als kern van het plattelandsjongerenwerk in deVerenigde Staten,
kan bij invoering bijdragen tot verhoging van de zelfwerkzaamheid der leden
van onze organisaties van plattelandsjongeren.
XII

De Amerikaanse levensstijl kan het publieke leven in ons land ten voorbeeld
worden gesteld.
V A N BEEKOM, 195I.
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Prof. Ir C. Broekemaf, grondlegger van de object-associaties, waarvan de
Stichting Nederlandse Uien-Federatie een voorbeeld is.
Prof.Ir C. Broekema f, founder of the object-associations, of whichthe foundation
NetherlandsOnion-Federation forms an example.

1NHOUD
r

Biz.
VOORWOORD

II

INLEIDING

13

I. GESCHIEDKUNDIGE GEGEVENS

15

I I . ECONOMISCHE BETEKENIS
III.

20

D E T E E L T V A N U I E N E N S J A L O T T E N , V O O R D A T GESPECIALISEERD O N D E R -

ZOEK PLAATS VOND

.

§ i. Uien ensjalotten voor consumptie
1.1 Zaai-uien
1.2 Pootuien
1.3 Winteruien
1.4 Plantuien
1.5 Zilveruien
1.6 Sjalotten

25

25

. . . . . . .

§ 2. Zaadteelt

32

§ 3. Nabeschouwing

•

IV. ONDERZOEK BIJ UIEN EN SJALOTTEN
§ i. DeStichting Nederlandse Uien-Federatie
§ 2. Rassenkeuze en veredelingsmethodiek
2.1 Zaai-uien
2.2 Poot- en winteruien
2.3 Buitenlandse rassen
2.4 Sjalotten
2.5 Veredelingsmethodiek
§ 3. Bemesting
3.1 Zaai-uien
3.2 Sjalotten

25
27
28
29
30
31

.

§ 4. Cultuurproeven .
4.1 Wijze van zaaien, rijenafstand en zaaizaadhoeveelheid bij
zaai-uien
4.1.1 Wijze van zaaien
4.1.2 Rijenafstand en zaaizaadhoeveelheid

33
35
35
36
36
43
44
46
. 48
50
50
54
55
55
56
56

4.2 Plantgoedhoeveelheid en maat bij sjalotten
4.3 Plantgoedhoeveelheid en maat bij uien voor zaadwinning .
4.4 Chemische onkruidbestrijding
4.4.1 Beproefde middelen
4.4.2 Aanwijzingen voor het gebruik van verdund zwavelzuur

59
61
63
63
66

§ 5. Parasieten en gebreksziekten
5.1 Plantaardige parasieten en viren
5 . 1 . 1 Botrjtis allii MUNN . . . . . . .
5.1.2 Peronospora Schhideni UNGER
5.1.3 Mozaiek
5.1.4 S'ckrotiumcepivorum BERK
5.1.5 Kiemschimmels
5.1.6 Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO
5.2 Dierlijke parasieten
5.2.1 Dityknchus dipsaci ( K U H N ) FILIPJEV
5.2.2 Chortophilaantiqua M E I G
5.2.3 Ceutorrhynchus suturalisF
5.2.4 Agriotes spec
5.2.5 Thrips tabaci LIND
5.2.6 Acrokpia assectella TJELL
5.3 Gebreksziekten
5.3.1 Mangaangebrek . .
5.3.2 Kopergebrek.

67
67
'. . 67
71
73
76
. 77
77
78
78
80
81
82
82
83
83
83
84

§ 6. Bewaring
•
6.1 Practijkmethoden
6.1.1 Flakkeese hoop
6.1.2 Zeeuwse ren
6.1.3 Noordhollandse cylindrische hoop
6.2 Schuurbewaring
6.3 Koelhuisbewaring

84
85
85
85
86
86
88

§ 7. Plantuien
7.1 Behandeling van het plantgoed
7.2 Rassenkeuze
7.3 Bemesting
7.4 Cultuurproeven
7.5 Beschrijving van de teelt
7.5.1 Plantgoed
7.5.2 Consumptie-uien uit plantgoed. . . .

.

89
00
05
96
„7
00
99
I00

V . D E I N V L O E D VAN O N D E R Z O E K OP D E O N T W I K K E L I N G V A N D E T E E L T V A N

UIEN EN SJALOTTEN
§ i. D o o r o n d e r z o e k bereikte v e r b e t e r i n g e n en i n g e v o e r d e teeltwijzen
I . I Rassenkeuze .
1.2 B e m e s t i n g
1.3 V e r p l e g i n g
1.4 Ziektebestrijding
1.5 B e w a r i n g . . .1.6 Plantuien
•
§ 2. T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n de uienteelt

IOI
101
101
102
103
104
105
106
107

S A M E N V A T T I N G E N CONCLUSIES

IIO

SUMMARY A N D CONCLUSIONS

117

LlTERATUUR

124

REGISTER

130

VOORWOORD
Bij het gereedkomen van dit proefschrift maak ik gaarne van de gelegenheid
gebruik mijn erkentelijkheid te betuigen jegens alien, die hebben bijgedragen
tot mijn algemene en wetenschappelijke vorming.
U Hoogleraren en Oud-Hoogleraren van de Landbouwhogeschool, Leraren en
Oud-Leraren van de Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus B te Arnhem,
dank ik daarvoor recht hartelijk.
Hooggeleerde WELLENSIEK, Hooggeachte Promotor, dat U mijn voorstel omtrent het onderwerp van mijn promotie, met enige schroom gedaan, terstond
warm toejuichte, heeft er veel toe bijgedragen, dat dit proefschrift ook metterdaad tot stand kwam. Uw voortdurende belangstelling in de vorderingen van
het werk vormde daartoe een verdere stimulans. Uw zeer grondige wijze van
bestudering van het manuscript en de daarop gebaseerde welwillende opmerkingen vormden zowel een bijdrage voor mijn werk, als een verscherping van
mijn geest, waarvoor ik U .zeer dankbaar ben. Voor de bijzondere aandacht
geschonken aan een juiste weergave in het Engels van opschriften en koppen
van tabellen, onderschriften van foto's en nietin de laatste plaats de samenvatting,
ben ik U zeer erkentelijk.
Excellentie STAF, dat U mij toestond gedurende een drietal maanden mijn aandacht op dit proefschrift te concentreren, heb ik zeer gewaardeerd.
Hooggeachte TJALLEMA, ik dank U zeer, dat U wel bereid was dit te bevorderen.
Hooggeachte VAN DE PLASSCHE, dat U er zich desgevraagd onmiddellijk mede
kon verenigen dat dit proefschrift tevens in de reeks „Mededelingen van de
Tuinbouwvoorlichtingsdienst" verscheen, waardoor aan zijn inhoud in de kring
van de practijk grotere bekendheid kon worden gegeven dan anders het geval
zou zijn geweest, heb ik zeer op prijs gesteld.
Waarde VAN NIEUWENHUIJZEN, U heeft mijn eerste schreden geleid als jong
landbouwkundig ingenieur. In de wijze waarop U dit deed, valt onbetwistbaar
Uw aangeboren eigenschap om leiding te geven te herkennen.
Waarde VAN SILFHOUT, in het kind dat U op Uw erf in de weg liep, heeft U de
liefde voor het platteland doen ontwaken. Voor mijn bijzondere belangstelling
voor het klein-landbouwbedrijf heeft U de kiem gelegd.
Mijn dank voor ondervonden hulp bij het schrijven van dit proefschrift
gaat uit naar U Weledelzeergeleerde HAMMING, wegens Uw waardevolle aanwijzingen bij het verwerken en samenvatten van de talrijke proefnemingen.
Veel dank ben ik ook aan U verschuldigd Waarde K O E R T , als mijn beproefde,

naaste medewerker bij de Stichting Nederlandse Uien-Federatie. Uw aandeel in
het onderzoek valt niet licht te overschatten.
De hoofdassistenten BOM en FLUIT, die met grote nauwgezetheid het omvangrijke rekenwerk verrichtten aan het verwerken en samenvatten der proeven
verbonden, ben ik daarvoor zeer erkentelijk.
Mejuffrouw VAN DRIEL van de Stichting Nederlandse Uien-Federatie, zeg ik
dank voor de voorbeeldige wijze, waarop zij het manuscript verzorgde.
Tenslotte betuig ik Mevrouw DE LEEUW-POLAK gaarne mijn dank voor haar
bemiddeling bij het drukken van het proefschrift.

INLEIDING
De ui en sjalot zijn in ons land gedurende lange tijd aan het wetenschappelijk
onderzoek ontsnapt, waartoe ongetwijfeld het plaatselijk karakter van de teelt
heeft bijgedragen. Prof. Ir C. BROEKEMA (f 1940) heeft hiervoor de practijk
ge'interesseerd en de stoot gegeven tot oprichting van de Nederlandse UienFederatie, een organisatie van belanghebbenden, die het welslagen en de rentabiliteit der teelt van uien en sjalotten tracht te bevorderen. Als deskundige bij
deze organisatie heb ik vanaf 1939 mijn aandacht geschonken aan vraagstukken
op het gebied van de uien- en sjalottenteelt. Daardoor heb ik het voorrecht
genoten de ontwikkeling van de teelt onder invloed van het onderzoek van het
begin af te kunnen volgen.
Het doel, dat ik mij thans voor ogen heb gesteld, is de betekenis aan te tonen
van gespecialiseerd onderzoek, dat een bepaald cultuurgewas in het middelpunt
der belangstelling plaatst. De ui en;sjalot bieden hiertoe een uitzonderlijke gelegenheid. Getracht werd inzicht te verschaffen in de voornaamste vraagstukken,
terwijl een samenvatting is gegeven van het over een periode van twaalf jaren
uitgevoerde onderzoek. Vervolgens is de betekenis behandeld van enige verbeteringen en teeltwijzen die door onderzoek mogelijk werden.

I
Geschiedkundige gegevens

„Wijgedenken aan de visscheri, die wij in Egypte om
niet aten; aan de komkommers, en aan de pompoenen, en aan het look, en aan de ajuinen, en aan
het knoflook."

N U M E R I I I : 5.

Deze verzuchting van de Israelieten, wanneer zij na Egypte te hebben verlaten
onder aanvoering van MOZES, hongerig en dorstig in de woestijn zijn, geeft
reeds een goede kijk op de hoge ouderdom als cultuurgewas van verschillende
soorten van het geslacht Allium. W O E N I G (127, pp. 192-201)vestigt er de aandacht
op, dat Allium-sootten reeds onder de pyramidebouwers veel werden verbouwd
en genuttigd. Zij yormden het hoofdbestanddeel van de voeding der Joden, die
aan de pyramiden werkten. Allium-soorte.11 stonden 00k in hoog aanzien, dienden
zelfs als offer. Geen afbeeldingen van planten worden zo opmerkelijk veelvuldig
aangetroffen op oud-Egyptische monumenten als soorten van het geslacht
Allium, zowel de zaai-ui, het knoflook als de sjalot. Bedenken wij, dat de pyramiden dateren uit het Egyptische Oude Rijk, hetgeen gerekend wordt van
2780-2270 v. Chr., dan vormen deze monumenten een even tastbaar als indrukwekkend bewijs van de hoge ouderdom van Allium-sooiten als cultuurgewas.
De Egyptenaren hebben een goddelijke verering voor het knoflook en de ui,
en zweren bij die godheden, schrijft de Romeinse geleerde PLINIUS (23 n. Chr.).
In de Franse vertaling van zijn Historia naturalisgeeft D E GRANDSAGNE (58,p. 221)
dit als volgt weer: „Les Egyptiens adorent Tail et l'ognon, et jurent par ces divinites". De Romeinse hekeldichter JUVENALIS (eerste eeuw n. Chr.) vindt in
deze verering evenwel aanleiding om in zijn Satire XV spottend op te merken
of de goden der Egyptenaren in de moestuin groeien! In de vertaling van DuS A U L X ( 5 I , p. 535), lezen wij hieromtrent: „Chez ce peuple, manger des poirreaux
ou des oignons, ce seroit un sacrilege. O la sainte Nation, qui voit ses Dieux
croitre dans les jardins!" Ook de Grieken kenden Allium-sooiten reeds vroeg.
HOMEROS bevestigt de hoge ouderdom van de ui, zowel in de Mas als de Odussee.
In de Mas vormen uien toekruid voor de drank door de schoonlokkige maagd
Hekamede voor Nestor bereid, wanneer hij dorstig van de veldslag terugkeert.
15
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Egyptischc voorstelling uit kalksteen vervaardigd van omstrceks 2000 voor Chr. O p de offertafel bevindt zich een bundel uien met loof onder cen k o m k o m m e r en een druiventros.
Egyptian limestone-made representation of about 2000 before Christ. A bundle of onions with foliage
is on the offertory-table below a cucumber and a bunch of grapes.

„Zette z'een koperen korf met ajuin, bij het drinken ten toekruid", luidt de
vertaling van VOSMAER (117, p. 166, versregel 630). In de Odussee wordt het
lijfkleed van Odusseus vergeleken met de vliezige rokken van een ui. VOSMAER
(118, p. 231, versregels 232 en 233) geeft dit weer met de woorden:
„Dan, op het lichaam zag ik hem dragen een schitterend lijfkleed. Glanzig en
njn,als de schil, die de droge ajuinen ombolstert;"
Uit de vertaling van HORT (76, p. 87) blijkt, dat de Griekse wijsgeer THEOPHRASTUS (omstreeks 390 v. Chr.) reeds uienrassen onderscheidt naar de streken
waar zij worden verbouwd. Sommige zijn sterk van smaak en geven tranen in
de ogen, zoals de uien van Cyprus, andere daarentegen zijn bijzonder mild.
Deze opmerking is hierom waard genoemd te worden, omdat het smaakverschil
00k in onze tijd nog een factor is, die bij de beoordeling van de hoedanigheid
16

van de ui een rol speelt. THEOPHRASTUS behandelt ook de ui van Ascalon, die
echter wordt gezaaid, geen klisters vormt en derhalve niet identiek kanzijn met
Allium ascalonicum L., de sjalot.
H E H N (69, pp. 193-209) vermeldt, dat in het na-homerische Griekenland en
Italic, Allwm-soQtten. het geliefdste volksvoedsel vormden. Bekend zijn de
knoflooktuinen van de Grieken en de Romeinen. Het proletariaat van de grote
steden leefde bijna uitsluitend vanknoflook. Metdevoortschrijdende beschaving
wijzigde de voorliefde bij de hogere standen zich echter geleidelijk in tegenzin.
„Iemand uien toewensen", hield in, dat hemniets goeds werd toegewenst. Met
het verspreiden van knoflooklucht verried men een lage afkomst.
Volgens H E H N (69, p. 202) leerden de Ger-

manen deuivanuit Italie kennen. Gegevens
omtrent de ontwikkeling van de teelt van
Alltum-sootten in onsland zijn spaarzaam.
In zijn proefschrift maakt KOSTER (89, pp.
7, 19, 42, 59) melding van het vervoer
van uien door Hoornse schippers. Zo is
onder meer in de rekeningen van 14011403 en 1408-1409 van de ontvangers van
de tolgelden in New-Castle on Tyne het
artikel uien te vinden. De Rijksarchivaris
in Noordholland te Haarlem vestigde mijn
aandacht op een charter van 20 Februari
1481, dat een consent betreft verleend aan
de stad Schagen door haar heer W I L L E M
VAN SCHAGEN in 1471 omtrent de vrijdom

van tienden van enige gewassen „mitsgaders van thienden van ayuyn endewortelen ofte peen dier indebanvan Schaegen
gesaeyt worden". Volgens KOEMAN (86)
wordt in de Handvesten van Hoorn van
1534-1553 de plaats aangegeven voor
„schuyten mit wortelen, ajuynen en warmoes". Uit een tweetal zerkeninde Nederduits Hervormde Kerk te Broek opLangendijk blijkt, dat hier reeds van oudsher
uien werden geteeld (37, pp. 207-213).
Onder het opschrift op de zerk van CORNELIS HEYNDRICSEN, overleden 16 October

Grafzerk in de Nederduits Hervormde
Kerk te Broek op Langendijk.
Tomb-stone of CORNELIS

HEYNDRICSEN

at

Broek opLangendijk in the Netherlands, died
on the 16th of October 1619. In the oval:
.onionswindedrounda staff betweentwo carrots.
Schets J. Belonje

HIER LE1IT BEGRA
VEN CORNELIS
HEYNDRICSEN IS
GHE S T V R V E N
DEN Id" O C T O B E R
INT I A E R ONS1
HEEREN I O I 9

MAE R.T1ELBELTERSSTER-F

A° I6 2 *r
IACOBGARBRANTS STERF

A°. 1690

1619, bevindt zich ineenovaal een uienrist
J

7

tussen twee wortelen, terwijl op de zerk van JAN GERRETSEN VISSER, ter aarde
besteld op 17 Juli 1636, in een ovaal een landman met een uienrist in de naar
beneden hangende linkerhand is te zien.Belangwekkend is 00k een notariele acte
van 15Juni 1647,waarin volgens het door mij ter inzage verkregen geregistreerde
duplicaat bij het gebruik van een gemeenschappelijk vobrerf van twee panden te
Broek op Langendijkwordt bepaald dat „elk nevens zijn eigen huis op genoemd
erf een uijenhoop mag zetten, zonder voor elkander zijn glazen of ramen te
komen, om het licht te benemen of hinderlijk te zijn in het gaan en staan."
De bewoners van de Langendijker dorpen waren overigens reeds in 1750 belangrijke telers van kool, uien en wortelen en hadden gezamenlijk met andere
Noordhollandse groentetelers hun eigen markt te Amsterdam (13, p. 404).
Volgens BOERS (38, pp. 10-11) bevond zich in het huidige teeltcentrum bij uitnemendheid, Goeree-Overflakkee, in 1820 op een bedrijf van 101 gemeten
1 gemet ajuin. In hetzelfde jaar telde dit eiland nog slechts 328 gemeten
zaai-uien. Uitgaande van het meest voorkomende gemet op Goeree-Overflakkee,
het Voorn's gemet (0.4592 ha), komt dit neer op 150 ha!
Wat Zeeland betreft, werden volgens BOUMAN (40, p. 37) in het einde van de
achttiende en begin van de negentiende eeuw op de Zeeuwse eilanden, behalve
op Walcheren, in vrij grote hoeveelheden uien verbouwd. Oppervlakten uit die
tijd worden evenwel niet vermeld.
AJ/ium-sooitea. komen voor als heraldische figuren. RIETSTAP (106, p. 1057)
noemt een familie JUYN te 's-Hertogenbosch, voerende in goud drie rode uien
met groen loof. Zonder kleuraanduidingen komt dit wapen voor "op de grafzerk
van O T T O JUYN in de Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch, overleden den i4en
September 1759, in leven schepen en raad alhier en stadhouder van het Hoog
Officie deser stad en Meyerye (113, p. 180). Een familie JUYNBOLL voerde als
wapen in blauw drie zilveren knoflookbollen met als helmteken een knoflookbol
tussen vlucht (106, p. 1057).
Het stamland van de ui is niet met zekerheid bekend. D E CANDOLLE (44, pp.
52-54) vermoedt dit stamland in West Azie. Wilde vormen zijn gevonden in
Baloetjistan, Afghanistan en Toerkestan.
'
' •
Volgens dezelfde auteur (44, pp. 50-52) is het knoflook wild gevonden in de
Kirgizische steppe.
De sjalot acht D E CANDOLLE (44, pp. 55-56) geen oorspronkelijk botanische
soort. Wilde vormen werden nimmer aangetroffen. Zij zou omstreeks het begin
van onze jaartelling uit de zaai-ui zijn ontstaan. W O E N I G (127, pp. 192-201) stelt
de datum van dit ontstaan echter vroeger, gezien de afbeeldingen op oud-Egyptische kunstwerken.
Talrijk zijn de anecdotes uit verleden en heden, waarbij Aitium-sodtten zijn
betrokken. Laat ik volstaan met de scene uit Don Quichotte, waarbij de edele
18

ridder op zoek naar de scheme jonkvrouw van Toboso, in een boerenmeisje de
gewaande jonkvrouw meent gevonden te hebben, maar bij zijn liefdesverklaring
zodanig wordt gehinderd door de doordringende knoflooklucht, die zij verspreidt, dat het gelukkigste moment in zijn leven wordt bedorven. Hierin zien
wij ook een voorbeeld van de afkeer der hogere standen, waarop H E H N (69, pp.
193-209) doelt.

De betreffende passage uit de vertaling van WERUMEUS BUNING en V A N D A M
(124, p. 70), waarin Don Quichotte uiting geeft aan zijn verontwaardiging, moge
hierbij nog volgen: •
„Sancho, wat zeg je er wel van dat ik zo door de tovenaars gehaat word? En
zie je nu hoever hun haat en nijd jegens mij gaan, dat ze mij zelfs het genoegen
hebben willen onthouden mijne aangebedene in hare ware gedaante te aanschouwen? Ja waarlijk, ik ben den ongelukkigen ten voorbeeld geboren, als
doelwit en mikpunt waarop alle pijlen van den tegenspoed worden gericht en
afgeschoten. En merk ook eens op, Sancho, dat deze schurken zich er niet mede
tevredenstelden mijn Dulcinea te veranderen en van gedaante te doen wisselen,
maar zij veranderden en verkeerden haar in een zo laag en lelijk wezen als dat
boerenmeisje, en tevens ontnamen zij haar wat juist voornamen dames zo eigen
is, namelijk den liefelijken geur, want zij bewegen zich immers altijd te midden van amber en bloemen. E n ik wil jewelvertellen, Sancho: Toen ik Dulcinea
op haar hakkenei hielp — zoals jij zegt, want mij leek het een ezelin —7, stonk zij
zo naar de rauwe knoflook dat het hart er mij in het lijf van omdraaide."
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II
Economischebetekenis

Het verloop van de omvang van de uienteelt in ons land verschaft het Verslag
over de Landbouw in Nederland over 1948(16, tabel B 14, pp. 372-373).
Tabel 1. Tienjaarlijkse gemiddelden van 1881-1940 van de met uien beteelde oppervlakte in
Nederland in ha
Tenyear averages (1881-1940) of thearea in haof onions in the Netherlands
Tijdvak

1881/1890

1891/1900

1901/1910

1911/1920

1921/1930

1931/1940

2 819

3 032

2775

2826

3633

4511

Aantal
ha

Period
Area
ha

Uit tabel 1blijkt, dat de teelt zich niet alleen heeft kunnen handhaven, maar na
de eerste wereldoorlog in betekenis is toegenomen.
Een inzicht in de verdeling van de met uien beteelde oppervlakte over de verschillende provincies van ons land wordt verkregen uit het Verslag over de
Landbouw in Nederland over 1941(15, tabel VII, pp. 86-138).De periode 19311940is daarom gekozen, omdat zij een juist beeld geeft van de toestand voor de
tweede wereldoorlog.
Tabel 2. Verdeling van de met uien beteelde oppervlakte van 1931-1940 in Nederland over
de provincies in ha
Thearea ofonions inhain 1931-1940distributedover theprovinces ofthe Netherlands
Noordholland

Zuidholland

Zeeland

Overige
provincies

Totaal
Nederland

Aantal ha
Area ha

673

1 829

1 826

183

4 511

Province

North
Holland

South
Holland

Zealand

Other
provinces

Total
theNetherlands

Provincie

Tabel 2 leert, dat de uienteelt buiten Noordholland, Zuidholland en Zeeland
van weinig betekenis is. In deze provincies bevond zich 95,9% van de totale
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oppervlakte volgens het tienjaarlijkse gemiddelde 1931-1940. Ook volgt uit
tabel 2, dat in Zuidholland en Zeeland de teelt van veel groter betekenis is dan
in Noordholland.
De tweede wereldoorlog heeft aanvankelijk grote invloed uitgeoefend zowel op
de totale oppervlakte als op de verdeling daarvan over de provincies door op
grote schaal uitgevoerde inundaties van de belangrijkste teeltcentra met zout
water. Het blijkt evenwel uit tabel 3, dat deze invloed slechts van tijdelijke aard
is geweest en noch geleid heeft tot een blijvende vermindering van het totale
areaal, noch tot een blijvende ingrijpende verschuiving hiervan over de provincies.
Tabel 3. Verdeling van de met uien beteelde oppervlakte van 1947-1950 in Nederland over
de provincies in ha
Thearea ofonions inhain 194J-19JO distributedover theprovinces ofthe Netherlands
Provincie
Aantal ha
Area ha
Province

Noordholland

Zuidholland

Zeeland

Overige
provincies

Totaal
Nederland

679

2 247

2 078

526

5 53°

Other
provinces

Total
theNetherlands

North
Holland

South
Holland

Zealand

Volgens tabel 3 samengesteld uit gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (10, pp. 40-41 en 11) bedraagt over 1947-1950 de gemiddelde totale
oppervlakte met uien beteeld 5530 ha (4511 ha over 1931-1940). Hiervan bevond
zich 90,5% (95,9% over 1931-1940)in de provincies Noord- en Zuidholland met
Zeeland te zamen.
Het berekenen van een vijfjaarlijks gemiddelde leverde bezwaren op, omdat de
beteelde oppervlakte in 1946 nog te zeer onder invloed stond van de gevolgen
van de inundatie.
Opmerking verdient nog, dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek tot
en met 1941 de zilveruien onder de zaai-uien werden begrepen en eerst na dit
jaar afzonderlijk worden vermeld. Gezien de geringe omvang van de zilveruien
in verhouding tot de zaai-uien lijdt de vergelijkbaarheid van de vermelde gegevens hieronder niet noemenswaard.
Blijkt de uienteelt hoofdzakelijk tot een drietal provincies beperkt te zijn, ook
binnen deze provincies is zij sterk gelocaliseerd.
Volgens het tienjaarlijkse gemiddelde van 1931-1940 (15, tabel VII, pp. 86-138)
bevond zich van de 673 ha uien in Noordholland, 104 ha in Noordelijk Westfriesland, 229 ha in Drechterland („de Streek"), 238 ha in Geestmerambacht
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(„de Langendijk") en 102 ha, dit is 15,2% verspreid over andere delen van de
province. Van de in totaal:829ha in Zuidholland, telde het eiland Goeree-Overflakkee er 169*^ of 92,5% van de provincial oppervlakte. De uitlating van
KOERT (8 7 ) „Wie over Goeree-Overflakkee spreekt, denkt aan uien'' is ken. merkend voor de bij.ondere betekenis van de teelt op dit eiland. In Zeeland
apL het vooral Schouwen-Duiveland, Tholen met St. Philipsland en Zuidbeveland, waar de teelt wordt uitgeoefend. Op een totaal van 1826 ha voor de province, komen deze gebieden met 1 5 7 4 ha, dit is 86 2°/
De uienteelt beperkt zich hoofd.akelijk tot de kleinere bedrijven. In Noordholland 21] n dit grove tuinbouwbedrijven van omstreeks 7 ha, in Zuidholland en
Zeeland 21] n het vooral de klein-landbouwers, die de uien v rbouwen De te 1
past in de 2 e bedruven 00k 2 eer goed, wegens haar arbeidsintensief karak e
U,t over 3jaren (1947-1949) op 22 bedrijven van de Zeeuwse eilanden ver'amelde
gegevens blukt een aantal manuren per jaar van ,J O voor wintertarwe 363 voo
consumptie-aardappelen en 3 7 o voor suikerbieten. In de 2 e aantallen 2 ijn d e ^ n
voor grondbewerking en mdirecte werk.aamheden niet begrepen. Daartegenover
staan 1433 manuren voor 2 aai-uien (,). Bij dit aantal uren i f m e t t S l
benodigde tijd voor werkzaamheden, die de klein vr™An u 1 D e t r o k k e n d e
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teelt op Goeree-Overflakkee t i n t hiermede nog aan inhoud
" ^ *
^
Uien worden geteeld voor export. De binnenlandse consumptie is gering en

Uien laden voor export
Loading onions for export:
Foto: J. J. Campfcns.

beperkt zich in hoofdzaak tot partijen, die niet voor uitvoer worden geschikt
bevonden.
De waarde van de export vormt daarom een geschikte basis voor het verkrijgen
van inzicht in de jaarlijkse geldelijke opbrengst.
Tabel 4. Uitvoer van uien en sjalotten met de voornaamste landen van bestemming over de
• jaren 1931-1939 en 1947-1950
Export of onions and shallots with the most important countries of destination in 1931-1939
and 1947-19 jo
•
.

Jaren
Years

-

looo

1000

kg

gid/zy?

1931
1932

11542;

1933
'934
1935
, 1936
1937
1938
1939

i n 07;
n o 585
99632
122 282

1947
1948
1949
1950

Gr. Brittannie
Gr. Britain

Totaal
Total

99 3 i °

" 7 170
108 S37
134 093
92 112
106 230
163 741
138 4 7 1

5 499
6626
3 315
3 2I4
2 962
3 148
4654
6218
6 593
18 2 7 0
17 192
25 894
29 890

iooo
kg
77 173
62 0 5 7
8S 0 7 ;
89097
77277
102 0 1 6
98 005

9! z 8 4
112 6 3 6
52251
56 4 0 2
79098
'543^5

Duitsland
• Germany

1000

1000

1000

gld/Dy?

kg

gld/Z}?

3 3*7
3 745
^439
2 592
2 300
2618
4013
5 451
5 59s
10 220
' 8 289
« 457
I I 380

13 232
13 889
7 789
3848
7 954
4256
3566
1 155
771S
3 9°5
27683
40719
57 0 8 0

Frankrijk
Frame

Belgie
Belgium

966
1 284
345
'35
2

55
129
98
72
386

>5i

3768
6526
11 4 4 4

•

1000
kg
10 676
i o 842
11 0 4 0
10933
8 745
8 969
8445.
8281
9<>M
13678
2 871
13 6 2 4
. 2 612

1000

1000

IOOO

gld/O/?

kg

gld/D/?

—

'

442

•

607
269
270
223

• '
J

199
314

45 3
. 388
2 370
537

2 185
844

.
6 477
l 6 6lO
IO338

2 245
3 447
3638

Tabel 4 werd samengesteld uit de jaar- en maandstatistieken van de in-, uit- en
doorvoer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (7 voor 1931-1939; 8 voor
1947-1949 en 9 voor 1950). Voor de jaren 1931-1939 en 1947 worden hierin de
gegevens onder postnummer 208, voor 1948-1950 onder postnummer 048000
gevonden. Daarbij hebben de gegevens voor de jaren 1931-1939 en 1947 betrekking op uien en sjalotten, .voor 1948-1950 op uien, sjalotten en knoflook
te zamen. Voor het hier gestelde doel vormt dit echter geen bezwaar, omdat.de
export van sjalotten en knoflook naar verhouding van ondergeschikte betekenis is.
Bezien wij allereerst de waarde van de totale export, die is afgerond op duizenden kilogrammen en guldens, dan blijkt deze in de periode van 1931-1939
in afgeronde getallen uiteen te lopen van 3.0 millioen gulden in 1935 tot 6.6
millioen in 1932. Onder invloed van gewijzigde monetaire verhoudingen ligt
de exportwaarde na de tweede wereldoorlog aanzienlijk hoger. In 1946 werd
slechts afgerond 29 millioen kg geexporteerd (16, p. 466) onder invloed van de
gevolgen der bezetting, maar in 1947 benadert de uitvoer weer het vooroorlogse
peil. Met eenexportwaarde voor 194J van afgeronditf.j millioengulden,voor194$ van
1j.2 millioen, voor 1949 van zj.9 millioen en %elfs van 29.9 millioengulden voor19 jo,
bewijstde uienteeltniet alleenhaar economische betekenis,maar eveneens haar ongebroken
vitaliteit.
'
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In de practijk staat de teelt van uien bekend als speculatief. De juistheid van
deze opvatting blijkt, wanneer wij de waarde van de uitvoer toetsen aan de
hoeveelheid van het uitgevoerde product.
Z o bedroeg de waarde van de totaal-export afgerond 6.6 millioen gulden in 1932
tegenover 3.0 millioen in 1935. De uitgevoerde hoeveelheid daarentegen, verschilt voor beide jaren nauwelijks. Zij bedroeg afgerond 99 millioen kg voor
1932 en 100 millioen kg voor 1935.
Het speculatief karakter van de uienteelt wordt hiermede goed gedemonstreerd.
Ook bij vergelijking van andere jaren zien wij dit verschijnsel. In 1936 bracht
122 millioen kg slechts 3.1 millioen gulden op, maar in 1938 werd het dubbele
bedrag ontvangen voor 109 millioen kg!
Onder het grote aantal landen van bestemming vallen er enkele op door hun
grote afname. In de periode 1931-1939 leverde ons land uiteenlopend met het
jaar aan 17-25 verschillende natiesuien (7),waaronder veleEuropese landen, maar
ook, zij het bij kleine hoeveelheden, Zuid- en Midden-Amerikaanse staten.
Groot-Brittannie stond voor de tweede wereldoorlog onbetwist als grootste afnemer aan detop,maar ook Duitsland, waaronder volgens destatistiek voor 1939
het Protectoraat Bohemen-Moravie is begrepen, en Belgie, dat vanaf 1932 onder
een hoofd wordt vermeld met Luxemburg, waren van betekenis. Uit tabel 4
blijkt intussen, dat de export naar Duitsland na 1932 een scherpe daling ondervindt, hetgeen ongetwijfeld aan de toenmaals heersende politieke opvattingen
in dit land geweten moet worden. Na de tweede wereldoorlog blijkt GrootBrittannie, vanaf 1948 in de statistiek genoemd Verenigd Koninkrijk, hoewel
nog een zeer voorname afnemer, in betekenis te zijn verminderd. Duitsland, de
statistiek voor 1950 spreekt van West-Duitsland, treedt weer op de voorgrond,
terwijl vanaf 1948 Frankrijk de aandacht op zich vestigt. Tsjechoslowakije
toonde zich met afgerond 13.4 millioen kg tegen een waarde van bijna 3 millioen gulden in 1947 helaas een incidentele afnemer.
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Ill
De teeltvan uien ensjalotten, voordatgespecialiseerd
onderzoekplaats vond

Het ligt niet in mijn bedoeling een tot in onderdelen afdalende beschrijving te
geven van de verschillende vormen van uienteelt in ons land. Ik heb gemeend
mij te moeten beperken en vooral de moeilijkheden te moeten belichten, die de
practijk ondervond en, laat ik dit terstond opmerken, ten dele nog ondervindt
bij het uitoefenen van de verschillende vormen van uienteelt. Enige begripsverduidelijking moge hierbij niet achterwege blijven. Onder ^aai-uien worden
uien verstaan, die in het voorjaar worden gezaaid. Winteruiendaarentegen worden
in het najaar gezaaid. Men zou daarom de zaai-uien ook zeer geschikt met zomeruien kunnen aanduiden. Dat dit over het algemeen niet geschiedt vindt wellicht
zijn oorzaak in de zeer ondergeschikte betekenis van de winteruien. Indien
winteruien op een plantbed worden gezaaid en in het voorjaar uitgepoot, spreekt
men van pootuien. Plantuien zijn dik gezaaide zaai-uien, die daardoor klein van
stuk blijven; nadat de verkregen uitjes gedurende de winter onder bepaalde omstandigheden zijn bewaard, wordt na uitplanten in het volgend voorjaar een
vroeg gewas consumptie-uien verkregen. Zilverukn kunnen wat de teeltwijze
betreft, het beste met zaai-uien worden vergeleken. De witte kleur van de voor
deze teeltwijze gebezigde rassen, in tegenstelling met de meestal gele der zaaiuien, zal aan de naamsaanduiding niet vreemd zijn.
De teelt van de zaai-uien is veruit het belangrijkst. In 1950 werd, om een recent
jaar te nemen, 6 260 ha met zaai-uien beteeld, 762 ha met poot- en plantuien te
zamen en 165 ha met zilveruien (11).
Botanisch behoren de uien in hun verschillende besproken vormen te worden
gerangschikt onder de soort Allium cepa L. De sjalot, waarbij in tegenstelling
tot de ui, de vermeerdering met behulp van klisters geschiedt, behoort botanisch
tot de soort Allium ascalonicum L. Het knoflook, waarvan de verbouw in ons
land van geen betekenis is en daarom ook niet zal worden behandeld, vormt een
derde bekende Allium-soott, Allium sativum L. genaamd.
§ 1. Uien en sjalotten voor consumptie
1.1. ZAAI-UIEN. Als de meest geschikte grondsoort wordt zavel beschouwd. Het
bewijs van deze uitgesproken voorkeur van de practijk levert eentweetal daartoe
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van het eiland Goeree-Overflakkee vervaardigde kaarten. Op de ene kaart werd
de zwaarte van debouwvoor ingekleurd, op de andere het oolrdeelvan depractijk
aangegeven omtrent de geschiktheid van de gronden voor de teeltvan zaai-uien.
Bij vergelijking van beide kaarten bleken de goede uiengronden vrijwel geheel
samen te vallen met de zwaarteklassen van 11-30% afslibbaar der grondsoortenkaart. Lichte gronden en zandgrond worden gemeden wegens de verhoogde
kans op aantasting door de made van de uienvlieg, zware gronden leveren vaak
bezwaren op bij opkomst, ontwikkeling en afrijpen, terwijl zij eerder aanleiding
zouden geven tot optreden van kroefziekte.
Een in 1942 door mij ingesteld onderzoek (33, pp. 95-97) omtrent de voorvrucht,
waarbij 163 bedrijven op Goeree-Overflakkee en de Zeeuwse eilanden waren
betrokkeh, bracht aan het licht, dat cichorei, witlof, aardappelen, suikerbieten
en bruine ofwitte bonen door de practijk in deze gebieden gewaardeerd worden
als goede voorvruchten voor zaai-uien. Tarwe, gerst en haver, Flakkeese wortelen, voederbieten en grasland worden beoordeeld als matige voorvruchten,
terwijl vlas en erwten slecht bekend staan. In de Noordhollandse grove tuinbouw wordt kool een goede voorvrucht geacht voor uien, terwijl hier 00k na
vroege aardappelen vaak uien gezaaid worden.
Van de 1433 manuren benodigd voor 1ha zaai-uien, vergen het wieden en schoffelen 600 uren (5). Het is daardoor goed te verklaren, dat de eigenschap van een
gewas orn „schoon" land achter te laten, bij de beoordeling van zijn geschiktheid
als voorvrucht voor zaai-uien, van bijzondere.betekenis is.
Bij de grondbewerking wordt in het najaar het voor zaai-uien bestemde land op
wintervoor geploegd, terwijl in het voorjaar een oppervlakkige'grondbewerking
wordt toegepast, waarbij het land niet dieper wordt losgemaakt dan het zaad
moet komen te liggen. Door eventueel herhaald eggen en slepen wordt een vooral
fijn en mooi gelijkmatig zaaibed verkregen. Zaai-uien vragen een vaste ondergrond en een fijn zaaibed.
In Noordholland wordt in de herfst behalve geploegd 00k wel gespit.
De wif^e van%aaien vond reeds in het Zuidwestelijk kleigebied algemeen op rijen
plaats, voordat gespecialiseerd onderzoek werd uitgevoerd. De rijenafstand bedroeg evenwel slechts 15-20 cm, hetgeen de onkruidbestrijding verzwaarde. In
Noordholland daarentegen werd vrijwel overal breedwerpig gezaaid, Deze
methode bemoeilijkte uiteraard zeer een doeltreffende onkruidbestrijding. Als
gevolg hiervan maakte het gebruik van kalkstikstof opgang, na het zaaien toegediend (88).Hoe dit 00k zij,terwijl in het Zuidwesten slechts zelden kalkstikstof
op zaai-uien wordt gebruikt, vindt ditinNoordholland vrij algemeen toepassing.
Een ander bezwaar van breedwerpig zaaien vormde de benodigde hoeveelheid
zaaizaad, die 10-12 kg per ha in Noordholland bedroeg, tegenover 6-8 kg op
Goeree-Overflakkee en de Zeeuwse eilanden.
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Van een rassenkeu^e, in de betekenis die wij hier thans aan hechten, Icon eigenlijk
niet gesproken worden. In Zeeland werd de Zeeuwsebruineui geteeld (84, p . 34)
en ging men tegen het einde van de eerste wereldoorlog en daaropvolgende
jaren in versneld tempo over op de Rijnsburger, die meer opbracht, maar wellicht
minder houdbaar was (40, p. 320). Dit geldt 00k voor Goeree-Overflakkee.
Noordholland bleef zich bepalen tot de Noordhollandse strogele ui. Genoemde
rassen waren echter weinig uniform, hetgeen ons niet behoeft te verwonderen,
de aard van het gewas in aanmerking genomen. Veel uiehtelers verbouwden
daarom hun eigen zaaizaad, onder het toepassen van een zekere selectie, in plaats
van het zaad te betrekken van de zaadhandel. Sommigen onder henhebben hierbij
voortreffelijk werk verricht. Maar eerst nadat vergelijkend onderzoek plaats
vond, kon hierop in breder kring de aahdacht worden gevestigd.
De bemestingwas meestal een slag in de lucht. De stikstofbemesting werd niet
zelden, vooral in het Zuidwestelijk kleigebied, sterk overdreven. Een matige
fosfaatgift werd toegediend, hetgeen in het algemeen niet onjuist mag worden
genoemd, terwijl een ruime kalibemesting werd gegeven, omdat de kalibehoefte
van uien uit ervaring bekend was. ' .•>
De beivaring geeft nog steeds afhankeUjk van het gevolgde systeem, gemakkelijk
aanleiding tot moeilijkheden. Bij bewaring van uien speelt de temperatuur, die
zo dicht fnogelijk bij o° C behoort te liggen, een grote rol. Onder deze omstandigheden kan de op ventilatie berekende Zeeuwse ren bij strenge winters aanleiding geven tot vorstschade, de meer gesloten Flakkeese hoop daarentegen tot
broei bij zachte winters. De cylindervormige Noordhollandse hoop gedraagt
zich daarbij, door zijn geringe inhoud, als de Zeeuwse ren. Afgezien nog van de
bezwaren van vorstschade of broei, die niet zelden leidt tot ernstige verliezen,
bezitten de genoemde nog algemeen in de practijk toegepaste systemen van bewaring nog kleinere nadelen, zoals geen leveringsmogelijkheid op ieder gewenst tijdstip. In hoofdstuk IV, § 6 wordt een nadere beschouwing gewijd aan
het vraagstuk van de bewaring, waarbij de practijkmethoden verder ter sprake
komen. Tal van plantaardige en dierlijkeparasietenbelagen de zaai-uien. Tot de ernstigste
behoren wel gerekend te worden Botrjtis allii MUNN en PeronosporaSchkideni
U N G E R onder de plantaardige, Ditylenchus dipsaci( K U H N ) FILIPJEV en Chortophila
antiqua MEIG. onder de dierlijke parasieten.
1.2. POOTUIEN. De betekenis van de te'elt van pootuien wordt gevonden in de
omstandigheid, dat deze uien omstreeks een maand voor de zaai-uien afrijpen.
Pootuien openen dus de mogelijkheid tot het verkrijgen van vroege uien. Het
centrum van de teelt ligt in de omgeving van Zwijndrecht. Omstreeks 20 Augustus wordt gewoonlijk breedwerpig op een plantbed gezaaid tegen een hoeveelheid
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zaaizaad van i kg per are. Als grondsoort neemt men gaarne een zavelgrond.
Vroege aardappelen vormen vaak de voorvrucht. Land waarop vroege aardappelen
zijn geteeld, geeft een fijn zaaibed en dit is voor het slagen van de pootuien van
veel betekenis. Tegen vorst worden de jongeplantjes beschut door bedekken van
het plantbed met wilgenrijshout. In het voorjaar dienen de jonge pootuien of
voor allerlei combinatieteelten van de Zwijndrechtse tuinder of worden zij
door de plantenhandelaar in bosjes van ioo stuks naar elders verkocht.
Veel voorkomende combinaties zijn knolselderij, spruitkool, of sla met pootuien. Omdat de pootuien geen hoofdgewas vormen, behalve in de combinatie
met sla, wordt de bemesting ook niet geregeld naar de eisen die de pootuien
stellen, maar naar die van het hoofdgewas, b.v. de knolselderij of spruitkool.
Evenals bij de zaai-uien was bij de pootuien sprake van een rassenvraagstuk. Bij
de pootuien werd eveneens met succes de selectie van het wel zeer weinig uniforme ras Zwijndrechtse pootui ter hand genomen, maar ook hier miste men de
ruggesteun van vergelijkend onderzoek der verschillende selecties.
De teelt van pootuien in de omgeving van Zwijndrecht loopt sterk terug. Bedroeg
omstreeks 1930 de bepote oppervlakte naar schatting nog jaarlijks 30-35 ha
thans is zij niet groter dan 12-15 ha per jaar. Allerlei omstandigheden hebben
hiertoe geleid. De Zwijndrechtse tuinder, voorheen markttuinder met een ruim
sortiment van gewassen, legde zich meer toe op enkele teelten. De teelt van
aardbeien verdween en daarmede de veelvuldig toegepaste combinatie met
pootuien. Tenslotte dwongen plantaardige en dierlijke parasietentot beperking
Het verknjgen van planten vrij van Sckrotium cepivorum BERK, levert grote moei
lijkheden op, terwijl Ditylenchus dipsaci ( K U H N ) FILIPJEV en Chortophila antiaua
M E I G . eveneens een ernstige bedreiging vormen.
1.3. WINTERUIEN. Evenals bij de pootuien ontleent de teelt van winteruien
haar betekenis aan de mogelijkheid tot het leveren van een vroeg product
Winteruien worden uitsluitend geteeld op landbouwbedrijven in het Zuidweste"
hjk kleigebied. Aan degrondsoort worden dezelfde eisen gesteld als voor de zaai
ui. Als voorvruchtgeeft de practijk de voorkeur aan aardappelen, zo mogeliik
vroeg gerooide aardappelen. De Zwijndrechtsepootui vormt het gebezigde ras
zodat winterui en pootui hetzelfde rassenvraagstuk hebben.
Voor het welslagen van de teelt is de ^aaitijd van veel betekenis. Gewoonliik
wordt gezaaid van de laatste week in Augustus tot en met de eerste week in
September. De ervaring heeft geleerd, dat vroeger zaaien oorzaak kan zijn van
een hoog percentage planten met een bloemstengel in het volgend jaar Daar
entegen geeft later zaaien veel planten, die gedurende de winter te gronde gaan
Echter, ook al zaait men binnen de daarvoor aangegeven data, dan houdt dit
zeker met in, dat de geschetste moeilijkheden uitblijven. De lotgevallen van de
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teelt hangen dan voor een goed deel af van de na het zaaien volgende weersomstandigheden. In overeenstemming met de waarnemingen van JONES en
medewerkers (82) blijkt een mooi najaar met betrekkelijk hoge temperaturen,
dat de plant goede ontwikkelingskansen biedt, gevolgd door een koel voorjaar,
de juiste voorwaarden te scheppen tot het verkrijgen van veel planten met bloemstengels, die voor de teler waardeloos zijn. Bij een najaar met overwegend lage
temperaturen evenwel, ontwikkelt zich het gewas voor de winter onvoldoende
en gaan veel planten 00k in een zachte winter vefloren. Volgt een strenge winter,
dan wintert het gewas, ongeacht het ontwikkelingsstadium, waarin het zich bevond voor de vorst inviel, bijna steeds uit. Zo werd over de periode van 19381941 met vier achtereenvolgende strenge winters bij 16 van de 18 door mij
genomen proeven met verschillende herkomsten van de Zwijndrechtse pootui,
het gewas door de vorst vernietigd (33, p. 54). De teeltvan winteruien kenmerkt
zich hiermede als riskant.
Wat de verpleging betreft verdient de aandacht, dat vooral na een zachte winter
de kosten verbonden aan het wieden van de winteruien hoog zijn.
Onder de dierlijke parasieten treden Ditylenchitsdipsaci ( K U H N ) FILIPJEV en soms
in een mooi najaar Chortophila antiqua M E I G . op de voorgrond. Botrjtis allti
M U N N en PeronosporaSchleideni UNGER, gekenschetst als de belangrijkste plantaardige parasieten van de zaai-uien, spelen bij de winteruien slechts een ondergeschikte rol. Doordat de winteruien gewoonlijk van het veld worden geleverd
en niet bewaard, wordt aan het optreden v i h Botrjtis allii M U N N , welke een echte
belager vormt van het bewaarde product, de beste kans ontnomen. Het vroege
tijdstip van afrijpen beperkt voorts blijkens de ervaring het optreden van Peronospora SchleideniUNGER.
Onder invloed van haar riskant karakter, bepaalt de teelt van de winteruien, die
nimmer van veel betekenis is geweest, zich thans nog slechts tot kleine oppervlakten op enkele bedrijven.
1.4. PLANTUIEN. Een derde mogelijkheid tot het vervroegen van de oogst
vormt de teeltwijze van de plantui. De teelt van plantuien, zoals wij haar thans
kennen, is misschien wel het sprekendst iresultaat van gespecialiseerd onderzoek
bij uien geweest. Hierbij worden door dik zaaien gewonnen kleine uitjes gedurende de winter onder bepaalde omstandigheden van temperatuur en vochtigheid bewaard, om na uitplanten in het volgend voorjaar geen zaadstengels en
zaad, maar vroeg leverbare uien te vormeh. De teelt staat of valt met de bewaring
van het plantgoed, zodat zich vooral hierbp het onderzoek heeft geconcentreerd.
Geheel onbekend was de teeltwijze in oris land toch 00k weer niet, getuige het
volgende citaat van 1852 uit het werk van UILKENS (115, p. 127): „Men zegt,
dat wanneer de tot uitpoten voor het volgende jaar bestemde uijen in een zakje
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achter den kagchel of op eene andere zeer wairme plaats worden opgehangen,
tot dat zij geheel droog zijn geworden, en men deze in de Lente in den grond
legt, de bollen geene Stengels zullen uitschieten, maar zich in den grond tot eene
buitengewone grootte zullen vormen. Wij hebben ons van de waarheid van
deze opgave, die wij evenwel betwijfelen, nog niet kunnen overtuigen."
Toepassing vond de teeltwijze, zij het ook primitief, in de omgeving van
Maastricht. Hieromtrent vinden wij vermeld (3, p. 32): „De teelt van pootuien wordt hier in nauw verband met de roode zaai-uien toegepast. Uit deze
roode uien houdt men in den herfst de gezonde kleine uien en doet die schoon
in zakjes. Deze zakjes worden gedurende den winter in de huiskamer bpven de
kachel te drogen gelegd. In het voorjaar vroeg worden deze kleine uitjes buiten
geplant, waar ze tot zware, dikke roode uien uitgroeien, en niet doorschieten.
Men teelt hier dus pootuien op een geheel andere wijze dan van de Zwijndrechtsche pootui."
De plantuien mogen zich de laatste jaren in een sterk toegenomen belangstelling
van de practijk verheugen, hetgeen blijkt uit de beteelde oppervlakte, die in
1949 en 1950 voor poot- en plantuien te zamen achtereenvolgens 743 ha (10,
p . 40) en 762 ha (11) bedroeg. Bedenken wij hierbij, dat naar schatting over beide
jaren niet meer dan 2% van deze oppervlakte door pootuien werd ingenomen,
dan geeft deze opgave wel een juist beeld van de huidigeomvang van de teelt.
1.5. ZILVERUIEN. De bestemming van zilveruien is de conservenindustrie.
Zilveruien leveren „inmaakuitjes" in de bekende glazen potjes. Het centrum
van de teelt vormen de Noordzeeuwse eilanden, vooral Tholen (40, p . 320) en
St. Philipsland. De teelt is in handen van enkele firma's, die haar ook geheel
verzorgen. De rol van de landbouwers bepaalt zich tot het verhuren van het
benodigde land.
Hoewel de beteelde oppervlakte nimmer aanzienlijk is, blijkt zij niettemin van
invloed te zijn op de sociale verhoudingen in het betreffende gebied.
Het wieden van zilveruien, dat naast het wieden bij andere gewassen nog samenvalt met verplegingswerkzaamheden als suikerbieten op een zetten, vraagt
namelijk zoveel arbeid, dat door een tijdelijk te sterke aantrekking van werkkrachten, de arbeidsmarkt dreigt te worden ontwricht. Dit bleek onder meer
heel duidelijk in het voorjaar van 1950. Normaal rekent de practijk op 1500 manuren voor verpleging per ha zilveruien. Stellen wij hier tegenover de,6oo manuren
voor wieden en sehoffelen der zaai-uien benodigd (5), dan blijkt eerst goed, wat
dit betekent. De enorme hoeveelheid arbeid voor het wieden van zilveruien
noodzakelijk, hangt uiteraard samen met de teeltwijze, die op haar beurt de invloed ondervindt van de eisen, die aan het product worden gesteld. Zilveruien
behoren klein van stuk en rond te zijn. Daartoe moet dik worden gezaaid bij
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.zeer nauwe rijenafstand. Vergroten van de afstand der rijen leidt bij even grote
hoeveelheid zaaizaad tot een dichtere stand in de rijen en beinvloedt daardoor de
vorm der uitjes ongunstig.
Van het uit Italie geimporteerde zaaizaad wordt 90-100 kg per ha gebruikt. De
meest gebezigde rassen zijn, gerangschikt naar vroegrijpheid, Pompeii,Barletta en
La Reine. Het zaaien geschiedt met een speciale zaaimachine bij een rijenafstand
van 4 cm, of 00k wel breedwerpig.' Driemaal wieden geldt als normaal.
De oogst vindt gewoonlijk plaats vanaf de tweede helft van Juli, wanrieer het
loof gestreken en verdord is. Misschien nog in meerdere mate dan bij het wieden
ontstaat bij de oogst van zilveruien gevaar voor verstoring van de arbeidsmarkt.
De belangrijkste parasieten zijn Ditjlenchus dipsaci ( K U H N ) FILIPJEVenChortophila
antiqua M E I G .

Voor de periode 1947-195o bedroeg de met zilveruien beteelde oppervlakte
achtereenvolgens 243, 250, 118 (10, p. 40) en 165 ha (11).
1.6. SJALOTTEN. Het vroegst marktbaar zijn de sjalotten. Reeds eind Juni verschijnen onrijpe sjalotten voorzien van loof als „slauitjes" in de groentewinkels
die veelal goede prijzen opbrengen. De teelt van sjalotten voor consumptie ontleent daarom vooral aan het leveren van primeurs haar betekenis. In tegenstelling tot de zaai-ui leent de sjalot zich goed zowel voor teelt op Zandalsop zavel.
De twee belangrijkste teeltcentra bevinden zich in Noord- en Zuidholland. In
Noordholland, waar wij de teelt vooral toegepast vinden in allerlei combinaties
op Westfriese tuinbouwbedrijven, bezigt men als ras de Noordhollandse strogele
sjalot. In Zuidholland daarentegen, waar het centrum gevormd wordt door de
omgeving van Ouddorp op het eiland Goeree-Overflakkee, wordt deOuddorpse
bruine sjalot overwegend zonder tussenteelt op de talrijke bedrijfjes van kleinlandbouwers geteeld.
Hoewel 00k bij sjalotten van een rassenvraagstuk gesproken mocht worden,
leerde het onderzoek, dat door telers toegepaste selectie geen vooruitzichten
opende, in tegenstelling tot de zaai-, poot- en winteruien. De bemesting was niet
zelden weinig oordeelkundig. Vaak werd te veel stikstof gegeven. Omtrent
de invloed van de hoeveelheiden maat van het plantgoed op de opbrengstwas weinig
bekend.
Sjalotten vormen een teer product. De bewaringgeeft dan 00k vaak aanleiding
tot moeilijkheden. Voor zover deze plaats moet vinden, en dit geldt inieder geval
voor het plantgoed, zijn twee systemen van toepassing. Een systeem dat goed
voldoet, wordt gevonden in de bollenschuren, waar de sjalotten uitgespreid op
de stellingen bewaard worden. Een andere methode, die vooral in de omgeving
van Ouddorp wordt toegepast, vormt de met een Zeeuwse uienren te vergelijken
sjalottenren.
,
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De grootste moeilijkheid bij de teelt van sjalotten vormt evenwel de ernst van
de aantasting door enige plantaardige en dierlijke parasieten. Mozaiek, voordat
gespecialiseerd onderzoek plaats vond nietonderkend als van parasitaire aard,
trad in zodanig hevige mate op, dat de Ouddorpse sjalottenteelt tot ondergang
gedoemd scheen. Grote schade wordt eveneens nog regelmatig ondervonden
van Peronospora Schkideni UNGER, terwijl onder de dierlijke parasieten Ditylenchus
dipsaci' (KUHN) FILIPJEV aanvankelijk vooral in Noordholland en thans ook in
de omgeving van Ouddorp, een catastrophale omvang dreigt aan te nemen.
§ 2. Zaadteelt
De zaadteelt van uien heeft vrijwel alleen betrekking op zaai-uien. De zaadteelt
van poot- en winteruien is van zeer ondergeschikte betekenis, terwijl voor
plantuien meestal dezelfde rassen als voor zaai-uien worden gebezigd. Zaaizaad
voor zilveruien wordt van elders gelmporteerd, omdat niet over uien voor zaadwinning beschikt kan worden wegens de slechte duurzaamheid. Bij de behandeling van de zaadteelt heb ik mij daarom bepaald tot zaai-uien.
Tabel 5. Verdeling van de met uien voor zaadwinning beteelde oppervlakte van 1947-1950
in Nederland over de provincies in ha
Theareaof onion seedin hain 1947-19;o distributed over theprovinces of theNetherlands
Provincie
Aantal ha
A.reaha
Province

Noordholland

Zuidholland

Zeeland

Overige
provincies

66

118

69

20

273

North
Holland

South
Holland

Zealand

Other
provinces

Total
theNetherlands

Totaal
Nederland

Uit tabel 5, ontleend aan gegevens van de statistiek van deland- en tuinbouw
(10, pp. 34-35) en voor zoveel het jaar 1950 betreft aaneen schriftelijke mededeling van het C.B.S., blijkt dat Noordholland, Zuidholland en Zeeland de belangrijkste centra vormen en de zaadteelt in de overige provincies van weinig
betekenis is. In de met name genoemde provincies bepaalt zij zich bovendien
hoofdzakelijk tot degebieden,waarin ook dezaai-uienzijn gelocaliseerd.Hieraan
kunnen ernstige bezwaren verbonden zijn in verband met de gezondheidstoestand van het gewas. Een van de moeilijkheden bij de zaadteelt ondervonden,
leverde een door de practijk nietals van parasitaire aard onderkend verschijnsel,
dat vaak aanleidingvormde tot een aanzienlijke verlagingvan de zaadopbrengst.
Het onderzoek leerde echter, dat juist de bestrijding van het mozaiek, want dit
bleek het verschijnsel te zijn, gevonden kan worden in het gei'soleerd winnen
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van het voor zaadwinning bestemde"plantgoed. De zaadteelt kan derhalve wel
gehandhaafd blijven binnen de teeltcentra der zaai-uien, indien maar zorg
wordt gedragen dat de zaai-uien, die het plantgoed leveren, geiisoleerd worden
verbouwd.
De practijk plant de voor zaadwinning bestemde uien bij voorkeur op klei uit,
zodra de weersomstandigheden het toelaten. Gewoonlijk is dit in de eerste helft
van Maart. Uitplanten bij tussenruimten van ongeveer twee weken gaf volgens
EMSWELLER (53) voor Yellow Globe Danvers een afname van de zaadopbrengst
per plant van de vroegste naar de laatste plantdatum. In Noordholland plant men
graag op bedden van 4 ^ 5 rijen bij een rijenafstand van 30-35 cm en een afstand
der planten onderling van 15-25 cm, afhankelijk van de grootte van het gebezigde
plantgoed. Tussen de bedden worden 1a 2 m brede paden vrijgehouden, die het
wieden vergemakkelijken en benut worden voor een laag gewas als bonen. In
Zuidholland en Zeeland daarentegen gebruikt men geen wiedpad. Hier wordt
geplant bij een gemiddelde rijenafstand van 40 cm en een onderlinge afstand
in de rij van 30 cm.
Omtrent de invloed van het aantalplanten en degroottevanhetplantgoedop de %aadopbrengstwaren geen gegevens beschikbaar. Ieder had hieromtrent zijn eigen
mening en handelde dienovereenkomstig.
De zaadwinning vindt in Noordholland plaats door middel van droogrennen,
in Zuidholland en Zeeland met behulp van droogschuren. Een Westfriese droogren bestaat uit twee op een afstand van 20 cm rechtstandig geplaatste rietmatten.
Bij een Flakkeese droogschuur worden de bolvormige bloemschermen bij rijpheid gestort op rekken in een overkapte, niet verplaatsbare, speciaal voor dit
doel ingerichte ruimte.
Afgezien van het reeds genoemde mozaiek, heeft in sommige jaren de zaadteelt
hevig te lijden van Peronospora Schleideni UNGER. Er zijn wel dierlijke belagers,
maar zij beperken zich meestal tot bepaalde gevallen.
De betekenis van de zaadteelt is groter dan de jaarlijkse oppervlakte aan zaaiuien doet vermoeden. Dit komt omdat ongeveer 7 5 % van de voor zaadwinning
bestemde oppervlakte voor exportdoeleinden wordt beteeld.
§ 3. Nabeschouwing
Uit hetgeen in dit hoofdstuk werd medegedeeld omtrent de teelt van uien en
sjalotten, voordat gespecialiseerd onderzoek plaats vond, is naar ik hoop duidelijk geworden, dat zich vele problemen voordeden, die als het ware om onderzoek vroegen. Inderdaad mocht bij de uien en sjalotten van een achterstand in
het onderzoek gesproken worden. Dit was geen gevolg van een opzettelijke
achterstelling, maar werd meerveroorzaakt door het plaatselijk karakter, waardoor
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deteelteigenlijk aanhet speurendoogvandelandbouwwetenschapwas ontsnapt.
Toen daarom eenmaal was begonnen, werd om de beeldspraak te vervolgen,
een nog onontgonnen terrein gevonden, waar de vraagstukken voor het grijpen
lagen. Sprekende voorbeelden vormen het rassenvraagstuk bij zaai-uien, pooten winteruien en sjalotten; de bemesting bij zaai-uien en sjalotten; de wijze van
zaaien, de rijenafstand en zaaizaadhoeveelheid bij zaai-uien; de hoeveelheid en
maat van het plantgoed bij sjalotten en bij de zaadteelt; de onkruidbestrijding
bij zaai-uien, winteruien en nietin delaatsteplaats zilveruien; de bestrijding van
de talrijke plantaardige en dierlijke parasieten bij alle vormen van uienteelt,
sjalottenendezaadteelt; debewaring bij zaai-uien; het verkrijgen van een gewas
uien even vroeg als de poot- en winteruien, maar zonder de daaraan verbonden
moeilijkheden.
Talrijk als de problemen, is ook het aantal takken van landbouwwetenschap,
waartoe zij behoren.
De wenselijkheid van onderzoek van de vele vraagstukken bij de teelt van uien
en sjalotten, de omstandigheid dat hieraan in ons land nog weinig was verricht
en de brede basis van landbouwwetenschappen, waarover het onderzoek zich
uitstrekte, maakten het voor mij zeer aantrekkelijk dit ter hand te nemen.
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IV
Onderzoek bij ukn en sjalotten

Het geven van een gedocumenteerde samenvatting van het onderzoek, voorafgegaan door een beknopte uiteenzetting omtrent de organisatie daarvan, vormt
het doel van dit hoofdstuk.
De rol, die de Stichting Nederlandse Uien-Federatie bij de organisatie van het
onderzoek heeft gespeeld, is van dien aard geweest, dat het noodzakelijk is allereerst deze Stichting aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
§ i. De Stichting Nederlandse Uien-Federatie
De Nederlandse Uien-Federatie werd opgericht op initiatief van Prof. Ir C.
BROEKEMAf. Als Directeur van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen verkreeg BROEKEMA bij de samenstelling van zijn Beschrijvende
Rassenlijsten contact met de uientelers. Ten behoeve van het hoofdstuk zaaiuien diende over gegevens te worden beschikt, waartoe selectiewedstrijden
werden georganiseerd. Daarbij kwam BROEKEMA tot de overtuiging van de
wenselijkheid van meer onderzoek. Zijn inzichten werden van het begin af
gedeeld door de landbouwer-uienteler J. A. VAN NIEUWENHUIJZEN. Aan de
vruchtbare samenwerking tussen deze beide mannen dankt de Nederlandse
Uien-Federatie haar ontstaan. Zij werd 8 Januari 1938 opgericht en nam in 1947
de stichtingsvorm aan. De Stichting Nederlandse Uien-Federatie, niet zonder
gevoel voor humor afgekort als S.N.Ui.F., vormt het voorbeeld van een onderzoekcentrum voor een gewas, door BROEKEMA „object-associatie" (43) genoemd.
Kenmerkend voor een dergelijk onderzoekcentrum is, dat het zich niet met het
bestuderen van een bepaalde tak van landbouwwetenschap bezighoudt, maar zich
richt tot een bepaald object, in het onderhavige geval de ui en sjalot, en daarbij
de optredende vraagstukken in hun onderlinge samenhang tot onderwerp van
studie kiest. Getracht wordt dan door „associatie", of anders gezegd, door
vereniging van de belanghebbenden om het object heen, onderzoek van deze
vraagstukken te bevorderen.
Overeenkomstig het doel, dat de oprichters zich voor ogen stelden, vinden wij
artikel 3 van de Stichtingsacte als volgt omschreven: „De Stichting heeft ten
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doel het bevorderen van het welslagen en de rentabilitcit der teelt van uien en
sjalotten. De Stichting beoogt niet het behalen van winst."
Volgens artikel 4 tracht de Stichting haar doel te bereiken door middel van:
„ i . h e t verrichten van onderzoekingen op het gebied van de teelt, de sortering,
de bewaring en de afzet van uien en sjalotten;
2. het geven van adviezen hieromtrent;
3. het doen houden van voordrachten en op andere wijze publiceren van aanwijzingen;
4. alle andere middelen, welke tot het beoogde doel kunnen bijdragen."
Uit dit artikel valt af te leiden, dat weliswaar onderzoek op brede basis voorop
staat, maar dat men toch niet voornemens is zijn licht onder de korenmaat te
plaatsen. Uitdrukkelijk wordt er prijs op gesteld onderzoek en voorlichting
hand in hand te laten gaan.
Van de overige artikelen wil ik nog de aandacht vestigen op artikel 5, lid 1,
waarin de Stichting wordt opengesteld voor „verenigingen en instellingen, wier
taak mede de bevordering van de teelt van en de handel in uien en/of sjalotten
omvat." Hierin komt tot uiting de vereniging van de belanghebbenden om het
object heen.
Ik meen te mogen vaststellen dat de wijze, waarop het onderzoek bij de uien en
sjalotten werd georganiseerd, voor dit onderzoek zelf van de grootste betekenis
is geweest. De wetenschappelijk gevormde onderzoeker zag zich geplaatst te
midden van de vraagstukken en omringd door een bestuur van practici. De
mogelijkheid tot onderlinge gedachtenwisseling met practische deskundigen
werd bij uitstek geboden, waardoor zowel het inzicht van onderzoeker als dat
der practici werd verdiept. O p deze wiJ2e werd niet alleen een scherp beeld van
de vraagstukken, hun onderlinge samenhang en practische betekenis verkregen.
Vaak 00k bleken waardevolle aanwijzingen te kunnen worden verstrekt, in
verband met het zoeken naar een oplossing. Dat de onderzoeker omtrent vele
vraagstukken de behoefte gevoelde met andere instellingen overleg te plegen,
vloeit logisch voort uit de aard van het studieobject. Er behoort daarom op
gewezen te worden, dat zonder de ruggesteun van verschillende instellingen
voor landbouwkundig onderzoek het onderzoek nimmer die betekenis zou
gekregen hebben, als thans het geval is geweest.
§ 2. Rassenkeuze en veredelingsmethodiek
2.1. ZAAI-UIEN. De meeste aandacht is besteed aan het vraagstuk van de
rassenkeuze bij zaai-uien. Dit ligt voor de hand, gezien de overheersende betekenis van de zaai-uien tegenover andere vormen van uien en sjalotten.
Op 27 Maart 1931 richtte BROEKEMA (42) aan de personen, van wie hem bekend
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was, dat zij zich met de veredeling van de zaai-ui bezighielden, de oproep zaad
beschikbaar te stellen om deel te nemen aan vergelijkende selectiewedstrijden.
Vanaf 1931 tot 1939 is het onderzoek door het Instituut voor Veredeling van
Landbouwgewassen verricht in samenwerking met land- en tuinbouwconsulenten en verdere belangstellenden. Nadat het door mij in mijn hoedanigheid
van deskundige bij de Nederlandse Uien-Federatie in 1939 was overgenomen,
werd het aanvankelijk voortgezet ohder auspicien van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen. Na het Besluit van de Secretaris-Generaal van
het Departement van Landbouw en Visserij in 1941, waarbij de uien werden
gerangschikt onder de tuinbouwgewassen, geschiedt het onderzoek onder auspicien van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen.
In het begin was de deelname aan de selectiewedstrijden beperkt tot een kleine
gtoep, die hierin meer een sportief element zag dan een vooruitzicht in materiele
zin. Naarmate echter door voorlichting in breder kring bekendheid aan de verkregen resultaten werd gegeven en de waardering van de practijk voor de selecties uit de rassenlijst steeg, ging 00k de belangstelling voor deelname met
sprongen omhoog. Velen meenden daarin een eenvoudige weg te hebben gevonden om zich in een niet te verre toekomst door opname van hun selectie
in de rassenlijst van een even goedkope als doeltreffende reclame te verzekeren.
Dit leidde tot maatregelen teneinde tot een verantwoorde deelname aan de
selectiewedstrijden te geraken. De selecteurs konden zich met dit beginsel wel
verenigen. Als een bezwaar echter werd gevoeld, dat niet alleen door mij werd
bepaald wie voor deelname in aanmerking kwam, maar evenzeer op mijn voordracht werd beslist over opname in of afvoering van de rassenlijst.
In de loop der 20 jaren, waarover het onderzoek zich thans heeft uitgestrekt,
is nu het volgende systeem gegroeid, dat bevrediging schenkt. Iedere nieuwe
aanmelder behoort zich te onderwerpen aan een bedrijfsonderzoek, dat door de
deskundige wordt uitgevoerd. Is de uitslag van het bedrijfsonderzoek bevredigend,.waarbij als norm geldt, dat van degelijke veredelingsarbeid blijk moet
zijn, dan volgt het vooronderzoek, hetgeen twee jaar duurt. Daarna wordt de
selectie of afgevoerd of toegelaten tot defacultatieve groep.
Het onderzoek in defacultatieve groep duurt ten hoogste vier jaar. Dan moet —
en reeds eerder mag — beslist worden, hoe verder met de selectie te handelen.
Er zijn nu drie mogelijkheden. De selectie wordt opgenomen in de rassenlijst,
afgevoerd, of wordt slapend gehouden. In het laatste geval wordt de selecteur
gedurende twee of vier jaren de gelegenheid gegeven kleine gebreken op te
heffen, waarna wederom beproeving in de facultatieve groep volgt. Ook nadat
opname in de rassenlijst heeft plaats gevonden, geschiedt jaarlijkse beproeving,
thans in de hoofdgroep.
Zowel het vooronderzoek als het onderzoek in de facultatieve- en hoofdgroep
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vinden met behulp van veldproeven plaats. Het vooronderzoek geschiedt daarbij
onder nummer, het overige onderzoek onder naam. Voor toelating tot het vooronderzoek berust de beslissing uit practische overwegingen bij de deskundige.
De overige beslissingen omtrent het lot van de selectie worden genomen door
een practijkcommissie. Deze practijkcommissie, die zich alleen bezig houdt met
de zaai-uien en waarvan de deskundige voorzitter is, wordt gevormd zowel
door vertegenwoordigers uit de kringen van uientelers als van de direct belanghebbende selecteurs. Bovendien maken het Uitvoer-Controle-Bureau voor Tuinbouwproducten, de Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor Groentezaden en het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen deel uit van
de commissie.
Sedert 1931 heeft het veldonderzoek zich uitgestrekt over 95 selecties. Tot 1950
waren 78 selecties afgevoerd en 17 in onderzoek. Van dit aantal in onderzoek
behoorden er 11 tot de hoofdgroep.
De belangrijkste eigenschappen van een zaai-ui worden gevormd door productiviteit en duur^aamheid. Andere eigenschappen waaraan aandacht wordt besteed,
zijn vroegrijpheid, neiging tot dikhal^en, vorm, uniformiteit van vorm en roodkhuring.
Hoewel bij het onderzoek aanvankelijk 00k gelet werd op een eventueel verschil
in gevoeligheid voor droogte of overmaat vocht en resistentie tegen ziekten, is
hiervan later afgezien, omdat dergelijke verschillen niet aanwezig bleken te zijn.
Bij de beoordeling wordt de productiviteit bepaald door wegen der velddroge
leverbare uien.
De dtmr^aamheidwordt onderzocht aan de hand van bewaarproeven. Daarbij
wordt de opbrengst van een veldproef bewaard volgens een in de practijk gebruikelijke methode. Meestal is deze de Flakkeese uienhoop. Gemiddeld vond
bewaring plaats vanaf de oogst tot in de tweede helft van Maart van het volgend
jaar. Enige proeven moesten op verzoek van de proefnemer, die als eigenaar van
de uien zijn product wenste te verkopen, enkele weken vroeger worden beeindigd. Bij de rendementsbepaling bleven de koppen van de hoop buiten beschouwing, terwijl in de hoop de selecties werden gescheiden door kippengaas
of wat stro.
De vroegri/pbeidvalt waar te nemen aan het vroeger of later strijken van het loof
der selecties.
Met de neiging tot dikhal^en wordt bedoeld de neiging tot het geven van planten,
die geen of geen leverbare bol vormen en een dikke, stijve hals bezitten, welke
tegen rijpheid niet omknikt. Naast erfelijke factoren oefenen uitwendige omstandigheden invloed uit zowel op de vroegrijpheid als de neiging tot dikhalzen.
De ui is zeer gevoelig voor kleine verschillen in daglengte (95, 97). Ten
opzichte van de bolvorming gedraagt de ui zich als een lange-dag-plant.
De minimum daglengte benodigd om'een normale oogst te leveren loopt'voor
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verschillende rassen uiteen. Dit heeft tot gevolg,
dat rassen uit een gebied met lange dag teleurstel"".*
len in een streek met korte dagen, doordat de
vegetatieve ontwikkeling niet wordt afgesloten en
vrijwel uitsluitend dikhalzen worden gevormd.
Omgekeerd leveren rassen uit een gebied met korte
dag geen behoorlijke oogst, wanneer geteeld onder
lange dagen. De vegetatieve ontwikkeling is dan
te gering, de gevormde bollen zijn bijgevolg klein
en rijpen zeer vroeg. In een land met grote klimatologische verschillen als de Verenigde Staten moet
met deze omstandigheden terdege rekening gehouden worden. Men heeft dan ook zowel rassen voor
de Noordelijke als voor de Zuidelijke staten (95).
• • V
.:
•-• .
De vorm en uniformiteit van vorm zijn het best te be-.'?*• '
oordelen bij het geoogste gewas op het veld. Met
"**
* —* l V_!_
het bepalen van de uniformiteit van vorm wordt
F o t o : C. W. C. van Beekom
gepoogd de gelijkvormigheid van de partij te waarderen. Ook op de vorm zijn bij uien naast erfelijke
Verschil in tijd van afrijpen van twee uienfactoren uitwendige omstandigheden van invloed
typen op een proefveld
(96). Hierop moet men wel bedacht zijn. Naar de
Differencein time of ripening of twoonion
vorm werden de selecties geclassificeerd als bolselections on anexperimental field
rond (bol), plat, peervormig (pe), waarbij de
grootste diameter van de bol onderhet midden wordt gemeten, en omgekeerd
peervormig (ope), waarbij deze zich boven het midden bevindt.
Gele uienselecties worden onderzocht op roodkleuring, zowel op uitwendig als
inwendig rood. Bij rode selecties wordt aandacht geschonken aanhet voorkomen
van uitwendig bhekrode bollen. Het onderzoek vindt plaats op het veld bij het
geoogste gewas. Door aansnijden bij de hals worden de vlezige rokken op roodkleuring onderzocht om het inwendig rood te bepalen.
Bij de inrichtingderveldproeven is gebruik gemaakt van langwerpige, smalle veldjes.
Een vaak gebruikte maat van de veldjes was 2 x 12 m. Het proefperceel maakte
steeds deel uit van een groter practijkperceel. De selecties werden in drie blokken
gezaaid volgens toeval, zonder scheidingen. De verkregen gegevens werden
samengevat volgens de methode, gebruikelijk bij het Instituut voor Rassenonderzoek te Wageningen.
De beoordeling van de eigenschappen behoort men te zien tegen de achtergrond
van eisen, die aan een goede ui gesteld mogen worden.
Een goedeui is behalve productief ook duur^aam, voorts vroegrijp,fijnvan hals, mooi
uniform-bolrond en geeI of donkerrood van kleur.
> • •
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Tabel 6. Overzicht van de eigenschappen der Nederlandse uienselecties van i947" I 95°
Survey of the characters of the Dutch onion varieties in 1947-19J°
Productiviteit
kg/are

Eigenschappen

Duurzaamheid

gemiddelde opbrengst
Standaard = en rendement hoofdgroep

Vroegrijpheid

Uniformiteit
van
vorm

Dikhalzen

puntenschaal

puntenschaal-

Sterk
•uitwendig
rood

Standaard = 100
Rijnsburger type
Ri/nsburg type
Galathee
'. • •
Primeur
•
Favoriet
Westerloo
Willemsbover . . . . . . . .
Luctor
Sel. Wabeke . . . . . . . . . .
Zeeuwse bruinc type
Zealand brown type
Perijka
Wevo
Oranje
Noordhollandse strogele type
Nortb-Holland straw-coloured type
Bola
Record
Sel. C. de Groot
Sel. IJ. Kaan
Sel. Bolrond
C.Coop.Zaaiz.veren.W.Friesland")
Noordhollaridse bloedrode type
North-Holland blood-redtype
Sel. Jac. K a m p e r

.

Roodkleuring %

Inwendig
rood

98(12)
100(10)

8(24)
8(24)
7(24)
8(24)
8(24)
8(20)
8(16)

0-4(l7)
o-3 (17)
°-9 (x7)
0.4(17)
1.2 (17)
0.6 (14)
0.1 (10)

bol(2 3 )
b0l(2 3 )
bol(2 3 )
bol (23)
bol(2 3 )
bol (19)
bol(ij)

8(23)
8(23)
8(23)
8(23)
8(23)
8(19)
7(M)

0-3 +
0.9 +
0.6 +
0.8+
0.7 +
1.4 +
0.6 -f

97W

97(«)

8(24)

0.9(17)

7(23)

; . 9 + 22(19)

96(26)
96 (24)

101(12)

99(")

8(24)
9(22)

0.6(17)
0.3(16)

ope/bol
(23)
bol (23)
ope/bol
(23)

7(23)
7(23)

2-3 + '3 (19)
6.2 + 31 (18)

108 (26)
106 (17)

99(12)

7M

99(7)

7(17)

i-3 (17)
0.6(13)

8(23)
7 (IS)

0.8 +
0.2 -f-

4(19)
3("3)

113(23)
105(18)
110(12)

101(11)
98(10)
103(8)

7(«)

0.8 (14)
1.4(10)
0.8(9)

8(20)
7(15)
8(10)

0.1 +

7(i«)
8(12)

bol (23)
plat/bol
(15)
bol(20)
bol(15)
bol (IO)

2(16)
2(")
'(9)'

104( 7)

7(«)

1-3(7)

bol/plat
(12)

7(")

Maturity

Thick
necks

Shape

Uniformity
ofshape

107 (26)
107 (26)
103 (26)
101(26)
103 (26)
104 (22)
107 (18)

76(H)

99(I2)
100(12)
102(12)
102(12)

99
(")

Standard= zoo
Standard = averageproductivity and
keepingquality main group

scale
1-10
Productivity

Keeping
quality

scale
1-10

o+

Uitwendig
bleekrood

5 (19)
6 (19)
5 (19)
7(19)
5 ('9)
13 (16)
12 (12)

0-9 (3)

Strong
external
red

Internal
red

External
pale
red

Red colouration %

%

la tabel 6 is het resultaat weergegeven van het onderzoek der hoofd- en facultatieve groep over de periode van 1947-1950. De tot de hoofdgroep behorende
selecties zijn in de tabel inspringend gedrukt. Het aantal veldproeven, waarop
een bepaald gegeven betrekking heeft, is voor iedere selectie achter dit gegeven
tussen haakjes geplaatst.
De productiviteit en duurzaamheid zijn uitgedrukt in verhoudingsgetallen.
Daarbij gold de gemiddelde opbrengst per are van de hoofdgroep voor de
productiviteit en het gemiddeld rendement na bewaring van deze groep voor
de duurzaamheid als standaard. Voor productiviteit en duurzaamheid betekenen
hogere verhoudingscijfers, dat de eigenschap in gunstiger zin is ontwikkeld.
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Een verhoudingscijfer lager dan 85duidt op een zeer weinig productieve of zeer
weinig duurzame, daarentegen boven 105 op een zeer productieve of zeer duurzame selectie.
Devroegrijpheid enuniformiteit vanvormzijn gewaardeerdvolgens een puntenschaalvan 1-10. Ook hier is eenhoog cijfer gunstig voor de betreffende selectie.
Eencijfer 4 betekent, dat de selectie zeer laat rijp of zeer weinig uniform is, een
cijfer 9 juist het tegenovergestelde.
De neiging tot dikhalzen en de roodkleuring zijn weergegeven in percenten.
Een hoog cijfer duidt hier op een ontwikkeling van de eigenschap in ongunstige
zin. Een percentage dikhalzen lager dan 1is zeer laag, boven 10zeer hoog. Een
gele selectie, waarbij roodkleuring voorkomt in een percentage tot 0,3 vertoont
sporadisch, in een percentage van meer dan 20 zeer veel, hetzij sterk uitwendig
of inwendig rood.
Als resultaat van het onderzoek is het mij mogelijk gebleken de talrijke selecties
onder te brengen in enige typen (29,p. 11).Deze indeling heeft de samenstelling
van een Nederlands uiensortiment belangrijk vereenvoudigd.
De typen worden gevormd door de grondrassen, die weliswaar nog in de selecties herkend kunnen worden, maar waarvan deze tengevolge van de veredeling
in verschillende kenmerken afwijken. Een dergelijke indeling voldoet, zolang
duidelijk blijkt, tot welk grondras de selectie behoort. Is dit tengevolge van de
voortschrijdende veredeling niet meer het geval, dan ontstaat er gevaar voor
vergissingen. Zo wordt het moeilijk om een vroegrijpe, bolvormige selectie
„Bolrond Cooperatieve Zaaizaadvereniging West-Friesland", die tot het Noordhollandse strogele.type behoort, van het Rijnsbuger type te onderscheiden.
Er zijn door mij aanvankelijk het Rijnsburger, Noordhollandse strogele en
Zeeuwse bruine type onderscheiden (29, p. n ) . Later is hieraan nog als vierde
het Noordhollandse bloedrode type toegevoegd.
Het Rijnsburger type omvat productieve tot zeer productieve, bolvormige,
merendeels tamelijk duurzame tot duurzame selecties, met sporadisch tot zeer
weinig sterk uitwendig rood en tamelijk weinig of weinig inwendig rood.
Het Noordhollandse strogele type vertegenwoordigde oorspronkelijk min of
meer platte, laatrijpe uienselecties, die overigens in velerlei opzichten met Rijnsburgers overeenkwamen. Onder invloed van de veredeling zijn de huidige
vertegenwoordigers niet meer plat, maar bolvormig, terwijl het tijdstip van afrijpen eveneens merkbaar werd vervroegd.
Ook het Zeeuwse bruine type vertegenwoordigt thans selecties, die verder van
het type zijn verwijderd dan aanvankelijk het geval was. Karakteristiek voor de
vertegenwoordigers van het Zeeuwse bruine type was de duurzaamheid. De tot
dit type behorende selecties waren weliswaar minder productief en aanzienlijk
sterker roodgetint, maar uitgesproken beter houdbaar. De productiviteit blijkt
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echter in de loop der jaren te zijn verhoogd, hoewel de vertegenwoordigers van
het Rijnsburger en strogele type in dit opzicht niet worden geevenaard. In duurzaamheid ontlopen de selecties van het Zeeuwse bruine type de vertegenwoordigers van deze typen thans weinig. In tegenstelling met hetgeen bijhet Noordhollandse strogele type werd verricht, zien wij hier een voorbeeld van veredelingsarbeid met een onjuist gesteld doel.
Hiermede is ook de grondslag van het Nederlands uiensortiment aangetast,
waarmede werd beoogd „elk wat wils" tebieden. Door dehoudbaarheid leenden
de vertegenwoordigers van het Zeeuwse bruine type zich immers voor lange
bewaring of export naar veraf gelegen streken. De selecties van het Rijnsburger
en Noordhollandse strogele type zijn daarentegen beter geschikt voor export
naar dichtbij gelegen gebieden direct van het veld of na niet te lange bewaring.
Hetgeen werd besproken omtrent het huidig karakter van de selecties der belangrijkste drie typen blijkt uit tabel 6.
Nog geen aandacht werd geschonken aan het vierde, het Noordhollandse bloedrode type. Dit type, dat slechts van plaatselijke betekenis is, wijkt in het oog
lopendvandeoverigetypenafdoor depaarsrode kleurvandeuien.De opbrengst
van de enige vertegenwoordiger is laag, de duurzaamheid daarentegen onovertroffen. Toch kan het Noordhollandse bloedrode typeniet de plaatsinnemen van
het gele Zeeuwse bruine. De kleur vormt daartoe een beletsel.
De vermelde gegevens in de tabel dienden als basis voor het hoofdstuk Uien
in devierde Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen en de zesentwintigste Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1951. Alleen voor de
duurzaamheid gold de periode 1946-1949 als basis, omdat de gegevens der bewaarproeven van de oogst 1950nog niet bekend waren bij de samenstelling van
het betreffende hoofdstuk.
Steeds worden de laatste vier jaren van het onderzoek samengevat.
Integenstellingmetdenormalegangvanzakenwaren ditmaal de]verschuivingen
inhet sortiment vrij aanzienlijk. Afgevoerd werdenWevo enRecord, opgenomen
de selecties C. de Groot onder de naam Grobol en „Bolrond Cooperatieve Zaaizaadvereniging West-Friesland" onder de naam Wijbo. Bij opname in de rassenlijsten alskroon op deverrichte arbeid wordt deveredelaar namelijk uitgenodigd
zijn veredelingsproduct van een passende fantasienaam te voorzien.
Vorm en inhoud van het hoofdstuk „Uien" hebben gelijke tred gehouden met
de ontwikkeling van het onderzoek.
In de vijfde Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen van het Instituut
voor Plantenveredeling werd in 1928 voor het eerst van uien melding gemaakt
(2,p. 25).In dezerassenlijst vinden wij onder derubriek nieuwerassen de Perijka
ui. In de tiende rassenlijst van dit Instituut in 1934is voor het eerst sprake van
een hoofdstukje „Uien" (2,p. 54).In de vijftiende werd in 1939 de Nederlandse
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Uien-Federatie geiintroduceerd (2, p. 93). Daarna wordt het hoofdstuk door mij
als deskundige bij deze organisatie verzorgd. In de zestiende rassenlijst vindt
men in 1940voor het eerst het uiensortiment opgebouwd uit typen weergegeven
(2, p . 103).

Na de departementale beslissing, waarbij de uien tot de tuinbouwgewassen gerekend werden, wordt het hoofdstuk „Uien" opgenomen in de Beschrijvende
Rassenlijst voor Groentegewassen van het Instituut voor de Veredeling van
Tuinbouwgewassen. Voor het eerst is dit in 1943 het geval. Gezien de betekenis
van de zaai-ui, 00k voor de landbouw, blijft het hoofdstuk gehandhaafd in de
Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen, die thans niet meer door het
Instituut voorVeredeling van Landbouwgewassen wordt uitgegeven, maar onder
verantwoordelijkheid'van een Rijkscommissie verschijnt.
Door teeltafbakening werden op Goeree-Overflakkee vertegenwoordigers van
het Rijnsburger en het Zeeuwse bruine type uit de rassenlijsten voorrangsgewassen voor enige daartoe nauwkeurig omschreven gebieden (12), hetgeen tot
een, beperking van het gevaar voor kruisbestuiving van de verschillende uientypen en de vertegenwoordigers van deze typen heeft geleid.
2.2. POOT- EN WINTERUIEN. Vanaf 1938 zijn veldproeven genomen met selecties van de Zwijndrechtse pootui. O p een enkele uitzondering na vond de beproeving plaats als winterui. De inrichting van de veldproeven geschiedde op
overeenkomstige wijze als voor de zaai-uien beschreven. De verkregen resultaten over de periode 1938-1941 zijn eerder vermeld (33, pp. 51-54). Door de
strenge winters gedurende deze periode, leverde het uitwinteren van het gewas
steeds weerkerende moeilijkheden op. Van de 18 proefvelden winterden er
16 uit. Alleen na de winter van 1940-1941 bleven twee proefvelden behouden,
waarop de selectie N.V. Gebr. van Namen in wintervastheid uitmuntte. Bovendien stak deze selectie in kleur gunstig af tegenover het overige onderzochte
materiaal, dat overwegend bleek te bestaan uit omgekeerd peervormige, matig
uniforme, vrij zachte, sterk roodgetinte uien. In het najaar van 1942 werden
5 proefvelden bezaaid. De winter van 1942-1943 was echter zacht, zodat geen
nader inzicht omtrent de zo belangrijke eigenschap van de wintervastheid werd
verkregen. Door maatregelen van de bezettende macht (inundatie) gingen de
proeven, die in het najaar van 1943 werden aangelegd, verloren. In verband met
de geringe belangstelling van de practijk werd hierna het onderzoek tot 1949
gestaakt. Nader inzicht omtrent de wintervastheid kon door de geaardheid van
de winter van 1949-1950 wederom niet worden verkregen. Verrassend was
echter de aanzienlijke daling in het percentage roodkleuring, zowel sterk uitwendig als inwendig rood. In 1940 vertoonden vier van zes beproefde selecties
10% of meer sterk uitwendig rood en vijf selecties 30% of meer inwendig rood
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(33, p. 53). Bij de beproeving in 1949 gaf op veertien selecties slechts een meer
dan 10% sterk uitwendig rood te zien. Bij zes selecties bleek sterk uitwendig
rood zelfs afwezig. Slechts twee selecties gaven 30% of meer inwendig rood.
Er is geen practijkcommissie voor poot- en winteruien. De betekenis van beide
teelten, die bovendien in toenemende mate verdrongen worden door de plantuien, is hiervoor eigenlijk te gering. Wei zijn de belanghebbende veredelaars
nauw bij het onderzoek betrokken en vervullen zij een rol bij de beoordeling
van het onder nummer vergeleken materiaal. Ook geschiedt het onderzoek,
evenals dit bij de zaai-uien het geval is, onder auspicie'n van het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen.
2.3. BUITENLANDSE RASSEN. Het onderzoek van buitenlandse rassen werd verricht met het doel een voor Nederlandse omstandigheden geschikt zachtsmakend
uienras te verkrijgen. Het inlands sortiment wordt namelijk volledig gevormd
door sterksmakende uien. De Spaanse ui, onze belangrijkste concurrent op de
Engelse markt, is daarentegen zacht van smaak, geniet hierdoor plaatselijk de
voorkeur boven ons product en brengt een hogere prijs op. D e betekenis van
Groot-Brittannie voor onze uienexport rechtvaardigde nader onderzoek.
De vergelijkende veldproeven met buitenlandse rassen werden over een periode
van vier jaren genomen. Het onderzochte materiaal bestond uit vier zachtsmakende Noordamerikaanse rassen, waarvan drie van Spaanse herkomst, twee
zachtsmakende Zuidamerikaanse, een negental Engelse rassen en een Duits ras.
Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek werd eerder gegeven
(33, pp. 100-104). Hieruit blijkt, dat het gestelde doel niet werd bereikt. Voor
zoveel de Noord- en Zuidamerikaanse rassen betreft, schuilt naar mijn mening
een der oorzaken van de mislukking in het verschil in daglengte met het gebied
van herkomst. Zoals reeds in § 2van dit hoofdstuk bij de zaai-uien werd besproken, blijkt de ui sterk te reageren op kleine verschillen in daglengte (95, 97).
MAGRUDER en ALLARD (95) menen zelfs, dat het slagen of falen van een uienras
in een nieuw gebied met vrij grote mate van zekerheid is te voorspellen door vergelijking van de daglengte van het groeiseizoen in het nieuwe gebied met die
in het land van herkomst. In zoverre is dit juist, dat bij niet overeenstemmen
van de daglengten het ras zeker faalt, hetgeen nog niet inhoudt dat bij gelijke
daglengten succes wordt geboekt.
De aanzienlijk grotere gevoeligheid voor Peronospora Schleideni UNGER van de
beproefde Noord- en Zuidamerikaanse rassen tegenover onze inlandse selecties
vormde een ander ernstig bezwaar van deze rassen. Deze grotere gevoeligheid
voor Peronospora Schleideni UNGER vormt niet alleen een ongunstige eigenschap
van de meeste Noord- en Zuidamerikaanse rassen. Ook vele Europese rassen
blijken gevoeliger voor deze aantasting dan ons eigen sortiment. Van de negen
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beproefde Engelse rassen gold dit tenminste voor een tweetal. Het Duitse ras,
Gelbe runde Zittauer, alom gebezigd in Duitsland, bleek eveneens zeer gevoelig.
Van de overige Engelse rassen vertoonden vijf uiterlijk veel overeenstemming
met de inlandse selecties. De indruk werd evenwel verkregen, dat zij minder
productief waren. Het Engelse ras Reliance bleek de gezochte smaakhoedanigheden te bezitten. Jammer genoeg vertoont dit ras het uiterlijk van een sterksmakende ui.
De sterke smaak van een ui wordt teweeggebracht door de aanwezigheid van
allyl-propyl-disulnde. Verschillen in smaaksterkte berusten volgens PLATENIUS
(103) op kwantitatief uiteenlopende hoeveelheden van deze vluchtige olie. Door
oxydatie van het sulfide gevolgd door precfpitatie van het sulfaat bepaalde
PLATENIUS (103) het zwavelgehalte van de olie. Hierdoor werd een inzicht in
de hoeveelheid olie verkregen en daarmede een maatstaf voor de smaaksterkte.
Door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek verrichte smaakbepalingen langs chemische weg bleken echter vaak niet overeen te stemmen
met kookproeven. Bij de kookproeven bleek, dat onderscheid gemaakt behoorde
te worden tussen smaak-zoetheid en aroma. Opvallend was het hierbij, dat een
zachte smaak niet wordt veroorzaakt door een grotere smaak-zoetheid, maar het
gevolg is van een fijner aroma.
Tabel 7. Smaakhoedanigheden van enige buitenlandse uienrassen in vergelijking met de
Nederlandse uienselectie Perijka
Qualitiesof tasteof someforeignonion varieties ascomparedwith the Dutch variety Perijka
(thehigher themark, the better)
Smaak
Rassen

Perijka
Reliance
Yellow Valencia . . . .
Sweet Spanish Colorado.
Babosa
Varieties

Zoetheid

Aroma

8.5
8
6
5
4

6
7-5
7-5
7-5
9

Sweetness

Flavour

Taste

In tabel 7 is de smaak gewaardeerd volgens een puntenschaal van 1-10. Hogere
cijfers duiden op een aanwezigheid van de eigenschap in gunstiger zin. Vergelijking van de smaakhoedanigheden met Perijka bevestigt hetgeen hieromtrent
werd opgemerkt. De zachte smaak blijkt door het aroma te worden bepaald eh
niet door de zoetheid, die in alle gevallen zelfs lager is dan van het inlandse ras.
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Wat het aroma betreft staat het Engelse ras Reliance gelijk met de beide
Noordamerikaanse rassen van Spaanse oorsprong met name Yellow Valencia
en Sweet Spanish Colorado en is het belangrijk beter dan de inlandse selectie Perijka.
2.4. SJALOTTEN. De oplossing van het rassenvraagstuk bij sjalotten heeft zich
vooral gericht op een vergelijkend onderzoek van een drietal sjalottentypen.
Hoewel proeven met een zevental herkomsten van de Ouddorpse bruine sjalot
aanvankelijk veel beloofden (33, pp. 108-110), werden de goede verwachtingen
bij voortgezet onderzoek teleurgesteld en kon de aanwezigheid van duidelijk te
onderscheiden selecties niet worden aangetoond.
Het vergelijkend onderzoek van de Ouddorpse bruine, Noordhollandse strogele
endedaarmede veel overeenkomendeGroningse sjalot vond plaatsinhet belangrijke teeltcentrum Ouddorp (Zh.). Gedurende een periode van vijf achtereenvolgende jaren, te beginnen met 1942, werd ieder jaar een veldproef aangelegd.
De proeven geschiedden steeds op eenzelfde perceel zandgrond, zij het dan 00k
op verschillende plaatsen. Met uitzondering van het eerste proefjaar, toen het
plantgoed van verschillende herkomst was, werd dit steeds verkregen van de
vorige proef. Zo riauwkeurig mogelijk werd middelmaat plantgoed van 60
sjalotten per kg gebruikt. De proeven werden genomen in drievoud, bij een
cyclische verwisseling der objecten en een veldjesgrootte van 24 m2.
Tabel 8. Opbrengstverhouding van drie sjalottentypen over vijf jaren
Relation inyieldingabilityof three typesof shallots infiveyears
Oogstjaar _^
Year of harvest

1942

!943

1944

1945

422.3

389.3

313.2

315.6

100

100

100

100

83
no
107

108

IOI

98
94

95
104

1946

1942/1946

Gemiddelde opbrengst
318.9

351-9

Average yield kg/are
Gemiddelde opbrengst
100

100

105

94

93

102

98
99

102

105

102

Average yield = 100
O u d d o r p s e bruine . . .
Noordhollandse strogele

Het blijkt uit tabel 8, dat in 1942 en 1946 de Noordhollandse strogele en Groningse sjalot aanzienlijk productiever waren dan de Ouddorpse bruine, terwijl
dit in de tussenliggende jaren niet het geval was, uitgezonderd de Groningse
sjalot in 1944. Dit verschijnsel laat zich voor een goed deel verklaren uit het
46

verschilin aantasting door Peronospor-a Schkideni U N G E R van de sjalottentypen.
Vooral in 1943 en in mindere mate in 1945 trad hevige aantasting op, waaronder
de Noordhollandse strogele en Groningse sjalot veel ernstiger leden dan de
Ouddorpse bruine. In 1942 en 1946 bleef zij echter achterwege, zodat 00k de
beide gele typen normaal afrijpten, hetgeen tot uiting kwam in een aanzienlijk
hogere opbrengst. Hoewel in 1944 de aantasting slechts gering was, bleef vooral
de opbrengst van de Noordhollandse strogele sjalot beneden de verwachting.
In hoeverre de tijdens het groeiseizoen van dat jaar optredende langdurige
droogteperiode hiervoor verantwoordelijk mag gesteld worden, valt niet met
zekerheid aan te geven.
Met de heviger aantasting van de Noordhollandse strogele en Groningse sjalot
in „Peronospora-jaren" is het bestaan van een grotere gevoeligheid van deze
sjalottentypen tegenover de Ouddorpse bruine niet bewezen. Ook het verschil
in groeiwijze tussen de typen kan invloed hebben. Terwijl de Ouddorpse bruine
sjalot weinig en fijn loof maakt, is de loofontwikkeling bij de Noordhollandse
strogele en Groningse sjalot krachtiger en weliger, waardoor Peronosporaaantasting wordt bevorderd (49). In dit verband is het belangwekkend er
op te wijzen, dat in de practijk de Ouddorpse bruine sjalot gewoonlijk zonder
tussenteelt, de Noordhollandse strogele sjalot daarentegen meestal in combinatie met andere gewassen wordt geteeld.
Bewaarproeven werden genomen met de gehele opbrengst van het proefveld
in 1943 en met 100 kg per type in 1944 en 1945. De bewaring vond plaats in
veilingkisten, opgeslagen in een schuur.
Tabel 9. Verhouding in duurzaamheid van drie sjalottentypen over drie jaren
Relation inkeeping quality ofthree typesofshallotsinthreeyears
Bewaartijd
Storage time

>

2-8-43/5-2-44

12-9-44/26-2-45

10-8-45/14-3-46

!943/i945

Duurzaamheid %
Keeping quality %

73.8

73-7

73.2

73-5

Duurzaamheid = 100
Keeping quality = 100

100

100

100

too

O u d d o r p s e bruine .
N o o r d h . strogele .
Groningse . . . .

'81
104
116

86
no
105

89
106
105

85
106
109

De Noordhollandse strogele en Groningse sjalot blijken aanzienlijk duurzamer
te zijn dan de Ouddorpse bruine. Volgens tabel 9 zijn de resultaten in ieder
jaar van proefneming overtuigend ten gunste van de beide gele sjalottentypen uitgevallen.
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2.5. VEREDELINGSMETHODIEK. Het vergelijkend onderzoek van selecties bij
zaai-uien heeft bij vele uientelers belangstelling gewekt voor de selecties, die in
de rassenlijsten werden opgenomen en omschreven. Voor de betreffende veredelaars was het onmiddellijk resultaat hiervan een vergrote afzetmogelijkheid
van zaaizaad. Door de financiele vooruitzichten, die het veredelingswerk opende,
viel ook een toenemende geneigdheid te constateren zich hiervoor meer inspanning te getroosten en viel een grotere behoefte aan voorlichting waar te nemen.
Wij mogen vaststellen, dat het onderzoek indirect het veredelingswerk bij zaaiuien heeft bevorderd.
Door massaselectie zijn.belangrijke resultaten verkregen. Door toepassen van
negatieve massaselectie werd vermeerderd. Daartoe worden in het najaar uit het
perceel zaai-uien, waarvan men de opbrengst voor zaadteelt denkt te bestemmen,
voor de oogst uien met neiging tot dikke halzen en sterk uitwendig roodgetinte
exemplaren verwijderd. Even voordat wordt uitgeplant in het volgend voorjaar
worden de bollen verwijderd met ongewenste vorm of eventueel met inwendig
rood, dat door aansnijden bij de hals wordt bepaald. Tevens wordt dan vaak
positieve massaselectie toegepast, door de allermooiste bollen apart te houden,
die na nogmaals terdege bekeken en betast te zijn, in een groepje, geisoleerd
ten opzichte van het vermeerderingsveld, worden uitgeplant. Het door positieve massaselectie verkregen zaad levert, desgewenst na een vermeerdering,
wederom voldoende zaai-uien voor zaadteelt langs negatieve massaselectie.
Hoewel door massaselectie inderdaad, zij het ook langzaam, resultaten zijn verkregen, deed zich niettemin de behoefte gevoelen aan een meer verfijnde veredelingsmethode.
Een grote moeilijkheid bij de veredeling van een krachtige kruisbestuiver als de
ui vormt de inteeltdegeneratie, waarmede men reeds spoedig te maken krijgt.
Door familieteelt heb ik getracht deze inteeltdegeneratie te vermijden. Bij de
door mij gepropageerde methode (34) werd begonnen met gemengd uitplanten
van een 100-tal op het oog ideale bollen. Nadat het volgend jaar de nakomelingschap van iedere bol zowel op het veld als bij de bewaring nauwkeurig was geobserveerd, werd zij van 10 bollen aangehouden tot een aantal van 10 bollen per
familie. Er worden dan weer 100 bollen verkregen voor gemengd uitplanten.
Toch blijft ook bij deze methode inteeltdegeneratie niet achterwege. Door
mengen met een familie van andere herkomst kan deze weggewerkt worden.
Ook kan een voorgaande generatie van de familie, waarbij nog geen inteeltverzwakking optrad, worden vermeerderd, indien zij een verbetering lijkt. Het
is mij namelijk goed mogelijk gebleken enige keren zaad te winnen van dezelfde
bollen, mits zij niet worden verplant.
JONES en EMSWELLER (80) schuwen de inteeltdegeneratie niet. Gewoonlijk na
twee generaties zelfbestuiving werden na kruising van ingeteelde lijnen goede
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resultaten verkregen. De lijnen, die voor kruisbestuiving werden bestemd, waren
daarbij afkomstig van oorspronkelijk verschillende bollen. Het werken met
bestuivingskooien is bij deze methode niet te ontgaan. Dit brengt met zich mede
het kweken van insecten, omdat anders de bestuiving in de kooien zeer onbevredigend is. Kortom, de methode vraagt naast veel ervaring een vrij uitgebreide
outillage, waardoor zij minder past in het bedrijf van de gemiddelde veredelaar
van uien in ons land.
In de Verenigde Staten is de veredelingstechniek bij uien in versneld tempo
gegaan in de richting van het kweken van heterosis-rassen. De centrale figuur
is hierbij H. A. JONES, die de veredeling van de ui als zijn levenstaak stelde en
zich sedert 1922 met zijn medewerkers aan dit onderwerp heeft gewijd (79).
Nadat heterosis bij de ui was vastgesteld of met andere woorden, nadat gebleken
was, dat kruising van ingeteelde lijnen een grotere productiviteit en verbeterde
duurzaamheid van de Fi gaf, stiet men op de onmogelijkheid, Fi of heterosiszaad op groter schaal te verkrijgen. Daartoe brachten de castratie en kunstmatige
bestuiving veel te veel werk en daarmede gepaard gaande kosten met zich. Toen
evenwel in 1924 in een perceel Italian Red een plant met steriel stuifmeel werd
gevonden, was dit probleem in beginsel opgelost. Door deze eigenschap kon
de plant langs generatieve weg niet worden vermenigvuldigd. Doordat zij evenwel bolletjes in de bloeiwijze vormde bleek het mogelijk de plant tot een kloon
te vermeerderen. Wanneer nu dubbele rijen van de mannelijk steriele Italian Red
geflankeerd door een mannelijk fertiel ras worden uitgeplant, levert het mannelijk
steriele ras heterosis-zaad. De California Hybrid Red No. 1 ishet resultaat geweest
van een dergelijke kruising met de mannelijk steriele Italian Red als vrouwelijke
ouder. Nu is de rode ui in de Verenigde Staten weinig populair. Door gestage
arbeid van jaren is daarom de stuifmeel-steriliteit van Italian Red overgebracht
op in de practijk gebezigde rassen. Thans beschikt men over mannelijk steriele
lijnen van de belangrijkste zacht- en sterksmakende gele uienrassen.
Mannelijke steriliteit ontstaat bij de ui door samengaan van een recessieve
chromosomale factor {ms) en een plasmatische factor. Alle planten met normaal
cytoplasma (N) brengen fertiel stuifmeel voort. Alle mannelijke steriele planten
bezitten dan 00k afwijkend cytoplasma (S), hetgeen echter alleen tot mannelijke
steriliteit leidt, als de chromosomale factor in recessieve vorm aanwezig is. De
genetische formule voor de mannelijk steriele Italian Red luidt derhalve S ms ms.
Bij mannelijke steriliteit degenereren de stuifmeelkorrels kort voor het rijpen.
De niet functionnerende helmknoppen lijken doorzichtiger dan normaal het geval
is. Voor het kweken van heterosis-uienrassen dient men te beschikken over drie
lijnen, een mannelijk steriele A lijn (Smsms),een mannelijk fertiele Blijn (N ms ms)
om de A lijn te kunnen reproduceren en een Clijn voor het leveren van heterosiszaad in combinatie met de A lijn.
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Hoewel de practische betekenis van het kweken van heterosis-rassen bij uien
tot dusver niet zo opvallend is als bij mais, introduceerden de Associated Seed
Growers, Inc. reeds in hun prijscourant van 1949 een heterosis-ras.
De in de Verenigde Staten verkregen resultaten wettigen ongetwijfeld een serieuze poging in ons land.
§ 3. Bemesting
3.1. ZAAI-UIEN. De omstandigheid, dat de zaai-uien ver in betekenis uitsteken
boven andere vormen van uien en sjalotten, heeft er toe geleid, dat in de eerste
plaats bij zaai-uien onderzoek naar de bemesting is geschied. Hoewel 00k de
fosfaat- en kalibemesting bij het onderzoek zijn betrokken, is het de stikstofbemesting geweest, waaraan de meeste aandacht werd geschonken. Het was 00k
de stikstofbemesting, die voor de practijk de grootste moeilijkheden opleverde.
De literatuur over debemesting bijuien isslechts beperkt. WILSON (125) beschrijft
stikstofgebrek zeer juist met een groeivertraging van de plant en een steile stand
van het bleekgroene tot zelfs geelachtige loof. Uit zijn onderzoek bleek, dat
stikstofovermaat leidde tot een verlaging van de opbrengst, zonder de hoeveelheid loof te beiinvloeden. CHROBOCZEK (46) nam bemestingsproeven over een
periode van twaalf jaren met NPK-combinaties. Stikstofgebrek gaf een kleine
opbrengstverlaging. De duurzaamheid van uien zowel met als zonder stikstof
verkregen was goed. BECKER-DILLINGEN (27, p. 809) en SCUPIN (107) waarschuwden echter tegen het gevaar van overmaat stikstof voor de duurzaamheid.
Nu is uit een daartoe door de Plantenziektenkundige Dienst ingesteld onderzoek
(22) gebleken, dat een welig gegroeid gewas eerder kans biedt door Botrjtis allii
MUNN te worden aangetast en bijgevolg ernstige verliezen bij bewaring te geven.
Door deze waarneming laat zich de ongunstige invloed van overmaat stikstof
op de duurzaamheid van de oogst verklaren.
Met het eigen onderzoek werd beoogd een beter inzicht te verkrijgen in de stikstofbehoefte bij zaai-uien. Daartoe werden gedurende een viertal jaren hoeveelhedenproeven op zavel genomen bij zaai-uien van het Rijnsburger type, geteeld
na enige in de practijk gaarne gebruikte voorvruchten. Stikstof werd toegediend
in de vorm van kalkammonsalpeter en in een hoeveelheid van o, 40, 80, 120,
160 en 200 kg N per ha. Bij alle voorvruchten reageerde het gewas door loofverkleuring, indien geen stikstof was toegediend. Hoewel zwakker, viel meestal
deze reactie eveneens bij alle voorvruchten op de 40 N veldjes waar te nemen,
terwijl bij de voorvrucht cichorei dit zelfs bij de 80 N veldjes van een tweetal
proeven het gevalwas.
De veldproeven werden aangelegd in drievoud bij een grootte der veldjes van
24 m 2 . De aard van het proefschema kon aanleiding geven tot systematische
fouten bij een eventueel vruchtbaarheidsverloop in het proefterrein. Bij de ver-

5°

werking werden daarom van de proeven vruchtbaarheidskaarten gemaakt en
vonden, waar nodig vruchtbaarheidscorrecties plaats. Tabel 10 vormt een overzicht van de verkregen resultaten.
Tabel 10. Opbrengstverhouding van zaai-uien bij zes stikstofhoeveelheden en drie voorvruchten
Relation inyielding ability of sowing-onionswith six amounts of nitrogen and three previous
crops
Voorvrucht
Previous crop
Oogstjaar . . .

1939

1940

1941

1942

(I)

(3)

543-8

394-2

100

IOO

Yearofharvest .
• Gemiddelde opbrengst kg/are .
Averageyieldkgfare

Gemiddelde opbrengst = ioo .
Averageyield'= xoo

Stikstof kg N/ha
Nitrogenkg Njba
Geen NfNo N .
40 N
80 „ . . . . .

Suikerbieten - Sugar beets

Aardappelen -Potatoes

92
101
1op
102

1939

1940

(0

1939/
1942
(6)

(1)

(2)

445

505

459-6

514.6

373-3

100

IOO

IOO

IOO

100

10J

94

103
IOO
IOO

IOO
10}
101
101
101

95

98
97

97
98

10;
102
IOO
101

102
102
101
IOO

no
95
99
104
104

Cichorei-Chicory

1942

1939/
1942

1940

1941

1942

(I)

(6)

(2)

(1)

«

474.2

457-5

444.2

385

369.6

365.8

373-8

IOO

IOO

IOC

IOO

IOO

IOO

IOO

1941

94

98
96

101

104
103

102
10)

99
99

103

101
10;
101

97
93

98

96

101

102

99

1940/
1942

(4)

77

85
94

88
96

82

102
106
"3
107

108
100
109
104

10;
103
10S
101

104
104
i n
105

98

95

In tabel 10zijn naast de voorvruchten waartoe het onderzoek zich heeft beperkt,
de jaren genoemd waarover het zich heeft uitgestrekt. Bij de jaren zijn tussen
haakjes de aantallen proeven geplaatst. Het blijkt, dat boven een bepaalde stikstofgift,
ongeacht voorvucht ofjaar, deopbrengst niet toeneemt, maar veeleer een neiging tot ajname
vertoont. Hiermede bevestigt het veldonderzoek de door W I L S O N (125) bij laboratoriumproeven verkregen resultaten. Deze optimale opbrengst, die in de tabel
cursief werd gedrukt, hangt echter zowel af van de voorvrucht als van het jaar
van proefneming. De invloed van de voorvrucht cichorei op de hoogte van het
optimum blijkt overtuigend tegenover de beide overige beproefde voorvruchten.
Hierbij dient men te bedenken, dat in de practijk cichorei vaak zonder stikstof of
bij een lage gift wordt geteeld. Aardappelen en suikerbieten als voorvrucht vertonen geen onderling verschil ten opzichte van de optimale stikstofgift. De invloed van het jaar blijkt fraai in 1940 bij de voorvruchten aardappelen en suikerbieten, toen een late ontwikkeling van het gewas aanleiding vormde tot veel
dikhalzen en de veldjes zonder stikstof de hoogste opbrengst gaven, door wat
vroeger afrijpen en weinig dikhalzen.
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Stikstofgiften van 160—200 kg N per ha, als in de practijk vaak op zaai-uien
werden toegediend, zijn in het algemeen niet verantwoord. Een gift van 80—120
kg N per ha bij aardappelen en suikerbieten en 160 kg bij cichorei als voorvrucht
zal meestal toereikend zijn voor een maximale oogst, jaren met uitzonderlijke
groeiomstandigheden buiten beschouwing gelaten.
De voorkeur van uien voor kali is niet alleen uit de practijk, maar 00k uit de
literatuur bekend. RIEGER (105, p. 386) toont deze voorkeur aan bij zijn onderzoek omtrent de voedselopname. CHROBOCZEK (46) kreeg de grootste opbrengstverlaging bij zijn langjarige veldproef bij kaligebrek. Bovendien was de duurzaamheid van de zonder kali verkregen oogst slecht. De belangrijkste symptomen van
kaligebrek bij uien zijn naast groeivertraging en neiging tot het vormen van
dikhalzen, de donkergroene kleur van het loof en het afsterven van de einden
der oudere bladeren (46 en 52).
Enige blijvende kalibemestingsproefvelden van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Zuidelijk Zuidholland op lichte klei met lage kaligehalten bevestigden
niet alleen de kalibehoefte van uien, maar boden eveneens een goede gelegenheid
kaligebreksverschijnselen waar te nemen en met name het verband tussen de
kaliverzorging en het optreden van dikhalzen vast te leggen. Zoals steeds gebruikelijk, waren 00k deze proeven in meervoud aangelegd. De kali werd toegediend in de vorm van patentkali in een hoeveelheid van o, 100 en 200 kg K 2 0
per ha.
Tabel 11. Het verband tussen kalivoorziening en vorming van dikhalzen
Therelation betweenpotash supply andforming ofthtcknecks
Z H E 1025 (1939)
Kalihoeveelheid
kgK20/ha

GeenK20/iVo^20
100 „
200 „
Amount of
potash
kg K20/ha

Gemiddelde o p brengst
kg/are
> 213.8
291
320.8
Average
yield
kg/are

Z H E 851 (1940)

Z H E 387 (1941)

Gemiddeld aantal
dikhalzen

Gemiddelde opbrengst
kg/are

Gemiddeld aantal
dikhalzen

Gemiddelde opbrengst
kg/are

Gemiddeld aantal
dikhalzen

118
59
35

494.8
571.2
570.4

62
57
26

I4I-9
174-3
210.9

364
272
224

Average
amount of
thicknecks

Average
yield
kg/are

Average
amount of
thicknecks

Average
yield
kg/are

Average
amount of
thicknecks

Tabel 11 geeft een beeld van de afname van het aantal dikhalzen bij betere kaliverzorging, die zeer overtuigend is bij alle proeven.
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Van Z H E IOZJ werd perkaligift 50 kgvande oogst in uienbaaltjes ineenloods
bewaard. Bij deze veldproef vertoonden zowel de niet met kali bemeste als de
100 K 2 0 veldjes kaligebreksverschijnselen.
Tabel 12. Hetverband tussen kalivoorziening en duurzaamheid vande oogst
The relation betweenpotash supply andkeeping quality of the crop
Kalihoeveelheid k g K a O / h a
Geen K^O/No
100
200

Duurzaamheid

K20

84.7
89
91

„

Amount ofpotash kg K2Ojha

Keeping quality

De duurzaamheid nam toe naarmate de kaliverzorging verbeterde, hetgeen in
overeenstemming is met CHROBOCZEK (46).

~Qe.hehoe.he 20.0.fosfor^ttur lijkt in tegenstelling metkali minder groot. CHROBOCZEK (46) namenige vertraging waar in afrijpen onder invloed van fosforzuurgebrek, maar overigens geen uitgesproken gebreksverschijnselen zoals bij kali.
Tabel 13. Invloed van verschillende fosforzuurgiften op de opbrengst van zaai-uien
Influence of different amounts of phosphoric acid on theyield ofsowing-onions
Registratienummer _>_
Registration number

Gemiddelde opbrengst

kg/are

Gemiddelde opbrengst = 100

Fosforzuur k g P 2 0 5 / h a . . . .
Phosphoric acidkg Pfit,\ha . . .
Geen P A / i V o p*°i

Z H E 294

1946

1950

1946+ 1950

338.9

547

443

100

100

100

95
96

9i
98

93
97

. IOI
IOI

102
10?

102
I02

107.

'

1

106

I06
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Fosforzuurgebrek leidde tot een kleine opbrengstverlaging. Volgens SCUPIN
(107) bevordert fosforzuur de duurzaamheid van de oogst.
De opbrengst van blijvende bemestingsproefvelden van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Zuidelijk Zuidholland reageerde bij zaai-uien slechts zelden op
de verschillende fosforzuurgiften. Het proefveld Z H E 294 op zavel vertoonde
daarentegen bij een gemiddeld P. citr. cijfer der objecten van 31 zowel in 1946
als 1950 een duidelijke reactie op fosforzuur bij zaai-uien, zoals uit tabel 13 blijkt.
Van de oogst 1950 werd 100 kg per fosforzuurgift in veilingkisten in een loods
opgeslagen. Van een invloed van de voorziening met fosforzuur op de duurzaamheid, waarop SCUPIN (107) wijst, is niet gebleken.
3.2. SJALOTTEN. Het onderzoek naar de bemesting bij sjalotten heeft zich tot
de stikstofbehoefre. beperkt. Gedurende twee jaren werden op Zand bij de Ouddorpse bruine sjalot hoeveelhedenproeven genomen. De indenting van deze
veldproeven geschiedde overeenkomstig de stikstofproeven bij zaai-uien. Bij de
verwerking werden correcties aangebracht, indien de vruchtbaarheidskaarten
daartoe aanleiding gaven. Bij alle proeven reageerde het gewas op stikstofgebrek
door loofverkleuring bij de veldjes waarop geen stikstof werd toegediend.
Tabel 14. Opbrengstverhouding van bruine sjalotten bij vijf stikstofhoeveelheden over twee
jaren
Relation inyieldingabilityofbrown shallots withfiveamounts ofnitrogen in twoyears
Oogstjaar _>.
Yearofharvest

1940

1941

1940/1941

(2)

(2)

(4)

365.9

248.2

291

100

IOO

IOO

97

91
103
103
101
102

103
103
IOO
IOO

Gemiddelde opbrengst
Averageyield kg/are . . .
Gemiddelde opbrengst
= 100

. . .

Averageyield =100
Stikstof kg N/ha
Nitrogenkg N/ha
GeenN/NoN
80N

104
104
IOO

96

93

In tabel 14 is het aantal proeven tussen haakjes bij het betreffende jaar vermeld.
Het blijkt, dat evenals bij zaai-uien, de opbrengst bij sjalotten boven een bepaalde
stikstofgift een neiging tot afname vertoont.
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V e r v o l g e n s v o n d o n d e r z o e k o p d u u r z a a m h e i d plaats d o o r opslag v a n 50 k g v a n
de o o g s t p e r stikstofgift.
Tabel 15. Het verband tussen stikstofvoorziening en duurzaamheid van sjalotten
The relation betweennitrogen supply and keeping quality of shallots
Duurzaamheid %
Stikstofhoeveelheid

Geen N /No N
80 N

Amount of nitrogen

1940(2)

1941 (2)

1940/1941 (4)

64
54
56
54
49

63
53
47
48
46

64
54
52
5i
48

Keeping quality %

Volgens tabel 15, waarin het aantal proeven tussen haakjes geplaatst bij het jaar
is aangegeven, blijkt door bemesting met stikstof de duurzaamheid van bruine
sjalotten aanzienlijk te verminderen. Het verschil in rendement tussen geen stikstof en de overige doseringen valt hierbij op.
§ 4. Cultuurproeven
Schoffelen enwiedenvormen debelangrijkste werkzaamheden van deveel arbeid
vragende uienteelt. Zoals reeds op p. 26werd vermeld, worden op een totaal van
1433 manuren per ha zaai-uien, 600uren besteed aan schoffelen en wieden. Voor
zilveruien is de voor verplegingswerkzaamheden benodigde tijd nog aanzienlijk
groter. Het is daarom begrijpelijk, dat de practijk de lasten van de verplegingskosten tracht te verlichten. Dit vraagstuk heeft een onderwerp van diepgaande
studie gevormd.
Voorts werden bij sjalotten enuienvoor zaadwinning proeven genomen omtrent
de invloed van plantgoedhoeveelheid en maat op de opbrengst.
4 . 1 . WIJZE VAN Z A A I E N , R I J E N A F S T A N D E N Z A A I Z A A D H O E V E E L H E I D BIJ Z A A I - U I E N .

Een der middelen, die kunnen bijdragen tot vermindering van de verplegingskostenbijzaai-uienvormthetzaaienoprijen bijzobreed mogelijkerijenafstanden.
Hierbij stelt een eventuele verlaging van de opbrengst de grens tot hoever men
gaan kan.
4.1.1. Wijze van zaaien. Voordat gespecialiseerd onderzoek plaats vond,
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werden in de Noordhollandse grove tuinbouw zaai-uien algemeen breedwerpig
gezaaid. Niet zelden werd direct na net zaaien 250-300 kg kalkstikstof-per ha toegediend, om tegemoet te komen aan de moeilijkheden bij de onkruidbestrijding,
die het breedwerpig zaaien met zich bracht. Bij in Noordholland genomen vergelijkende proeven bleek overtuigend het voordeel van zaaien op rijen bij een
rijenafstand van 20-25 cm. Afgezien van de omstandigheid, dat hierdoor de onkruidbestrijding werd vereenvoudigd, werd zaaizaad bespaard. Tegenover 10-12
kg zaaizaad per ha benodigd bij breedwerpig zaaien, bleek 6-8 kg per ha bij zaaien
op rijen voldoende. De opbrengst werd niet ongunstig bei'nvloed bij zaaien op
rijen, terwijl de sortering enige verschuiving naar een grover product onderging.
Tabel 16. Opbrengst en sortering van zaai-uien bij zaaien op rijen tegenover breedwerpig
gezaaid
Totalyield andgrading ofsowing-onionssowedonrows orbroadcasted
Sortering

%
Wijze van zaaien

Rijenzaai (25 cm)
Sowing onrows (10
inches)
Breedwerpig zaaien
Broadcasting

Opbrengst
kg/are

G r o v e uien
> 70 m m

Drielingen
32-43 m m

0

0

438.8

1.0

0.9

64.9

33.2

426

2

2.3

71.0

24.3

-3

Picklers
< 35 mm
System ofsowing

Gewone
uien
40-75 m m

Picklers
< 35 m m

Yield
kg/are

0

0

0

Small onions Common onions Coarse onions
32-4} mm
40-jf mm
> jo mm
0

0

0

Grading

%
Uit tabel 16 blijkt dat de opbrengst bij zaaien op rijen zelfs nog boven die verkregen bij breedwerpig zaaien lag, terwijl het product grover was.
4.1.2. R i j e n a f s t a n d en z a a i z a a d h o e v e e l h e i d . In het onderzoek van de
rijenafstand bij zaai-uien zijn twee phasen te herkennen. Toen met het onderzoek
in 1939 werd begonnen, zaaide in het algemeen de practijk in het Zuidwestelijk
kleigebied uien bij een rijenafstand van 20 cm. Plaatselijk werd nog bij 15 en
17.5 cm gezaaid, terwijl enkele vooruitstrevende telers proefsgewijs rijenafstanden
van 22.5 en 25 cm toepasten. Aan rijenafstanden boven 25 cm werd geen behoefte
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gevoeld, omdat nog geen aanleiding bestond tot mechanisatie van de verpleging. Onder deze omstandigheden is het verklaarbaar, dat aanvankelijk slechts
de invloed van rijenafstanden van 15-25 cm op opbrengst en sortering werd onderzocht. Denaoorlogse omstandigheden leiddenevenweltoteentoenemendebelangstelling van de practijk voor verlaging van de verplegingskosten. Hiertoe
bieden bredere rijenafstanden een belangrijke mogelijkheid, doordat een grotere
oppervlakte machinaalgewiedkanworden, zonder gevaarvoor beschadiging van
het gewas. Het vraagstuk van de rijenafstand werd thans wederom aan de orde
gesteld, zij het 00k voor afstanden boven 25 cm.
In tabel 17zijn de resultaten van de rijenafstandsproeven bijgelijke zaaizaadhoeveelheid samengevat. Bij deze proeven bleef het aantal planten per eenheid van
oppervlakte ongewijzigd. Het gevolg hiervan was een nauwere onderlinge afstand der planten naarmate de rijenafstand werd vergroot. De veldproeven
werden uitgevoerd in drievoud bij een grootte der afzonderlijke veldjes
varierend per proef van 24-100 m2. Enige proeven gaven door een regelmatige
opvolging der objecten aanleiding tot het aanbrengen van vruchtbaarheidscorrecties bij de verwerking. De sortering van het product geschiedde
volgens de eisen waaraan 00k depractijk behoort te voldoen. De tussen haakjes
geplaatste cijfers in de tabel duiden het aantal veldproeven aan, waarop de verschillende gegevens betrekking hebben. Voor de sortering is dit aantal achter de
grove maat vermeld.
Tabel 17. Opbrengst en sortering van zaai-uien bij verschillende rijenafstanden en gelijke
zaaizaadhoeveelheid
Average total yield and grading of sowing-onionsat different distances between the rows and
same quantity ofseed
Oogstjaar
Yearofharvest

1939/1940

1948/1950

>939/'94°

1948/1950

Gemiddelde
opbrengst kg/are . .
Averageyield kgjare .

496.4

5575

Sortering
Grading

Sortering
Grading

Gemiddelde
opbrengst
= 100
Averageyie/d = 100

%
s

U O r-

100

100

M

6

V
15 cm
20 cm
25 cm
33 cm
40 cm
50 cm

100 (s)
101 (5)
IOO (5)

—

_
102 (6)
99 W
102 (6)
99 (!)
98 (J)

17
17
. 22

—

%

.aBsiE-

e g o

s

aI
'=1 ? 0P0 i•*II

12
14

1
|

—

1

—

71
69
63

—

—

r~

c | 0

2* E
8s ?4°^

0

3e E
E
Put

c fe *
&•§ E

,S|E

""

8.1 »
'3i i
I 1R

c i: 0
•3-1 E
u =E

90

0(6)

V

odA

2|°

.

1(4).
2(4)
1(4)

3

—
—

3
5

1

2

7
4
7
9
4

95

0(1)

90

0(6)
0(3)

86
92

*(s)

Uit de proeven in 1939en 1940 genomen, blijkt dat de rijenafstand zonder bezwaar van 15 cm op 25cm mag worden gebracht. Een dergelijke vergroting van
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de rijenafstand benadeelt noch de opbrengst noch de sortering, enige verschuiving naar een fijner product bij 25 cm buiten beschouwing gelaten.
De resultaten van de later genomen proeven geven de indruk, dat een verdere
verbreding tot 33 cm kan plaats vinden, maar dat bij nog bredere afstanden de
opbrengst daalt. De opbrengst bij 25 cm verkregen vertoont bij deze proeven
een afwijking, waaraan echter geen grote betekenis mag worden toegekend,
omdat zij slechts op een proef betrekking heeft.
De sortering wijzigde zich niet bij de verschillende afstanden. Opvallend is het
verschillend beeld tussen de sortering bij de later en bij de vroeger genomen proeven. Bij vergelijking met een aantal practijkpercelen bleekeen goede
overeenkomst met de sortering bij de proeven van 1948-1950verkregen, waaruit
tevens volgt, dat het product van het vroeger uitgevoerde onderzoek aanzienlijk
fijner was dan normaal.
Door verbreding van de rijenafstand tot 33 cm wordt de gebruikelijke afstand
voor zaai-uien in de Verenigde Staten bereikt, die 30-40 cm bedraagt (48,p. 36).
Bij een rijenafstand van 33 cm kan het wieden tussen de rijen volledig worden
gemechaniseerd. Uit het onderzoek is gebleken, dat bij deze rijenafstand noch de
opbrengst noch de sortering van het product wordt benadeeld. Daarom lijkt
het gerechtvaardigd depractijk in overweging te geven voorlopig proefsgewijze
een rijenafstand van 33cm voor zaai-uien toe te passen, zonder overigens de gebruikelijke zaaizaadhoeveelheid te verminderen. Indien verder onderzoek de
verkregenresultatenbevestigt, kandezerijenafstand algemeenworden ingevoerd.
Tabel 18. Opbrengst en sortering van zaai-uien bij verschillende rijenafstanden en verschillende zaaizaadhoeveelheden
Averagetotalyield andgrading of sowing-onions at different distances between the rows and
different quantities ofseed
Oogstjaar _>.
Year of harvest

1940

Gemiddelde opbrengst kg/are
Average yield kg/are

532.1

Gemiddelde opbrengst = 1 0 0
Average yield = 100

100

15 cm
20 cm
25 cm

Sortering
Grading
%
Picklers
< 3J mm
0

105 (2)

16

98 (2)
98 (2)

II
II

Groveuien

Drielingen

Gewoneuien

Smallonions

Commononions Coarse onions

32-43 mm

40-75 mm

> 70 mm

0

0

0

9
9
6

74
76
78

4(2)

1 (2)
5 (2)

Wanneer echter bij verbreding van de rijenafstand de zaaimachine niet wordt
versteld en bijgevolg de gebezigde hoeveelheid zaaizaad en daarmede het aantal
planten per zelfde" oppervlakte naar evenredigheid afneemt, wordt weliswaar
een grover product verkregen, maar daalt terstond de opbrengst.
In tabel 18 is een overzicht gegeven van de invloed op opbrengst en sortering
bij vergroting van de rijenafstand en evenredig afnemende zaaizaadhoeveelheden.
De beide veldproeven in tabel 18 samengevat, werden op overeenkomstige wijze
uitgevoerd als de proeven bij verschillende rijenafstanden met gelijke zaaizaadhoeveelheden. Ook hier vond sortering plaats volgens de eisen, die daaromtrent
aan de practijk gesteld worden.
4.2. PLANTGOEDHOEVEELHEID EN MAAT BIJ SJALOTTEN. In de practijk worden
sjalotten nauwer geplant, naarmate zij kleiner van stuk zijn. Het aantal sjalotten
per kg is bepalend voor de grootte van het plantgoed. Klein plantgoed bevat
gemiddeld n o , middelmatig groot 60 en groot plantgoed 35 sjalotten per kg.
Het doel van het onderzoek was meer inzicht te verkrijgen in de invloed, die de
hoeveelheid plantgoed en de maat op de opbrengst uitoefenen. De hoeveelheid
plantgoed werd gevarieerd door de onderlinge afstand der sjalotten in de rij te
veranderen. De gemiddelde onderlinge afstand in de practijk voor de verschillende maten plantgoed gebezigd werd daartoe met 2 cm verminderd en vermeerderd. De afstand tussen de rijen bleef ongewijzigd, De veldproeven werden
genomen over twee jaren en in drievoud aangelegd bij een grootte der afzonderlijke veldjes varierend per proef van 15-17.5 m 2 . De verkregen resultaten zijn
samengevat in de tabellen 19a, b en c.
Tabel 19a. Opbrengstverhouding van kleine sjalotten bij verschillende afstanden in de rij
over twee jaren
Relationinyielding abilityofsmallsizedshallots withdifferent distances in therow intwo
years
Oogstjaar _>.
Yearofharvest
Gemiddelde opbrengst
kg/are
Averageyieldkg)are

1944
(2)

1945
(2)

1944/1945
(4)

308

355-8

331-9

100

100

100

114
98
88

107
101
92

in
99
90

Gemiddelde opbrengst =
100
Average yield =

100

30X 8 cm
30x 10 cm
30x 12 cm
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Tabel 19b. Opbrengstverhouding van middelmatig grote sjalotten bij verschillende afstandcn
in de rij over twee jaren
Relationinyielding ability of medium sized shallots with different distances in the rowin
twoyears
Oogstjaar _^
Yearofharvest
Gemiddelde opbrengst
kg/are
Averageyieldkg/are

1944

1945

(2)

00

1944/1945
(4)

300.6

363

331.8

100

100

100

109
99
92

105
98
96

107

Gemiddelde opbrengst
= 100

Average yield = 100
30 X 12 cm
30 X 14 cm
30 X 16 cm

99
94

Tabel 19c. Opbrengstverhouding van grote sjalotten bij verschillende afstanden in de rij over
twee jaren
Relation inyieldingabilityof large si%ed shallots withdifferent distances in therow in two
years
Oogstjaar _ >
Yearofharvest
Gemiddelde opbrengst
kg/are
Averageyieldkg/are

1944

1945

(2)

(2)

1944/1945
(4)

3i5

347-4

331.2

100

100

100

102

102
101

102
100

97

98

Gemiddelde opbrengst
= 100

Average yield = 100
30 X 16 cm
30 X 18 cm
30 x 20 cm

99
99

In tabellen 19a,b en cwerd het aantalveldproeven bij het betreffende jaar tussen
haakjes geplaatst vermeld.
Bij alle maten blijkt nauwer planten te leiden tot een hogere opbrengst. Deze
invloed neemt echter af bij groter plantgoed. Terwijl hij bij klein plantgoed zeer
krachtig tot uiting komt, is hij bij groot plantgoed slechts gering. Hieruit volgt,
dat vooral kleine sjalotten nauw geplant dienen te worden.
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4-3- PLANTGOEDHOEVEELHEID EN MAAT BIJ UIEN VOOR ZAADWINNING. Over gegevens omtrent hoeveelheid en maat van het plantgoed voor het telenvanuienzaad
kon door de practijk niet worden beschikt, voordat een onderzoek daartoe werd
ingesteld. De teelt van uienzaad was voor een goed deel gebaseerd op ervaring.
Het onderzoek heeft meer inzicht verschaft in de invloed van de hoeveelheid en
de maat van het plantgoed op de opbrengst. Hierbij werden bij het in Zuidholland en Zeeland gaarne in de practijk gebruikte plantverband van 40 X 30 cm
variaties aangebracht door toepassing van een 5 cm grotere en kleinere afstand der planten onderling bij overigens gelijke rijenafstand. Bovendien werd
naast plantgoed van 40-55 mm 0, waaraan de practijk de voorkeur geeft, grover
plantgoed van 55-70 m m o gebezigd. Er werden zes veldproeven genomen over
vier jaren met uien van het Rijnsburger type. Tabel 20 geeft een overzicht van
de totale resultaten.
Tabel 20. Opbrengst van uienzaad bij uiteenlopende hoeveelheden en maten van het plantgoed over vier jaren
Yield of onionseed at different quantities and sizes of the planting-material in four years
Maat plantgoed _^
Size planting-material

40-55 m m 0

55-70 m m 0

Gemiddelde opbrengst kg/are
Average yield kg/are

5-1

Gemiddelde opbrengst = 1 0 0
Average yield = 100

loo

40X 35 cm
40X30 cm
40X2j cm

80
9i
102

95
108
124

Zowel het aantal planten als de maat van het plantgoed blijken van grote invloed
te zijn op de zaadopbrengst. Uit technisch oogpunt bezien dient men voor het
verkrijgen van een maximale zaadopbrengst zowel nauw te planten als grof
plantgoed te gebruiken.. Tegen een groter aantal planten per zelfde oppervlakte
kan als bezwaar gelden het scheppen van gunstige voorwaarden voor het optreden van Peronospora Schleideni UNGER (49). Bij het onderzoek werd hieromtrent
geen ervaring verkregen, doordat in de vier proefjaren het optreden van deze
parasiet achterwege bleef. Naar mijn mening zal het in hoofdzaak van de prijsverhouding tussen uien en zaad afhangen of in een bepaald jaar het gebruik van
meer en grover plantgoed verantwoord is. Door het onderzoek is de practijk
thans in de gelegenheid zich van jaar tot jaar af te vragen of het voordeliger zal
zijn meer en grover plantgoed voor zaadteeltdoeleinden te bestemmen of als
consumptie-uien te verkopen.
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Bij eentweetal proeven werd nader ingegaan opdevraag, waardoor dehogere
2aadopbrengst onder invloed vaneengroter aantal planten eneengrovere maat
van het plantgoed totstand komt. Daartoe werd naast devoor alleproeven verrichte bepalingen hetaantal bloemschermen perplant genoteerd. Door berekening volgt hieruit onmiddellijk hetgemiddeld aantal bloemschermen perplantverband enmaat van hetplantgoed. Dezaadopbrengst perplant werd berekend
uit hetaantal planten endeopbrengst perveldje, dezaadopbrengst perbloemscherm uithet aantal bloemschermen en deze opbrengst.
Tabcl 21. Aantal bloemschermen per plant, zaadopbrengst per bloemscherm en per plant,
bij uiteenlopende hoeveelheden en maten van het plantgoed
Number of seedheads per plant, seedyieldper seedheadand per plant at different quantities
and si^es ofthe planting-material

Plantverbanden

40 x 35 cm
40 x 30cm
40 x 25 c m

System of planting

Bloemschermen
per plant

Zaadopbrengst
per bloemscherm
in grammen

Plantgoed

Plantgoed

40-55
mm

55-7°
mm

0

0

4
3-9
4

5
5
5

i-7
1.6

40-j j mm

/ ) - 7 0 mm

0

0

40-55
mm

Zaadopbrengst
per plant
j
in g r a m m e n
Plantgoed

55-7°
mm

40-55
mm

55-7o
mm

0 ,

0

0

0

1.8

i-7
1.6
1.6

7-2
6.8
6.3

8.5
7.6
7.8

40-j)mm
0

jj-jomm
0

40-};mm
0

jf-yomm
0

Planting-material

Planting-material

Planting-material

Seedheadsper plant

Seedyieldperseedhead
in grams

Seedyieldper plant
in grams

Tabel 21 geeft een overzicht van de verkregen resultaten. Hieruit blijkt dat
het aantal bloemschermen toeneemt bij grover plantgoed, maar niet correleert
met hetplantverband. Ditaantal is reeds in aanleg bepaald in debol. Dezaadopbrengst per bloemscherm neemtietsafbij grover plantgoed, de zaadopbrengst
per plant daarentegen sterk toedoor hetgroter aantal bloemschermen. Zowelde
zaadopbrengst per bloemscherm alsper plant dalen bij een nauwer plantverband,
behoudens een kleine afwijking bij de grove maat. Bij een bepaalde maat is
daarom een groter aantal planten bij een nauwer plantverband direct verantwoordehjk voor een hogere zaadopbrengst per eenheid van oppervlakte zoals
eerder werd vastgesteld. ,
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Bij soortgelijke proeven met Yellow Globe Danvers vonden JONES en EMSWELLER
(81) eveneens bij grover pkntgoed eentoename van het aantalbloemschermen per
plant en een grotere zaadopbrengst per plant. De zaadopbrengst per plant nam
eveneens toe naarmate het gekozen plantverband wijder was, maar daalde onder
dergelijke omstandigheden per eenheid van oppervlakte.
4.4. CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING. Naast vergroting van de rijenafstand
vormt bestrijding van het onkruid langs chemische weg een middel ter verdere
verlaging van de verplegingskosten bij zaai-uien. Bij zilveruien is de mogelijkheid
van chemische onkruidbestrijding van bijzondere betekenis, omdat men bij deze
teelt gebonden is aan een zeer nauwe rijenafstand, in verband met kwaliteitseisen,
die aan het product gesteld worden.
4.4.1. B e p r o e f d e m i d d e l e n . Door een groot aantal proeven, die hoofdzakelijk vanaf 1947 genomen zijn, is een inzicht verkregen in de geschiktheid van
een aantal middelen voor chemische onkruidbestrijding bij zaai- en zilveruien.
Bij deze proeven is de invloed van de middelen nagegaan op het gewas en op de
onkruiden in verschillende stadia van ontwikkeling. Veel voorkomende onkruiden bij uien in het Zuidwestelijk zeekleigebied zijn Stellaria media CYRILLO,
Polygonum spec, Capsella bursapasioris M N C H . , Solatium nigrum L., Chenopodium
album L., Poa annuaL., Thlaspi arvense L., Convolvulus arvensis L., Anagallis arvensis
L., Anthemis en Matricaria spec, Cirsium arvense SCOP, en Sonchusspec
Kalkstikstof gestrooid bij zonnig weer tegen 250 kg per ha over dauwnat gewas
in de vroege ochtend en bij een lengte der uien van 3-5 cm gaf bij eigen proeven
ernstige beschadiging. In tegenstelling hiermede verkreeg de Vereniging voor
Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer (14) goede resultaten met 220 kg kalkstikstof per ha over het groeiende gewas. CHAPPELL (45) meldt daarentegen aanzienlijke beschadiging bij strooien over dauwnat gewas. K O N I N G (88) beveelt
250 kg per ha aan, wanneer de uien 6-8 cm groot zijn. Indien zij nog maar juist
boven de grond staan, hebben zij volgens deze auteur vrij ernstig te lijden.
Misschien is de behandeling bij mijn proeven in een iets te jeugdig ontwikkelingsstadium uitgevoerd. Niettemin meen ik op grond van deze en andere uit de practijk verkregen ervaringen het gebruik van kalkstikstof op het groeiende gewas
niet te mogen aanbevelen. Het gevaar voor beschadiging van de uien acht ik
onder die omstandigheden te groot.
Beter voldoet de methode, die in Noordholland vrij algemeen in de practijk
wordt toegepast, waarbij direct na het zaaien 250-300 kg kalkstikstof wordt
gestrooid. H E D L I N (68) paste deze werkwijze op veengronden in de staat New
York eveneens met succes toe.
Groeistoffenworden door uien slecht verdragen. Dit geldt zowel voor MCPA,
waarbij monochloorphenoxyazijnzuur, als DCPA, waarbij dichloorphenoxy63

azijnzuur de werkzame stof vormt. MCPA direct na het zaaien toegediend
remde zowel de ontwikkeling van de uien als het onkruid. Zodra de concentratie
van het gebruikte middeldoeltreffend was uit een oogpunt van onkruidbestrijding,
liet de stand van de uien alles te wensen over. Lagere concentraties schaadden het
gewas eveneens, hetgeen bij bepaling van de opbrengst tot uiting kwam. Even
negatief waren de resultaten met DCPA verkregen. Een behandeling, waarbij
de uien nog juist niet boven de grond stonden, gaf een blijvende achterstand in
ontwikkeling van het gewas. L E E en ELLIS (90) achten DCPA voor uien zonder
meer ongeschikt.
Naar mijn mening komen groeistoffen niet voor gebruik bij uien in aanmerking.
Kleurstoffen geven te veel risico bij gebruik op uien. In het algemeen heeft bij
hogere concentraties het gewas te veel te lijden, terwijl bij lagere de onkruiddodende werking onvoldoende blijkt te zijn. Door eenbehandelingvan zaai-uien
met D N C f % even voordat de uien boven kwamen, leedhet gewas ernstig. Toegediend in een zeer jeugdig ontwikkelingsstadium bij een lengte van het gewas
van 1-2 cm, werd het met D N C J - \ % vernietigd. Bij beide proeven werden de
2-6 blaadjes bevattende zaadonkruiden gedood. Zaai-uien van 5-9 cm vertoonden
over een lengte van 2-4 cm beschadigde bladeinden na een behandeling met D N C
0.4%. De kleinere onkruiden werden bij deze proef gedood, de grotere daarentegen bleven in leven. Bij een andere proef werd het gewas bij een lengte van 3-4
cm met DNC i -i % niet noemenswaard beschadigd. Bij een lengte van 15 cm
behandeld, eveneens met D N C J -£%, leden deze zaai-uien evenmin, maar het
thans krachtiger ontwikkelde onkruid werd onvoldoende gedood. D N C f - 1%
trof dit onkruid ernstig, zonder het evenwel te doden, doch de uien leden hevig.
Zilveruien bleken zich tegenover een behandeling met D N C als zaai-uien te
gedragen. In een geval leed het gewas betrekkelijk weinig van D N C 0.4-0.5%.
Het onkruid, dat bijna geheel uit Solatium nigrum L. bestond, werd gedood. In
een ander geval werd het gewas vernietigd bij eenzelfde concentratie en een voor
behandeling juiste ontwikkeling van 7-8 cm lengte. LEE en ELLIS (90) bevestigen
de wisselende resultaten van D N C bij uien en de ernstige schade, die soms werd
aangericht.
Het gebruik van D N C bij uien dient naar mijn mening gezien te worden als een
maatregel, waartoe men niet dan in uiterste noodzaak behoort over te gaan.
Kaliumcyanaatkan gunstige resultaten geven. Een eerstevoorwaarde vormt daarbij
klein onkruid. Alleen kleine zaadonkruiden werden met kaliumcyanaat 1-2% gedood. Soms werden de bladpunten der uien licht beschadigd. Bij andere proeven
bleefbeschadigingvan het gewas achterwege, maar bleek deinvloed van de behandeling op het onkruid eveneens gering tezijn. H E D L I N ( 6 8 ) beveelt kaliumcyanaat
1% aan, indien uien en onkruid klein zijn. Bij verdere ontwikkeling van het gewas werd tot 2% gegaan. Het onkruid dient niettemin zeer jong te zijn. Tot
64

een dergelijk advies komen GRIGSBY en medewerkers (59). Ook zij leggen de
nadmk op klein onkruid. Bij uienis aan dezevoorwaarde echter vaak moeilijk te
voldoen. Met zelden is bij een overigens nog jong gewas het onkruid reeds betrekkelijk krachtig ontwikkeld.
Naar mijn mening kan bij klein onkruid kaliumcyanaat 1% gebezigdworden bij
omstreeks 7 cm lengte van het gewas. Bij een groter gewas kan kaliumcyanaat
2% worden gebruikt, maar neemt de kans op beschadiging toe.
Zwavel^uurbiedxongetwijfeldvan debeproefde middelen de beste vooruitzichten.
Weliswaar wordt het groeiende gewas gewoonlijk min of meer beschadigd, maar
nimmer bleek een behandeling met verdund zwavelzuur te leiden tot een vernietiging van het gewas, tenzij vlak na opkomst der uien uitgevoerd. Daarentegen was de onkruiddodende werking beter dan van DNC en kaliumcyanaat.
Bovendien leent verdund zwavelzuur zich uitstekend voor een behandeling voor
opkomst, zelfs kort voor het boven komen der uien. Het middel is derhalve
in hoge mate bedrijfszeker en hierin schuilt naar mijn oordeel het grote voordeel
tegenover de andere beproefde middelen. Het nadeel vormt echter de aard van
het middel voor personeel en materieel.
Nadat reeds bij orienterende proeven in 1947goede resultaten waren verkregen,
werd in de daaropvolgende jaren verdund zwavelzuur onder zeer uiteenlopende
omstandigheden op uitgebreide schaal beproefd. Hierbij werd gebruik gemaakt
van uiteenlopende verdunningen van technisch zwavelzuur van 66° Be en een
s.g. van 1.84.
In navolging van Amerikaanse onderzoekers (59, 90, 100) werd aanvankelijk
met 3% zwavelzuur gespoten. Bij deze concentratie was onder onze omstandigheden de onkruiddodende werking echter gering. Volgens LEE en ELLIS(90)
is deuitwerking van debehandeling mede afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Bij een temperatuur boven 21°Cen vochtige lucht bevelen zij 2%,
bij een temperatuur onder 160 Cen droge lucht 3%zwavelzuur aan.
Goede resultaten werden bij eigen proeven met 6-8% zwavelzuur verkregen.
Voor opkomst verdroegen zaai-uien 8% uitstekend, vlak daarna bij een lengte
der zaailingen van 1-2cm werden zij vernietigd. Zowelzaai-uien als zilveruien
vertonen gewoonlijk min of meer beschadigde bladeinden bij gebruik van verdund zwavelzuur, maar herstellen zich over het algemeen spoedig. De beschadiging neemt toe bij verhoging van de concentratie of door toevoegen van een
uitvloeier. Eveneens lijdt het gewas heviger, indien het te ver ontwikkeld is,
of debespuiting bij winderig weer plaatsvindt. Bij eenproef op omstreeks 20cm
lange zilveruien met 8-25% zwavelzuur nam de beschadiging der bladeinden
toe van 2-4 cm bij 8% tot 10-12 cm bij ic en 25%, doch zelfs dergelijke
hoge concentraties doodden het gewas niet. Toevoegen van een uitvloeier bevorderde de onkruiddodende werking, maar ook het gewas leed aanzienlijk
meer.
65

Zowel zaai-uien als zilveruien verdroegen de behandeling het best bij een lengte
van 7-10 cm. Bij een groter gewas neemt de kans op beschadiging toe. Geen
bespuiting dient plaats te vinden, wanneer de lengte der uien meer dan 20 cm is.
Winderig weer leidt tot meer beschadiging, omdat het gewas onder dergelijke
omstandigheden meer in aanraking komt met de sproeivloeistof.
Bij vergelijkende proeven met andere middelen bleek de onkruiddodende werking
van verdund zwavelzuur die van D N C en kaliumcyanaat te overtreffen. Hoewel
dok bij verdund zwavelzuur het onkruid vollediger wordt vernietigd naarmate
het kleiner is, valt het resultaat van een behandeling bij meer ontwikkeld onkruid
mee. Jonge zaadonkruiden worden gedood. Zeer gevoelig bleek de in uienvelden
vaak hinderlijke Stellaria media CYRILLO, verder Solarium nigrum L., Chenopodium
album L., Thlaspi arvense L. en Convolvulus arvensis L. Het eveneens in uienvelden
dikwijls lastige Poa annuaL. wordt niet vernietigd.
Amerikaanse onderzoekers (59, 90, 100) oordelen gunstig over het gebruik van
verdund zwavelzuur bij uien. Bij mijn bezoek aan de Verenigde Staten in 1949
vond ik het middel met goed resultaat in de practijk toegepast. Ook in Engeland
(6) heeft het in de practijk ingang gevonden.
In verdund zwavelzuur is naar mijn gevoelen een betrouwbaar middel voor
onkruidbestrijding bij uien gevonden.
4.4.2. A a n w i j z i n g e n v o o r h e t g e b r u i k v a n v e r d u n d z w a v e l z u u r . Ter
samenvatting van het voorgaande, aangevuld met enkele practische aanwijzingen
kan het volgende dienen. Het gebruik van verdund zwavelzuur vereist rubber
handschoenen en laarzen voor het bedienend personeel. Het sproeimateriaal behoort aan speciale eisen te voldoen. Houten sproeitanks zijn doelmatig geblekeh, terwijl andere machineonderdelen van zuurbestendig materiaal vervaardigd moeten zijn. Ook verbronste of verlode rugsproeiers zijn bruikbaar.
Gebezigd wordt technisch zwavelzuur van 66°Be en met een s.g. van 1.84. Bij
•verdunnen dient steeds het geconcentreerde zuur in het water teworden gegoten
en himmer omgekeerd, omdat dan door spatten van het zuur ernstige ongelukken kunnen ontstaan. Een eerste bespuiting van 8% wordt gegeven tegen 750
Verdund zwavelzuur als onkruidbestrijdingsmiddel bij uien. Links voor opkomst gesproeid
met 8% zuur, rechts niet gesproeid.
Diluted sulfuric acidspray asweedcontrolon onions. At theleft,pre-emergentspray with8-percentacid,
at theright,not sprayed.

Foto: C. W. C. van Beckom
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iooo 1sproeivloeistof per ha enige dagen voor opkomst van het gewas. Om de
rijen te kunnen onderscheiden bij gebruik van sproeimachines wordt bij het zaaien
het uienzaad gemengd met enig zaad van een sneller kiemend gewas als b.v.
radijs. Zodra de uien een lengte hebben van omstreeks 10 cm volgt een tweede
bespuiting. Desgewenst kan nog een derde bespuiting volgen, indien de ontwikkeling van het gewas dit nog toelaat. Het groeiende gewas wordt afhankelijk
van de weersomstandigheden behandeld met 6-8% bij een.hoeveelheid sproeivloeistof van 750-1000 1per ha. Bij warm weer wordt gespoten met 6%, bij
kouder weer met 8% zuur. Mechanisch wieden vindt voor deeerste maalplaats bij
omstreeks 4 cm lengte van het gewas, vervolgens evenveel keren na de tweede en
eventueel derde bespuiting als wenselijk wordt geacht om de grond open te houden. Het groeiende gewas vertoont min of meer beschadigde bladeinden door de
behandeling, maar herstelt zich gewoonlijk spoedig. Ernstiger wordt de beschadiging, indien bij veel wind gespoten wordt, omdat de uien dan meer in
aanraking met de sproeivloeistof komen. Om deze reden behoort 00k geen uitvloeier te worden toegevoegd. De onkruiddodende werking steekt gunstig af
tegen dievan D N C en kaliumcyanaat. Jonge zaadonkruiden van op zeekleigronden algemeen voorkomende soorten worden vernietigd. Een uitzondering vormt
Poa annuaL., in de practijk beter bekend als straatgras. De kosten aan zuur bedragen per bespuiting omstreeks / 40 per ha. Bij dit bedrag komt dan nog het
arbeidsloon voor het uitvoeren van de behandeling, dat uiteenloopt met de gevolgde werkwijze (rugsproeier, grote sproeimachine).
§ 5. Parasieten en gebreksziekten
In het volgende heb ik mij tot doel gesteld een overzicht te geven van de plantaardige en dierlijke parasieten en de gebreksziekten bij uien en sjalotten, voor
zover zij van economische betekenis geacht kunnen worden.
5.1. PLANTAARDIGE PARASIETEN EN VIREN. Achtereenvolgens worden behandeld Botrytis allii M U N N (koprot), Peronospora SchleideniUNGER (valse meeldauw),
mozaiek, Sckrotium cepivorum BERK, (witrot),kiemschimmels en Tuburcinia cepulae
(FROST) LIRO (uienbrand). De volgorde is gekozen naar de betekenis voor de
practijk bij de huidige stand van het onderzoek.
5.1.1. Botrytis allii M U N N . Door M U N N (98) werd de zwam, die het in de
practijk zo gevreesde koprot veroorzaakt, Botrytis allii genaamd. Later bleek het
WALKER (120) dat nog twee andere Botrytissoorten verantwoordelijk voor koprot waren, met name Botrytis byssoidea WALKER en Botrytis squamosa WALKER.
De Plantenziektenkundige Dienst vond echter in verschillende partijtjes uien
in 1929 uitsluitend Botrytis allii M U N N (19), terwijl bij een onderzoek over het
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koprot in de uien vande oogst 1938 in verreweg de meeste gevallen deze Botrytis-soott uit aangetast weefsel werd gekweekt (22). Voor onze omstandigheden
mag daarom koprot wel vereenzelvigd worden metBotrytis allii MUNN.
Gewoonlijk gaat het rot uit van de top van de bol en zet het zich voort in de
buitenste, maar 00k in de meer naar binnen gelegen vlezige rokken. Tenslotte
kan de gehele uitot rotting overgaan. D e aangetaste plekken zien er glazig uit,
terwijl zich op het vroegst aangetaste gedeelte spoedig de grijsgrauwe sporendragers van de zwam ontwikkelen. Tussen het schimmelpluis vormen zich na
enige tijd vrij grote, zwarte sclerotien.
Koprot is een echte ziekte van het bewaarde product. In de uienhoop of ren
treden debeschreven verschijnselen opdevoorgrond. Ookinhetkoelhuis wordt
koprot gevreesd (107).
Soms begint de aantasting bij de wortelkrans. De practijk spreekt in dat geval
van bodemrot. Zowel koprot als bodemrot worden echter door Botrytis allii
M U N N veroorzaakt.

Het optreden vande parasiet blijkt in nauw verband te staan methet jaar. In de
practijk ishetjaar 1938benicht, toen 30-50% ensoms nogmeer vandeoogst verloren ging (22). De Plantenziektenkundige Dienst (22)acht de weersomstandigheden tijdens de oogstperiode beslissend voor hetal danniet optreden van koprot. BECKER-DILLINGEN(27, p. 819) wijst op het voorkomen van koprot na ongunstig oogstweer. Het begrip ongunstig oogstweer formuleert WALKER (120)
nader met vochtig weer, gepaard gaande met een temperatuur van 15-200 C.
Deze temperatuur bleek namelijk het gunstigst voor infectie en rot vande uien,
terwijl een hoge relatieve luchtvochtigheid bijdraagt tot de verspreiding van
de zwam.
Afgezien vanhetweer, zijn andere omstandigheden vaninvloed ophet optreden
van de parasiet. MUNN (98)wijst reeds in dit verband op de betekenis vaneen
goed uitgerijpte en droge oogst. Inderdaad verkreeg WALKER (119) bij geforceerde luchtcirculatie metlucht van40-50° Ctothethalsweefsel volkomen droog
was, eenverlaging vanhet percentage aangetaste uien. Zelfs nognadat de eerste
ziekteverschijnselen reeds zichtbaar waren, kon op deze wijze een verdere aantasting worden voorkomen. Bij een daartoe onder telers gehouden enquete in
1938 vond de Plantenziektenkundige Dienst (22), dat welig gegroeide gewassen
meer kans op aantasting boden dan normaal gegroeide percelen.
Bij eendoor mij in 1946 hoofdzakelijk inhet Zuidwestelijk kleigebied gehouden
enquete bleek een aanzienlijk verschil in mate van aantasting tussen de polders
die met zout water waren geinundeerd geweest en de drooggebleven polders.
De oogst van 139 percelen die werden geinundeerd, vertoonde een gemiddeld
percentage koprot van 36, waartegen het gewas van 67 droog gebleven percelen metslechts 5% zeer gunstig afstak. D eneiging totverslemping en bijgevolg
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gebrekkige doorlatendheid van de gronden die werden geiinundeerd, zal de kans
op aantasting hebben vergroot.
WALKER en LINDEGREN (123) onderzochten de kieming en groei van Botrytissporen in waterige aftreksels van vliezige rokken van witte, gele en rode rassen.
Bij de witte rassen vonden kieming en groei in het aftreksel vrijwel ongestoord
plaats, bij de gele en rode rassen bleef kieming en daarmede groei vrijwel achterwege. Werden de bollen echter verwond en vervolgens sporen ingebracht, dan
werden alle rassen ongeacht de(kleur vrijwel even snel aangetast. In de vliezige
rokken van gekleurde rassen voorkomende, in water oplosbare stoffen veroorzaakten derhalve reeds eerder in de practijk opgemerkte verschillen in gevoeligheid. Bij voortgezet onderzoek isoleerden ANGELL en medewerkers (1) uit de
vliezige rokken van gekleurde rassen het 3.4 dihydroxybenzoezuur (protocatechuzuur). L I N K en WALKER (91) vonden het 1.2 dihydroxybenzeen (catechol).
Beide stoffen vertoonden sterk giftige eigenschappen tegenover Botrytis-s^otcn,
bleken niet aanwezig in de vliezige rokken van witte rassen en worden daarom
verantwoordelijk gesteld voor de waargenomen rasverschillen. Dit betekent
overigensniet,dat hiervoor geen andere in devliezige rokkenvan gekleurde rassen
voorkomende nog onbekende stoffen mede verantwoordelijk kunnen zijn.
Door mij werden gedurende zeven jaren de vertegenwoordigers van de verschillende uientypen door middel van bewaarproeven op hun gevoeligheid voor
koprot onderzocht. Deze bewaarproeven vonden plaats naar aanleiding van
veldproeven. Aan de inrichting en beoordeling van deze veldproeven werd op
pp. 37-43 een beschouwing gewijd. In tabel 22 wordt een overzicht van de ver,kregen resultaten gegeven.
Tabel 22. Vatbaarheid voor koprot van de Nederlandse uientypen
Susceptibilityfor neck rotoftheDutch onion types
Koprot

Neck rot

%

%

Type
1939

Noordhollandse strogele .
North-Hollandstraw-coloured

1941
(4)

1942
(5)

(1)

1948
(4)
11

1943

4-5

4.9

5

3-4

2.9

4.2

3.6

3-4

1.6

2.9

2.8

3-3

1949
(3)

1950

4

7-a

8.6

5.8

6.6

7-9

4-5

9.2

2.1

0.8

4.4

Rijnsburg
. Zealandbrown
Noordhollandse bloedrode
North-Hollandblood-red

In tabel 22 is bij de verschillende jaren het aantal bewaarproeven tussen haakjes
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gepkatst, waarop de gevonden percentages koprot betrekking hebben. Hoewel
enig verschil in gevoeligheid voor koprot ten gunste van het meer roodgetinte
Zeeuwse bruine type tegenover het gele Noordhollandse strogele en Rijnsburger type valt waar te nemen, blijkt dit slechts gering te zijn. Beschouwing
van de verschillende jaren van onderzoek wekt de indruk, dat de gevoeligheid
van het Zeeuwse bruine type toeneemt. Dit kan een gevolg zijn van de veredelingsarbeid bij dit type waarbij deproductiviteit werd verhoogd en de oorspronkelijk goede duurzaamheid veronachtzaamd. Ook tussen de beide gele typen
onderling blijkt enig verschil in gevoeligheid. Een oorzaak van dit onderscheidvalt bezwaarlijk aan te geven. Hoewel slechts drie jaren bij het onderzoek
betrokken, is degeringere vatbaarheid voor koprot van het bloedrode type tegenover het Zeeuwse bruine type en de beide gele typen overtuigend. Door het werk
van WALKER en LINDEGREN (123) is dit verschil in gevoeligheid ook goed verklaarbaar.
Hoewel inderdaad van een uiteenlopende gevoeligheid voor koprot van de verschillende uientypen gesproken mag worden, is de practische betekenis hiervan
niet groot. Afgezien nog van de omstandigheid, dat het optreden van koprot
niet te voorspellen valt, biedt de rassenkeuze weinig vooruitzicht. Daarvoor is
de economische betekenis van het minder vatbare bloedrode type te klein en
het verschil in gevoeligheid van het Zeeuwse bruine type met de beide gele typen
te gering. Ook kruising biedt weinig perspectieven door de correlatie tussen
onvatbaarheid en ongewenste kleur.
De practijk kan bijdragen tot een verlaging van de kansen op aantasting
door:
ie. het gewas goed te laten uitrijpen en voor zoveel in haar vermogen ligt het
drogen te bespoedigen;
2e. welige gewassen te vermijden en bijgevolg te waken voor overmatige
stikstof bemesting;
3c verwonden der bollen bij de oogst tegen te gaan;
4 c broei in de hoop of de ren te voorkomen, waartoe smalle hopen in het
open veld en niet te breed gebouwde rennen;
5c geen rottende partijen uien te laten liggen.
Met dit alles kan het koprot echter niet worden voorkomen. De regelmatig
weerkerende, ernstige oogstverliezen door Botrytis allii M U N N , waarmede gewoonlijk aanzienlijke geldelijke bedragen zijn gemoeid en het ontbrekenvan een
economisch verantwoorde directe bestrijdingsmethode rechtvaardigen naar mijn
mening een fundamenteel onderzoek van deze bij uien belangrijkste plantaardige
parasiet.
In 1939merkteik bij uien voor zaadwinning eeriverschijnsel op,waarbij sommige
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DoorBotrytis alliiMUNN aangetaste uienzaadplanten. Het linker bloemscherm is
gezond, de overige schermen en zaadstengels zijn in mindere of meerdere
mate van hevigheid aangetast.
Onionseed plants infectedby Botrytis allii
MUNN. The seedhead at the left is healthy,
the other ones includingthe seedstalks are
more orless diseased.
Foto: Plantenziektenkundige Dienst

bolvormige bloemschermenalshet wareuiteenvielen enverdroogden (29,p. 32).
Bij aanraken liet zich het bloemscherm gemakkelijk van de zaadstengel scheiden
en verpulveren. Meestal was het aangrenzende gedeelte van de zaadstengel
eveneens aangetast. Op het ondereinde van dit afgestorven stengelgedeelte was
eengrijzezwammassa aanwezig,diebijnader onderzoek door de Plantenziektenkundige Dienst (24, p. 25)voor een deel bleek te bestaan uit sporendragers met
sporen van Botrytisallii MUNN. Deze aantasting van uienzaadplanten, die reeds
door MUNN (98, p. 375) wordt genoemd, is welhaast ieder jaar in alle uienvelden voor zaadwinning te vinden, maar treedt hierin meestal slechts in geringe
mate op.
5.1.2. Peronospora Schhideni UNGER. In het bijzonder voor zaai-uien, sjalotten
en uien voor zaadwinning, in mindere matevoor poot-, winter-, plant- en zilveruien is Peronospora Schhideni UNGER, in de practijk beter bekend als valse meeldauw of honigdauw, van betekenis. Vooral bij een vroege aantasting kunnen de
gevolgen ernstig zijn. Bij zaai-uien en sjalotten vindt in dat geval bolvorming
onvolledig plaats, waardoor de opbrengst laag is en de duurzaamheid van het
onvoldoendeuitgerijpte gewastewensenoverlaat.Bijdezaadteeltleidteenvroege
aantasting niet zelden tot een verlies van het grootste gedeelte van de zaadopbrengst.
Valse meeldauw treedt vooral in bepaalde jaren op de voorgrond. De aantasting
begint gewoonlijk pleksgewijze en verbreidt zich onder voor dezwam gunstige
omstandigheden van daaruit snel over het gehele perceel. Bladeinden vertonen
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aanvankelijk een witachtige kleur, zaadstengels min of meer ovale witachtige
vlekken. De bladeren rotten vervolgens weg en vallen slap langs de plant, de
rottende zaadstengels knikken om. Op de afstervende delen ontwikkelt zich
spoedig een zwartzwam, Macrosporium parasiticum THUMEN. In dit stadium
spreekt de practijk van „zwarte meeldauw".
Door COOK (49)werd aangetoond, dat temperatuur en vocht van grote invloed
zijn op de verspreiding van de zwam. De zwam fructificeerde bij nachttemperaturen tussen 5en 13°C,terwijl conidien in degrootste aantallen bij regenperioden
of dauwnat gewas werden gevormd. Dergelijke omstandigheden van temperatuur en vochtigheid komen in ons land vooral in het latere groeiseizoen voor.
Hierdoor zijn de gevolgen van een aantasting bij poot-, winter-, plant- en zilveruien vaak minder ernstig. Het groeistadium vanhet gewas is gewoonlijk reeds
zover gevorderd, dat betrekkelijk weinig schade wordt aangericht. Sjalotten,
hoewel eveneens vroeg, verliezen echter hun waarde voor de verkoop als
product voorzien van groen loof. Bovendien is bij dit gewas 00k de duurzaamheid van betekenis.
Plaatselijke omstandigheden oefenen volgens COOK (49) eveneens grote invloed
uit op het optreden van de ziekte. Dit is geheel in overeenstemming met eigen
practijkwaarnemingen, waarbij bleek, dat vooral gewassen met een welige loofontwikkeling of op beschutte plaatsen hevig leden. Deze omstandigheid kan 00k
oorzaak zijn vandesterkere aantasting vandeNoordhollandse strogele tegenover
de Ouddorpse bruine sjalot, indien zonder tussenteelt geteeld. Hierop werd
reeds eerder bij de rassenkeuze bij dit gewas in § 2 van dit hoofdstuk gewezen.
De zwam handhaaft zich door het vormen van oosporen in het stervend weefsel
en door zwamdraden in de bollen. MURPHY (99)toonde het overwinteren aan in
.de bol van ui en sjalot. Dergelijke bollen vormen aanleiding tot een secundaire
aantasting, die door MURPHY (99) en de Plantenziektenkundige Dienst (18, p . 13)
bij uien voor zaadwinning wordt beschreven. Meermalen trof ik dergelijke secundair aangetaste, met mycelium overdekte planten omstreeks April aan in het
zeer jonge gewas voor zaadteelt.
Voor een verschil in gevoeligheid tussen de inlandse uientypen en daaruit ver,kregen selecties vond ik nimmer aanwijzingen. Buitenlandse rassen daarentegen
. vertoonden onder onze klimatologische omstandigheden niet zelden een opmerkelijke vatbaarheid. Kortheidshalve zij hiervoor verwezen naar de proeven met
.buitenlandse uienrassen in dit hoofdstuk onder § 2,pp. 44-46.
Een afdoende bestrijding van Peronospora Schkident UNGER is nog niet gevonden.
Weliswaar kande practijk trachten welige gewassen te vermijden, maar hiermede
wordt aantasting niet voorkomen. Ondanks talrijke proeven, vormt de directe
bestrijding nog eenvraagstuk, waarbij de voomaamste moeilijkheden schuilen in
.het vaststellen vanhet tijdstip der behandeling en de bedekking van het loof met
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een waslaagje. Eigen proeven metkoperhoudende middelen bij zaai-uien leidden
in 1939en 1940niet tot hetgewenste resultaat (31, pp. 60-61).Hoewel bij deeerste
behandeling het gewas nog vrij vanaantasting was enditenige malen werdbehandeld, was nimmer sprake van eenverschil inaantasting tussen de behandelde
veldjes en de onbehandelde controles. Ook WALKER (121, p. 10) en de Plantenziektenkundige Dienst (25,p . 42)wijzen op weinig of geen resultaat met koperpreparaten. Hoewel DROST (50) melding maakt vande gunstige invloed vaneen
zwavelpreparaat bij uien voor zaadwinning, zag ik van ditzelfde preparaat bij
verschillende concentraties en een driemaal herhaalde behandeling van Noordhollandse strogele sjalotten in 1946 geen enkel effect. Bijeenbezoek aande Verenigde Staten in 1949 zagik gebruik maken vaneen zwavel- en koperhoudend
stuifmiddel. Gezien de twijfelachtige resultaten van de bestrijding schenkt men
in dit land echter ook aandacht aan het kweken van resistente uienrassen (83).
Zeer hoopvol acht de Plantenziektenkundige Dienst (25, p. 42)de werking van
dithiocarbamaten. Bij sjalotten verkreeg VAN DER VLIET (116) met NABAM (di-

natriumaethyleen bis-dithiocarbamaat), waaraan zinksulfaat en kalk toegevoegd,
zelfs eenopbrengstverhoging van7.8% tegenover decontrole. Bij eigen proeven
zowel metdit middel als met ZINEB (zinkaethyleen bis-dithiocarbamaat) bij verschillende concentraties en herhaalde behandelingen uitgevoerd bij zaai-uien en
plantuien, bleef aantasting uit, zodat geen oordeel omtrent de bestrijdende werking werd verkregen.
5.1.3. M o z a i e k . Dezevirusziektewerd
in ons land door mij in de zomer van
1939 bij uien voor zaadwinning gevond e n ( 2 9 , p . 35en 24,p. 24).
Het loof van de aangetaste planten staat
niet overeind, maar hangt slap omlaag.
Bovendien ishetwatgegolfd en grauwachtig geel van kleur. Doordat de gelig
gestreepte, soms min of meer gekromde
zaadstengels klein van stuk blijven,
krijgt de zieke plant een dwergachtig
voorkomen. In het buitenland was de
ziekte reeds eerder bekend. Volgens
SMITH (112, pp. 418-420) werd zij voor
Mozaiek
Yellowdwarf
Foto: Plantenziektenkundige Diensl

het eerst in 1927 opgemerkt in de Verenigde Staten in de staat Iowa. BREMER
(41, pp. 186-188)verstrekt in 1937gegevens overhetvoorkomenin Duitsland van
mozaiek in uien voor zaadwinning. Hoezeer 00k de in ons land waargenomen
verschijnselen overeenstemden met beschrijvingen uit de buitenlandse literatuur,
hiermede werd het bewijs niet geleverd, dat zij aan het optreden van een virus
mochten worden toegeschreven. Dit bewijs werd geleverd door VAN SLOGTEREN
( H I , p . 701) met het verkrijgen van een positieve precipitatie-reactie bij het
serologisch onderzoek.
Het virus gaat niet met het zaad over, maar wordt met het sap door bladluizen
overgebracht (71; 112, pp. 418-420). Geinfecteerde zaai-uien verbergen de ziekte
meestal en leveren een normale oogst (71; 41, p. 187). Eerst de voor zaadwinning
uitgeplante bollen vertonen de ziekte, die volgens HENDERSON (71) tot een verlaging van gemiddeld 30% van de zaadopbrengst leidt.
Een door mij op Goeree-Overfkkkee over twee jaren ingesteld onderzoek naar
de mate van aantasting bij willekeurig gekozen percelen leverde het volgende
resultaat op.
Tabel 23. Percentage mozaiek in uienzaadvelden op Goeree-Overflakkee in 1939 en 1940
Percentage Yellowdwarfin onion seedfieldsontheisland of Goeree-Overflakkee in 1939
and1940
Jaar
Year
1939

Percentage zieke planten
Percentagediseasedplants
3

4

5

8

10

10

n

14

14

14

!J

25

Gemiddeld
Average
11

1940

i

3

6

6

8

8

9

10

10

n

14

H

Gemiddeld
Average
8

Hieruit blijkt, dat de aantasting niet zonder betekenis was. Omdat bovendien de
zaadopbrengst van zieke planten belangrijk geringer was, werd veel aandacht
aan de bestnjding besteed. Deze werd gevonden in het toepassen van cultuurmaatregelen. Aangezkn het virus niet met het zaad overgaat, vormen zieke uienzaadplanten de noordbron van besmettirig.
HENDERSON (70, 71) beveelt aan voor zaadwinning bestemd plantgoed te telen in

gebieden, waar geen mozaiek voorkomt en het plantgoed te toetsen door bemonstermg. Op deze wi,ze werd in Iowa de aantasting teruggebracht van 40%
in 1928 tot een spoor in 1933 en 1934.
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Moizaiek bij sjalot.
Links gezonde, rechts ' ernstig aangetaste plant.
Shallot Yellowdwarf.
At the left healthy plant, at the right a
severely diseased one
FotorPlantenziektenkundige Dienst

Het telen van plantgoed op ten opzichte.van uien voor zaadwinning geisoleerd
gelegen percelen is ook in ons land ter bestrijding van mozaiek doeltreffend
gebleken. Het volgende vootbeeld geeft hiervan een goede illustratie. Een uienzaadteler nam in 1940, daattoe door bijzondere omstandigheden gedwongen,
zijn plantgoed van een perceel zaai-uien, grenzend aan uien voor zaadwinning
met 8% mozaiek. In het zaadgewas van dit plantgoed afkomstig nam ik in 1941
een ziektepercentage van 75 waar. De buurman van deze teler koos in 1941
plantgoed van een perceel, grenzend aan het zieke zaadgewas. Het gewas hieruit
verkregen in 1942bleek vrijwel volledig ziek. In beide gevallen werd de zaadopbrengst zeer ernstig geschaad. Andere telers daarentegen verkregen door keuze
van het plantgoed uit geisoleerd gelegen percelen zaai-uien, een ziektepercentage
van slechts 3 a 4in deuienvoor zaadwinning.
Hoe groot de onderlinge afstand tussen uien voor zaadwinning en zaai-uien behoort te zijn om besmetting te voorkomen is niet bekend. Vast staat echter, dat
hi) aanzienlijk moet zijn. HEMDERSON (71) spreekt van streken vrij van mozaiek
voor de teelt van voor zaadwinning bestemd plantgoed, terwijl ik alleen een
drastische verlaging van het ziektepercentage op Goeree-Overflakkee kon vaststellen, indien het plantgoed buiten dit eiland werd geteeld in gebieden zonder
uien voor zaadwinning. Een poging om meer inzicht in deafstand te verkrijgen,
waarbij op Goeree-Overflakkee een aantal uienzaadvelden en op verschillende
afstanden gelegen percelen zaai-uien in kaart werden gebracht met het doel de
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invloed van de afstand op het voorkomen van mozaiek in de nateelt der zaai-uien
na te gaan, leidde niet tot een resultaat, doordat de onderlinge afstand der uienzaadpercelen van enige honderden meters tot enkele kilometers te gering bleek.
In de zomer van'1940 kwam ik tot de overtuiging, dat het verschijnsel der „krulbosjes"inde sjalotten,zoalsdepractijk denietigeplanten met geelachtig gestreept,
gekronkeld en gekruld fijn loof aanduidt, eveneens veroorzaakt wordt door een
virusziekte (31, p. 63).
HENDERSON en SMITH (71; 112, pp. 418-420) delen mede, dat de sjalot vatbaar is
voor het uienmozaiek. Eerstgenoemde auteur verkreeg bij inoculatieproeven
zelfs 90% zichtbaar zieke slajottenplanten.
De economische betekenis van de mozaiekziekte was aanzienlijk in de omgeving van Ouddorp, waar de teelt van sjalotten van veel belang is. Geen perceel
was vrij van aantasting, terwijl soms het ziektepercentage zo hoog was, dat van
een misoogst kon worden gesproken.
Een doeltreffende bestrijding werd 00k hier gevonden in het toepassen van cultuurmaatregelen, welke bestonden in vroegtijdige selectievan voor plantgoed
bestemde percelen. GRAM (57) heeft daarbij in Denemarken aangetoond, dat de
aantasting toeneemt naarmate later wordt geselecteerd. Zodra de verschijnselen
zichtbaar zijn, behoort met de selectie teworden begonnen. Nadat bij eigen onderzoek door een veldproef was gedemonstreerd, dat de gezondheidstoestand van
de nateelt een getrouwe weerspiegeling vormde van de hoedanigheid der herkomst, was de practijk spoedig van de betekenis van selectie als middel tot bestrijding van de ziekte overtuigd.
Het telen van gezond plantgoed onder controle van deNederlandsche Algemeene
Keuringsdienst voor Groentezaden is tot ontwikkeling gekomen en betekent
voor vele sjalottentelers een nieuwe bron van inkomsten.
5.1.4. Sclerotium cepivorum BERK. Bij de verschillende vormen van uienteelt
is Sclerotiumcepivorum BERK., 00k wel witrot genoemd, van ondergeschikte betekenis. Alleen bij pootuien treedt deze ziekte op de voorgrond en kan zij bij het
winnen van gezond plantmateriaal ernstige moeilijkheden geven. Bij zaai-uien
trof ik de ziekte een enkele maal aan op het eiland Goeree-Overflakkee in de omgeving van Goedereede en op Zuidbeveland nabij 's-Heerenhoek. De Plantenziektenkundige Dienst (21) meldt het optreden in zilveruien.
De aantasting kenmerkt zich door geel worden en afsterven van het loof. Trekt
men een zieke plant uit, dan valt de witte zwammassa bij de bolschijf op, waarin
zich talrijke kleine zwarte sclerotien ontwikkelen.
Bij onze huidige kennis bcpaalt.de bestrijding zichtot het achterwege latenvan de
uienteelt op besmette percelen. Doordat de parasiet evenwel vele jaren in de
grond aanwezig blijft, is de teelt van pootuien in de omgeving van Zwijndrecht
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in een moeilijke positie gekomeh. Waarschijnlijk heeft de parasiet zich juist daar
kunnen verbreiden, doordat onvoldoende aandacht is geschonken aan een ruime
vmchtwisseling. De plantenhandellevert hierbij een gevaar opvoor verdere verbreiding der ziekte. Op het oog gezonde pootuien blijken later niet zelden te
zijn aangetast. Bij vergelijkende proeven tussen plant- en pootuien gingen dikwijls pootuien tengevolge van de ziekte verloren. Bij een van deze proeven
werden de pootuien op 5April geplant. Reeds op 3 Mei bleken planten door
Sclerotium cepivorum BERK, aangetast, terwijl het ziektepercentage op 26Juli omstreeks 80 bedroeg. Daarbij is het nietwaarschijnlijk, dathetperceelbesmetwas,
vooral 00k, omdat de plantuien, die van andere herkomst waren, volledig gezond bleven.
5.1.5. Kiemschimmels. In de practijk komt het voor, dat ondanks goede
kiemkracht van het zaaizaad, de opkomst te wensen overlaat. In hoeverre op
het zaad voorkomende schimmels hiervoor verantwoordelijk zijn, werd bij zaaiuien nagegaan door veldproeven, waarbij afwisselend behandelden onbehandeld
zaad was gezaaid. Behandeling van het zaaizaad vond plaats meteenderdoor de
PlantenziektenkundigeDienstaanbevolendroogontsmettingsmiddelen.Hetaantal
proeven bedroeg 10en strekte zich uit over een jaar. Bij vier proeven was noch
bij opkomst, noch bij de ontwikkeling van het gewas enig verschil te zien tussen
de verschillende met behandeld en onbehandeld zaad bezaaide stroken. Bij twee
proeven vielbij opkomst enig verschil in stand waar te nemen ten gunste van de
behandeling, hetgeen bij voortschrijdende ontwikkeling echter voor het oog verloren ging. Devier overige proeven daarentegen vertoonden eenblijvend onderscheidin standdichtheid van het gewas ten voordele van debehandeling, dat 00k
door tellingen kon worden vastgelegd. De Plantenziektenkundige Dienst (17,
pp. 67-68) vond bij behandeling van zaad van zilveruien met een natontsmetter
een iets betere opkomst.
Hoewel de resultaten niet altijd even sprekend zijn, magzaadontsmettingbij uien
gezien de geringe kosten worden aanbevolen. Het risico van minder goede opkomst of van wegvallen der kiemplantjes blijkt bij nalaten van debehandeling te
groot. Het eenvoudigst is het gebruik van een droogontsmetter tegen een hoeveelheid van 2 3 3 gram middel per kilogram zaad.
5.1.6. Tubercinia cepulae (FROST) LIRO. Het is wel merkwaardig, dat het
optreden van Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO in ons land tot dusver nimmer
aanleiding heeft gevormd tot ongerustheid, in tegenstelling met ons omringende
landen.BECKER-DIIXINGEN(27,p.817)meldt,datinDuitsland deziekteplaatselijk
zeer hevig kan zijn. In Engeland wordt haar verbreiding zodanig gevreesd, dat
volgens de „Onion Smut Order" van 1921 een meldingsplicht in het leven is
geroepen(6,p.23). In deVerenigde Staten zou zij in deuiencentra der Noorde77

lijke Staten ongetwijfeld een ernstige plaag vormen, indien geen doeltreffende
bestrijding mogelijk was (121).
In ons land komt uienbrand vooral voor op percelen, waar vaak uien werden
geteeld, waardoor een onvoldoende vruchtwisseling plaats vond. Niet zelden is
dit grond van klein-landbouwers, in de onmiddellijke omgeving der dorpen
gelegen. De ziekteverschijnselen, die zeer typerend zijn, bestaan uit builvormige,
vaak streepvormige, met zwarte brandsporen gevulde, openspringende opzwellingen op bladeren en indien de jonge plant niet te gronde gaat, op de vlezige
rokken van de bol.
Infectie is alleen mogelijk als zaailing, of anders gezegd, gedurende een periode
van ongeveer drie weken na het kiemen. Hierdoor laat het zich verklaren, dat bij
poot- en plantuien geen moeilijkheden worden ondervonden, ongeacht het feit,
of op besmet land wordt geplant.
Belangwekkend is de invloed van de bodemtemperatuur op de aantasting gedurende de gevoelige periode. Het viel Amerikaanse onderzoekers op, dat de
ziekte in de Verenigde Staten niet optreedt in de Zuidelijk gelegen centra van
Louisiana en Texas. WALKER en JONES (122)verklaarden dit verschijnsel uit proeven met uiteenlopende bodemtemperaturen. Bij een constante luchttemperatuur
van 15-200 C vond een sterke mate van infectie plaats bij een bodemtemperatuur
van 10-25 0 C, bij ongeveer 27° C trad een duidelijke vermindering op, terwijl bij
29 0 C geen infectie meer werd waargenomen.
De ziekte wordt in de Verenigde Staten doeltreffend bestreden door ontsmetting
van de zaaivoor met formaldehyde, tegelijk met het zaaien (121). Hiertoe wordt
vanuit een daartoe aan de zaaimachine bevestigd reservoir de formaldehyde door
middel van een buisje naar de zaaivoor geleid. Van recente datum in dit land is
het toepassen van een zaadbehandeling (121).
5 2 . D I E R L I J K E PARASIETEN. Behandeld worden achtereenvolgens Dityknchus
dipsaci ( K U H N ) FILIPJEV (kroef), Chortophila antiqua M E I G . (uienvlieg) Ceutorrhynchus suturalis F. (boorsnuitkever), Agriotes spec,(ritnaalden), Thrits tabaciUnv
(uienthnps) en Acrokpia assectella Z E I J . . (uienmot). Evenals bij de plantaardige
parasieten is de volgorde van behandeling gekozen naar de practised betekenis
bij de huidige stand van onderzoek.
5.2.1. Dityknchus dipsaci(Kii™) FILIPJEV. Het is wel merkwaardig dat het
stengelaaltje in ons land wegens de veelvuldigheid en hevigheid van zijn
optreden bi) men als de ernstigste dierlijke parasiet bij dit gewas moet beschouwd
worden, terwijl volgens POLDERMAN (104,p. 38) in de Duitse uiencentra de aantasting niet eens bekend is. In de Verenigde Staten is het voorkomen van het
stengelaaltje bi, men op de veengronden in de staat New York van ondereeschikt
s
belang (121).
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Naar het tijdstip der aantasting zijn de verschijnselen verschillend. In het kiemstadium reageren de plantjes op de aantasting door onregelmatige verdikkingen.
In een later stadium aangetast, spreekt de practijk van „oude mannen", doelend
op de stijve, sterk verdikte, korte, broze en meer blauwachtig getinte planten in
het gewas. Komen aangetaste planten tot bolvorming, dan is de slechte duurzaamheid kenmerkend voor de zachte en waterachtige bollen, die een onaangename
scherpe geur verspreiden. Bij sjalotten uiten de verschijnselen zich vooral in het
gedrongen karakter der aangetaste planten.
GOODEY(56,p. 281)achtzowelhetbestaan vangespecialiseerdealsvanongespecialiseerde polyphage rassen bij het sterigelaaltje waarschijnlijk. Het stengelaaltje bij
uienis niet sterk gespecialiseerd en in staat verschillende onkruiden aan te tasten.
V A N H A L L en BIJLEVELT (60)wezen er reeds in 1902 op, dat hetvoorkomen van
Anagallis arvensisL., die „bossig in het.hart" is, bewijst, dat het land voor uien
ongeschikt is. Bij herhaling vond ik op verschillende percelen, waar uien aangetast
waren of waarbij in vorige jaren teleurstellingen door het stengelaaltje werden
ondervonden en thans een ander gewas werd verbouwd, zowel sterk gedrongen
Anagallis arvensisL. als Stellaria media CYRILLO. Deze onkruiden, waarvan het
beeld vooral bij Anagallis arvensis L. zeer karakteristiek is, bleken bij nader onderzoek inderdaad een kleiner of groter aantal aaltjes te bevatten. Daarbij gelukte
het OTTO (102, pp. 31-44) bij potproeven met aaltjes afkomstig van dergelijke
onkruiden, zaai-uien te infecteren en omgekeerd. De mogelijkheid van de parasiet om zich door onkruiden in stand te houden, maakt nu 00k die gevallen beter
verklaarbaar, waarbij in de practijk zelfs nadat 15-20 jaren geen uien werden verbouwd, het gewas niettemin werd aangetast.
Bij de verwerking van een onder uientelers gehouden enquete omtrent het optreden van Ditjlenchus dipsaci( K U H N ) FILIPJEV, kwamik tot de slotsom, dat uien op
zwaardere gronden gevoeliger zijn dan op lichte,terwijl devaakpleksgewijs optredende aantasting dikwijls samenvalt met lage plaatsen in het perceel,: optreedt
boven een verstopte drainreeks of voorkomt op stukgereden koppen en wendakkers (30). Eveneens is het uit de practijk algemeen bekend, dat in - sommige
jaren de aantasting veelheviger is dan inandere. SEINHORST(109)heeft aangetoond
dat de toestand van de grond van betekenis is voor het optreden van het stengelaaltje. Niet alleen bleek de activiteit der aaltjes groter in klei- dan in zandgrond
(109, pp. 329-331), maar bovendien nam deze activiteit toe bij stijging van het
vochtgehalte (109, pp. 332-334)en daling van de temperatuur (109, pp. 335-337).
Bij een koud en nat voorjaar ontstaan gunstige voorwaarden in de grond voor
infectie en daarmede een vergrote kans op schade in het gewas.
Bestrijding kan op practijkschaal bij onze huidige kennis alleen plaats vinden
door het treffen van cultuurtechnische en cultuurhygienische maatregelen. Het
zorgdragen voor een goede ontwatering in het algemeen en het wegnemen van
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de oorzaken, die aanleiding geven tot natteplekken vormen debelangnjkste cultuurtechnische maatregelen. Ruime vruchtwisseling, nalaten van een bemesting
met uienresten, verzamelen van aangetast materiaal tijdens het groeiseizoen,
onkruidvrij houden en vermijden van aaltjeszieke uien voor zaadteelt op land,
dat ook voor zaai-uien wordt bestemd, vormen de belangrijkste cultuurhygienische maatregelen.
Een verschil in gevoeligheid tussen uientypen en selecties is bij een viertal door
mij in 1939 genomen vergelijkende veldproeven niet gebleken.
5.2.2. Chortophila antiqua MEIG. Vooral op lichte gronden kan in sommige
jaren de aantasting door de uien- of preivlieg zeer hevig zijn. Voordat bestrijding mogelijk was, teelde de practijk op dergelijke gronden vaak geen uien,
wegens de grote kans op teleurstelling. .
Het onderzoek van MAAN (92) heeft veel bijgedragen tot vergroting van onze
kennis omtrent delevenswijze van het insect. Hierbij bleek, dat de namen uienen preivlieg betrekking hebben op een insectensoort (92,p. 49).De reukzin van
het wijfje leidt haar naar een geschikte plaats voor het leggen der eieren (92, pp.
39-41). Zij geeft hierbij aan een lichte grond de voorkeur, omdat haar larven
hierin de minste weerstand ondervinden. Daarmede wordt het verschil in aantasting op klei en zand verklaard. Organische mest lokt het wijfje niet aan.
De grotere schade op organisch bemeste lichte gronden, die in de practijk valt
waar tenemen, dient danookgezientewordenalshetgevolgvaneenbeter vochthoudend vermogen onder invloed van de bemesting, waardoor de migrerende
larve in droogteperioden wordt beschermd. Bovendien bleek de organische bemesting als „noodrantsoen" te kunnen dienen.
Uit eigenwaarnemingen bij hoeveelhedenproeven metstikstof kreegik de indruk
van een voorkeur voor een welig ontwikkeld gewas. Tellen van het aantal beschadigde bollen bij het hevigst aangetaste blokvaneen dezerproeven, genomen
op zandgrond teOuddorp in 1942,leiddenacorrectieinverband met het verloop
van deaantasting over alleblokken, tothetvolgende resultaat.
Tabel 24. Voorkeur van de uienvlieg voor welige gewassen
Preferenceof theonion-maggotfor luxuriant crops
Stikstof kg N/ha
Nitrogenkg Njha
Geen N/iVb N
40
80
120
160
200

80

»
„
„
„
„

Aantal beschadigde bollen
Numberofdamagedbulbs
46
80
81
9i

79
108

Vooral het verschil tussen het onbemeste veldje, waarvan het gewas krachtig op
stikstofgebrek reageerde en de overige objecten is opvallend.
De grootste schade wordt door de eerste vlucht der vliegen veroorzaakt. Gewoonlijk is de tweede vlucht van weinig betekenis, omdat veel puparia van de
eerste generatie blijven overliggen, de planten krachtiger zijn en het weer voor
de vliegen in onze zomers vaak ongunstig is (92, p. 32).
Er dient onderscheid gemiaakt te worden tussen primaire en secundaire aantasting
(92, p. 46).De planten, waarop door de vliegen eieren zijn gelegd, worden primair
aangetast. Zij zijn te herkennen aan het verslijmde hart. Is de primair aangetaste
plant door de larven aan de basis uitgehold en te gronde gericht, dan begeven
deze zich naar een naburige plant, die juist boven de wortelkrans wordt aangeboord. Dit is de secundaire aantasting. MAAN (92, p. 48)vond een verhouding
tussen primaire en secundaire aantasting van 1 -.14 tot 1 -.ly.
De bestrijding is gericht op de secundaire aantasting. De beste methode vormt
een zaadbehandeling, omdat zij eenvoudig en doeltreffend is gebleken. liet is de
verdienste van GLASGOW (55) geweest, de bestrijdingsmethodiek der zaadbehandeling met calomel te hebben gevonden en uitgewerkt. Nadat door W R I G H T (128)
was vastgesteld, dat een afdoende bestrijding tegen een hevige aantasting verkregen kon worden door behandeling met gelijke gewichtshoeveelheden zaad
en calomel, vonden in ons land in 1938 de eerste orienterende proeven plaats
door de Plantenziektenkundige Dienst (23,p. 71). Bij eigen onderzoek in de beide
daaropvolgende jaren werd met behulp van talrijke veldproeven de doeltreffendheid van de zaadbehandeling met calomel afdoende bewezen (29,pp. 25-30en 31,
pp. 49-53). Nu was de zaadbehandeling met calomel betrekkelijk kostbaar, terwijl bovendien in de oorlogsjaren het middel niet verkrijgbaar was. Deze omstandigheid leidde tot onderzoek naar andere middelen. MAAN (93) beproefde er
in de jaren van i94i/'44 een groot aantal, zonder dat het hem mogelijk bleek een
ander middel dan calomel zonder voorbehoud aan de practijk te adviseren. In
1946 verkreeg MAAN (94) evenwel goede resultaten met het contactinsecticide
D D T , dat als zaadbehandelingsmiddel tegen de made van de uien- of preivlieg
zeker even goed, wellicht nog iets beter bleek te zijn dan calomel. Evenals bij
het gebruik van calomel het geval was, wordt het zaad eerst met een kleefstof
omgeven en daarna het DDT-houdend poeder toegevoegd.
Thans vindt in de practijk zaadbehandeling met D D T tegen Chortophilaantiqua
M E I G . op de lichte gronden veelvuldig toepassing en betekent zij een ware uitkomst.
5.2.3. Ceutorrhynchus suturalis F. Deze boorsnuitkever der
Al/ium-sooiten
is sedert kort op de voorgrond getreden en kan in sommige jaren aanzienlijke schade veroorzaken. In 1935 ontving de Plantenziektenkundige Dienst
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(20, p. 25) voor het eerst jonge uienplantjes, die door Ceutorrhynchus suturalis F.
bleken te zijn aangetast. Volgens dr D . L. Uyttenboogaart, die het kevertje determineerde, was dit in ons land overal zeldzaam. In de phytopathologische
literatuur was niets over de aantasting te vinden. In 1949 en 1950 evenwel zag ik
het kevertje massaal optreden en ernstige schade veroorzaken in zaai-uien in het
Zuidwestelijk kleigebied.
De aantasting vindt een week of drie na opkqmst, in de eerste helft van Mei
plaats. Even boven de grond in de nog maar draaddunne plantjes vreet het kevertje langwerpige gaatjes, waarna deze vaak omknikken en afsterven. Bij niet
tijdig ingrijpen'is de parasiet niet zelden verantwoordelijk voor een nolle stand
van het gewas. Later boren de wijfjes met haar snuit gaatjes in de bladwand en
leggen met behulp van de legboor de eieren aan de binnenzijde van het holle
blad. De binnen het blad levende larven vreten het weefsel tot aan de opperhuid
af, waardoor venstertjes ontstaan, die aan het beschadigingsbeeld van Acrolepia
assectella TEIL. doen denken.
De grootste schade levert de kever zelf in het zeer jeugdig ontwikkelingsstadium
van het gewas.
Bij de bestrijding verkreeg ik onvoldoende resultaat met D D T bevattende middelen. Slechts omstreeks 10% der kevertjes bleekteworden gedood. Bij gebruik van
25-30 kg/ha HCH-stuif 5% werden de kevers voor 80 a 90% vernietigd. Waarschijnlijk vindt geen nadelige smaakbdnvloeding plaats,door het jeugdig stadium
van het gewas, waarin deze behandeling geschiedt. Vast staat dit echter nog niet.
5.2.4. Agriotes spec. Vooral in hun jeugdstadium zijn uien zeer gevoelig voor
vreterij door larven van Agriotes spec, in de practijk ritnaalden of koperwormen
genaamd. Een afdoende bestrijding vormt nog een onderwerp van onderzoek.
Enige malen werd de indruk verkregen, dat een zaadbehandeling met D D T tegen
Chortophila antiqua MEIG. eveneens een gunstige invloed uitoefende op vreterij
door ritnaalden.
Zolang geen bevredigende bestrijdingsmethode gevonden is, doet de practijk
verstandig geen uien te zaaien op percelen, waar een enigszins groot aantal ritnaalden in voorkomt.
5.2.5. Thrips tabaci LIND. In de uitzonderlijk droge warme zomer van 1947
maakte depractijk in ons land kennis met het voor haar onbekende beschadigingsbeeld van thrips in uien. De door de thripsen veroorzaakte grijswitte vlekjes in
de lengterichting der bladeren kunnen bij hevige aantasting het loof als het ware
overdekken, waardoor het een grijswitte indruk geeft. Het lijkt of het gewas
door Peronospora Schleideni UNGER is aangetast, maar bij nader onderzoek blijken
op de bladeren en tussen de bladscheden talrijke kleine, bruine tot bruinzwarte
thripsen aanwezig. Onder dergelijke omstandigheden leidt de aantasting tot een
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misgewas, doordat een normale bolvorming achterwege blijft en dikhalzen ontstaan. In 1949 werd thripsaantasting eveneens, zij het 00k in mindere mate,
waargenomen.
In de Verenigde Staten vormt de thrips de ernstigste dierlijke parasiet bij uien.
Bij mijn bezoek in 1949vond de bestrijding algemeen plaats door herhaald stuiven
met D D T 3-5% tegen 45-55 kg/ha, niet zelden met behulp van vliegtuigen.
SLEESMAN ( I 10)bracht met DDT-stuif en -spuit het aantal thripsen per plant terug
van 2754 op 63 en 9. ASHDOWN en WATKINS (26) bevelen twee opeenvolgende
bestuivingen aan met D D T 5% tegen 40 kg/ha, die naar behoefte herhaald
kunnen worden. Tussen beide bestuivingen werd een tussenruimte van 5 a 6
dagen gelaten, waardoor de thripsen, die bij de eerste behandeling tussen de
bladscheden verborgen waren, de gelegenheid kregen zich te verspreiden. De
behandeling dient te worden begonnen bij gemiddeld 6 thripsen per plant en zo
nodig tot de oogst te worden voortgezet. HCH-stuif gaf even goede resultaten,
maar in hoeverre dit middel gevaar oplevert voor smaakbeinvloeding is nog in
onderzoek. Eigen proeven in 1947 met DDT-stuif en -spuit stelden teleur, waarschijnlijk doordat te laat met de behandeling werd begonnen. Bevredigende
resultaten werden evenwel in 1949 met Parathion-spuit verkregen. In de Verenigde Staten tracht men 00k door het kweken van resistente rassen de door
Thrips tabaci L I N D . veroorzaakte, regelmatig weerkerende schade bij uien te
voorkomen (78).
5.2.6. Acrolepia assectellaZELL. Bij zaai-uien is de veroorzaakte schade
door de in volwassen toestand 13 mm lange rupsen van dit motje van ondergeschikte betekenis. Zij blijft in hoofdzaak beperkt tot vreterij aan de binnenzijde
van de holle bladeren, waardoor venstertjes ontstaan. Een enkele maal komt de
rups echter massaal voor in uien voor zaadwinning en geeft daar aanleiding tot
een misgewas, doordat zij in de bloeiwijze mineert.
MAAN (93) richtte de bestrijding op vernietiging van de eieren, aangezien de
rupsen voor sproeimiddelen niet bereikbaar zijn. Bij de zaadteelt gaat het hierbij
orri vernietiging van de eieren der eerste generatie. Hiertoe dient de vlucht
van de motten van jaar tot jaar te worden vastgesteld en moet in een daartoe door radio en pers bekend gemaakte periode om de week gespoten worden
met 0.1% nicotine 9 5 % , waaraan een uitvloeier is toegevoegd.
5.3. GEBREKSZIEKTEN. Van een tweetal sporenelementen, met name mangaan
en koper, zijn gebreksverschijnselen bij uien bekend. In ons land werd alleen
mangaangebrek waargenomen.
.
5.3.1. M a n g a a n g e b r e k . Een voor ons land onbekend verschijnsel in een
perceel zaai-uien onder Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland in 1940, bleek
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bij door mij genomen proeven door mangaangebrek te worden veroorzaakt
(31, pp. 70-71). Op plaatsen, waar andere gewassen in voorgaande jaren kentekenen van mangaangebrek vertoonden, had het loof der uien gele strepen en
een lichtere kleur. Soms hadden gehele planten een gele tint, slaphangend loof
en in het algemeen een achterlijke ontwikkeling. Bij strooien van mangaansulfaat
keerde spoedig de normale loofkleur terug. Bij de oogst bleek een aanzienlijk
verschil in opbrengst ten gunste van het toedienen van mangaansulfaat. Bij een
gifttegen 50kg/ha werdeen opbrengstvermeerdering van 26%, bij een gift tegen
100 kg/ha zelfs van 54% verkregen tegenover de opbrengst van de onbehandelde
veldjes. De bollen van deze veldjes bleven zeer klein. Het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen vond weliswaar geen sprekende
cijfers, maar verkreeg wel enige aanwijzing, dat mangaangehalte van loof en
bollen door de verschillende giften mangaansulfaat was beinvloed.
In 1942 nam ik het verschijnsel bij zaai-uien waar onder Ooltgensplaat, in 1948
onder Ouddorp. In beide gevallen herstelde het gewas spoedig met mangaansulfaat. Hierbij bleek sproeien beter te voldoen dan strooien, omdat een snellere werking werd verkregen en de benodigde hoeveelheid mangaansulfaat geringer was.
Aanbevolen kan worden te sproeien met een 2% oplossing van mangaansulfaat
tegen 1000 1/ha, zodra zich gebreksverschijnselen voordoen en de bewerking
met korte tussenruimten te herhalen indien het gewas zich niet volledig mocht
herstellen.
In de buitenlandse literatuur vinden wij mangaangebrek bij uien vermeld door
GILBERT en M C L E A N (54), die op basische minerale grond goede resultaten
kregen met mangaansulfaat, en door HARMER (61), die op basische veengronden
een gunstig effect waarnam.
5.3.2. K o p e r g e b r e k . Kopersulfaat op veengronden gaf volgens KNOTT (85)
dikkere vliezige rokken en een verbetering van de kleur der bollen. HARMER (61)
vermeldt voor dergelijke zure gronden een verhoging van de opbrengst en een
betere kleur der bollen na toedienen van 30-60 kg kopersulfaat per ha.
§ 6. Bewaring
Voor zaai-uien vormt de bewaring een belangrijk vraagstuk. Eveneens geldt dit
voor sjalotten. Poot-, winter- en plantuien worden geteeld voor vroege levering.
Bij deze vormen van uienteelt moet bewaring worden gezien als een noodmaatregel, die plaats vindt bij ongunstige markt. De bewaring van het plantgoed bij
plantuien is van geheel ander karakter en wordt daarom in deze paragraaf niet
nader beschouwd. Zilveruien worden na de oogst geconserveerd. Uien voot
zaadwinning worden gewoonlijk als zaai-uien bewaard.
Het onderzoek omtrent de bewaring heeft zich uitsluitend gericht op zaai-uien.
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6.i. PRACTIJKMETHODEN. Achtereenvolgens worden behandeld de drie alom
in de practijk gebruikte methoden van uienbewaring. Het merkwaardige van de
practijkmethoden vormt hun gebondenheid aan een landstreek, waarbuiten zij
niet of weinig worden toegepast. Deze methoden hebben het voordeel eenvoudig
te zijn, daarentegen het nadeel tot betrekkelijk grote verliezen aanleiding te geven.
Uit vergelijkende bewaarproeven met uienselecties bleek het gemiddeld rendement bij hoopbewaring slechts 75% te bedragen bij een bewaarperiode vanaf
de oogst tot omstreeks de tweede helft van Maart van het volgend jaar.
Voorts is men bij de oogst volgens de practijkmethoden in hoge mate afhankelijk
van de weersomstandigheden. Indien het product niet voldoende droog kan
worden opgeslagen, ontstaan broei en verhoogde kans op rot door optreden van
Botrytis allii MUNN. Eenmaal opgeslagen kan geen overzicht van de hoedanigheid
van de partij worden verkregen. Bij vorst brengt afleveren van het product
moeilijkheden met zich. De temperatuur tijdens de bewaring kan men niet beinvloeden. Het vorstvrij bewaren van het product gaat met moeilijkheden gepaard.
Deze moeilijkheden verklaren afdoende het verlangen van de practijk om te
geraken tot verbeterde bewaarmethoden.
6.1.1. F l a k k e e s e h o o p . Op het eiland Goeree-Overflakkee wordt vrijwel
uitsluitend in hopen bewaard. O p een grondvlak ter breedte van 2.10-2.25 m
wordt met een 25 cm dikke strolaag een bed gemaakt. Aardappelloof of riet
bedekt met een dun strolaagje kan 00k hiertoe dienen. De uienhoop ligt derhalve
geheel op de grond. Langs de omtrek van het bed, waarvan de lengte onbepaald
is, wordt een omstreeks 16 cm dikke strorand gemaakt om afrollen van de uien
te voorkomen. Uitgaande van een breedte van 2.10 m, blijft omstreeks 1.80 m
over, waarbinnen vervolgens de uien worden gestort. Per strekkende meter is
plaats voor 12a 13 hi uien, waarmede de hoop een hoogte van omstreeks 1.60 m
verkrijgt. Het dekken van de hoop, die 20 steil mogelijk behoort te zijn om inregenen te voorkomen, geschiedt als het leggen van pannen op een dak. Stevig
stro is vereist, waardoor wintertarwestro de voorkeur geniet. Daarbij wordt d e .
eerste strolaag omstreeks 20cm dik, de beide volgende lagen iets lichter genomen.
Zijn de drie strolagen aangebracht, dan komt hier een dubbele strokap overheen,
die met een grondlaagje van i 10 cm wordt vastgelegd.
Door de meer gesloten constructie van de Flakkeese hoop, is vorstschade minder
spoedig te vrezen dan bij de beide andere practijkmethoden. Bovendien bleek
uit een daartoe door mij ingesteld onderzoek, dat de Flakkeese hoop zich goed
leent voor bescherming tegen strenge vorst door middel van papier of een stroscherm (28).
6.1.2. Z e e u w s e ren. In de Zeeuwse centra van uienteelt vindt de bewaring
overwegend in rennen plaats. Een Zeeuwse uienren is 1.50 m breed en 1.5085

1.7$ m hoog. Hierop rust een zadeldakje. De lengte is onbepaald. Breedte en
hoogte bepalen de inhoud per strekkende meter en zijn aan nauwe grenzen
gebonden, wil niet de kans op het optreden van broei worden vergroot. Teneinde kleurverlies van de uien aan de buitenkant van de ren te vermijden, wordt
zij voor het volstorten aan de binnenzijde met een zeer dun strolaagje bekleed.
De Zeeuwse ren wordt gemaakt van palen en latten en is geheel uitneembaar.
Zij wordt opgesteld bij de oogst en wederom uit elkaar genomen en opgeborgen
nadat de uien zijn afgeleverd.
De Zeeuwse ren ventileert beter dan de Flakkeese hoop, maar als gevolg van
deze eigenschap treedt vorstschade-spoediger op. Weliswaar bleek het mij, dat
de ren bij strenge vorst redelijk te beschermen is door middel van een dubbele
laag stro gescheiden door papier (28),maar dit neemt niet weg, dat bij dit systeem
het gevaar voor schade door vorst het tere punt vormt.
Opmerking verdient nog, dat de practijk sjalotten vaak bewaart in 60 cm brede
en 1 m hoge rennetjes, die bestaan uit een met gaas betimmerd houten geraamte
met kap.
6.1.3. N o o r d h o l l a n d s e c y l i n d r i s c h e h o o p . De cylindrische hoop is kenmerkend voor de Noordhollandse grove tuinbouwbedrijven en vindt uitsluitend
daar toepassing. Op deze kleine bedrijven, waar 00k wel in rennetjes wordt
bewaard, neemt de ui slechts een ondergeschikte plaats in. De uienteelt past hier
echter goed in de vruchtwisseling, terwijl de oogst voor die van de bewaarkool valt. De kleine hoeveelheden, die per bedrijf bewaard dienen te worden,
hebben geleid tot het ontstaan van de cylindrische hoop. Een dergelijke hoop
heeft een middellijn van 90 cm en is zonder de kap 1.60-1.70 m hoog. De
inhoud bedraagt omstreeks 10 hi. Bij het vervaardigen maakt men gebruik van
een hoepel voorzien van vier poten. Tegen de binnenzijde wordt riet geplaatst
en vervolgens wordt de ontstane cylinder met uien gevuld. Nadat twee ijzerdraadbanden zijn aangelegd wordt de hoepel opgetrokken en de cylinder verder
gevuld, totdat vijf banden zijn aangebracht. De aangegeven hoogte is nu bereikt. Het afdekken geschiedt met een trechtervormig kapje, dat wat buiten
het opstaande gedeelte uitsteekt, waardoor het regenwater wordt afgeleid.
Gewoonlijk wordt een aantal hopen bijeen geplaatst.
Tegen vorst wordt met stro beschermd. Afdoende is dit echter bij strenge
vorst niet. Het gevaar voor vorstschade is bij de weinig volumineuze Noordhollandse cylindrische hoop niet onaanzienlijk.
6.2. SCHUURBEWARING. Bij de behandeling van de practijkmethoden is gebleken, dat sommige bezwaren voor de verschillende methoden niet in gelijke
mate gelden. Er is een principieel onderscheid tussen de Flakkeese hoop en de
Zeeuwse ren voor zoveel ventilatie en vorstgevoeligheid betreft. Hoewel ik de
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practijk in verband hiermede heb aangeraden beide systemen gecombineefd toe
te passen (33, p. 26), is hieraan weinig gevolg gegeven. De belangstelling heeft
zich meer geconcentreerd op geheel nieuwe methoden.
Het is duidelijk, dat bij schuurbewaring de eerder genoemde algemene bezwaren,
die aan de practijkmethoden kleven, worden ondervangen.
Door ventileren kan worden nagedroogd, zodat men minder afhankelijk is
van de weersomstandigheden bij de oogst, regelmatige controle van de partij
na opslag is mogelijk, aflevering kan op ieder gewenst tijdstip plaats vinden, een
vorstvrije bewaring wordt gewaarborgd, de bewaartemperatuur kan beinvloed
worden door inlaten van koude nachtlucht. Daartegenover staat het bezwaar van
de kapitaalsinvestering in het gebouw.
De bewaring in speciale bergruimten vraagt intussen reeds lang de aandacht.
KAKEBEEKE en medewerkers (84, p. 38) delen in 1906 mede, dat een dergelijke
bewaring een uitstekend product geeft. Tot een nader onderzoek kwam het
echter eerst in 1940,toen VAN H I E L E (74)eenvergelijking maakte tussen bewaring
in de Flakkeese hoop en volgens het systeem van de Amerikaanse fruitbewaarplaats. De volgens beide systemen verkregen rendementen bleken elkaar weinig
te ontlopen. Bewaard vanaf 26-9-'4o gaf de hoop 85,8% leverbare uien op
i7-3-'4i en de schuur 87,1% op 22-3-'4i. De uien bewaard volgens het systeem
der fruitbewaarplaats waren daarbij veel blanker. Alleen wanneer ruimte geschikt
gemaakt kan worden in bestaande gebouwen, welke anders niet wordt benut,
acht VAN H I E L E (74) schuurbewaring voor uien economisch verantwoord.
De bewaring van uien in de Verenigde Staten, die ik ter gelegenheid van mijn
bezoek aan dit land in 1949 onderzocht, geschiedt volledig in permanente bewaarplaatsen.
De schuren zijn eenvoudig geconstrueerde, geisoleerde gebouwen, voorzien van
een aantal ventilatoren. Bij de gemiddeld koudere winters dient de isolatie in de
eerste plaats tegen de koude. In zoverre liggen de omstandigheden anders dan
in ons land, waar vaak het binnendringen van te warme lucht behoort te worden
vermeden. Niet zelden bestaat de bewaarplaats uit drie afdelingen: twee waarin
het product wordt bewaard en een, waar het voor verkoop wordt gereed gemaakt.
De kleinste afdeling, waarin uien worden opgeslagen, dient tevens voor opslagplaats van de bewaarkratten in de zomer.
Uienbewaarplaats in de
Verenigde Staten te Grant
(Michigan).
Onion-storage-house in the
UnitedStates at Grant
(Mich.).
Foto: C. W. C. van Beekom

De afgebeelde schuur van de Gebr. Dyk vormt een goed voorbeeld van een
Amerikaanse uienbewaarplaats. De afmetingen bedragen 2 0 X 2 5 x 7 m. Zij
biedt plaats voor 25 000 kratten met een gezamenlijke inhoud van afgerond
10 000 hi uien, hetgeen voor onze omstandigheden neerkomt op de gemiddelde
opbrengst van 20 ha.
De omstandigheden van temperatuur en vochtigheid, die in de bewaarplaats
behoren te heersen, zijn van Amerikaanse zijde nauwkeurig onderzocht. W R I G H T
(129) geeft als het gemiddeld vriespunt voor uien van het bolvormige type
— I , I ° Caan. Uien kunnenvolgens dezeauteur echter onderkoeld worden zonder
te bevriezen, tenzij er in gewerkt wordt. Dit verschijnsel is de practijk in ons
land algemeen bekend en zij handelt 00k dienovereenkomstig. Indien bij plotseling invallende vorst niet tijdig maatregelen werden genomen, laat men het
product met rust. Volgens W R I G H T en medewerkers (130) reageren uien door
uitlopen op te hoge temperatuur, door wortelvorming op te hoog vochtgehalte.
CLEAVER (47) komt eveneens tot de slotsom, dat het uitlopen van uien in de bewaarplaats het gevolg is van te warme bewaring.
De telers in de Verenigde Staten wordt aanbevolen te bewaren bij o° C en 70-75%
relatieve vochtigheid (121).
6.3. KOELHUISBEWARING. Naar het bewaren van uien in mechanisch gekoelde
ruimten werd zowel in Duitsland als in ons land een uitvoerig onderzoek ingesteld. Bij op grote schaal genomen proeven verkreeg SCUPIN (107 108) bij een
koeltemperatuur van - 2 , 5 ° C en een relatieve vochtigheid van 75-80% te zamen
met een goede luchtcirculatie, een gemiddeld rendement van 91 4 % over drie
proefjaren, indien het product, ingebracht tussen half October en half November
5-7 maanden werd opgeslagen. Bij vakkundig ontdooien bleef spruitvorming
twee weken achterwege, na drie weken spruitte 2 -,o / o . d a a r n a o n t s t o n d e e n
snelie stijging.
De grote moeihjkheid bij de bewaring van uien over een langere periode vormt
het sprmten m het voorjaar. Het natuurlijk ruststadium, waarin de ui bij de oogst
is komen te verkeren, wordt dan verbroken. Volgens SCUHN (107, 108)kan alleen
bewaring bij - 2 5 t o t - 3 ° C sprmten in het voorjaar voorkomen en is dit bij
- 1 C met te beheersen. Tot April voldeed opslag bij - : ° C even goed als bi
- 2 tot - 3 C, maar om de markt vanaf April tot juli te voorzien bleek - i » C
wegens spruitvorming ongeschikt.
In ons land onderzocht VAN STUIVENBERG (74)het knelen , r a„ ; ^ r
c
8 October bij + 3 0 C, + 1 ° C, - 1 ° Cen »
7 ™ men" ° p s k 8 V a m f
ongeschikt w a l Hoewel op dit ijdst p + 0 ^ r e e d " 'I
^
^ +3° °
8
e n - , , , - C, was het verschil klein. He" r t n d e m e ^ " ^ T ^ ^
" ^ ^
+ x° C aanzienlijk lager dan bij _ , « . C e n - 2 T r T J 7 d a ^ n t e g e n was bi,
s
J
^ en 2,5 C. Tussen laatstgenoemde beide

temperaturen kon zowel op 31 Maart als op 10 Juni geen verschil worden aangetoond. Zelfs tot 9 Juli remde —1° C het spruiten nog zeer sterk. Naar aanleiding
van zijn proeven is de auteur dan 00k van mening, dat koelen tot —2,5° C,
zoals door SCUPIN (107, 108) wordt aanbevolen, voor het gehele bewaarseizoen
niet noodzakelijkis. Naarmate de bewaartijd vordert, dient de temperatuur wellicht lager dan —1° C te zijn. In het begin kan met + 1 ° C worden volstaan.
Bij vergelijking van door verschillende onderzoekers verkregen resultaten, dient
men evenwel de eventuele invloed van ras en groeiomstandigheden der uien op
de uitslag der proeven niet te vergeten.
Hoewel volgens SCUPIN(107,108)later inbrengen dan half November in de meeste
gevallen meer risico zou geven, wijst VAN STUIVENBERG (74) terecht op de betekenis van een dergelijke mogelijkheid met het oog op de koelhuisbezetting.
Door VAN H I E L E (72, 73) werd aangetoond, dat het inderdaad goed mogelijk
moet zijn eerst in de hoop of de ren te bewaren om vervolgens het product naar
het koelhuis over te brengen. Volgens zijn ten dele nog niet gepubliceerde
proeven dient opslag voor half Februari bij —1,5° Cplaats te vinden om spruiten
tegen te gaan. Doordat omstreeks die tijd door het ruimen van winterfruit koelruimte vrijkomt, kan in vele gevallen een dergelijke gecombineerde bewaring
voor uien verantwoord zijn, integenstelling met eenvolledige koelhuisbewaring.
De practijk past deze wijze van bewaring 00k reeds toe.
Het gevonden gelijke rendement bij hoop- en schuurbewaring (74) laat zich uit
de koelproeven goed verklaren. De volgens het systeem van de Amerikaanse
fruitbewaarplaats te bereiken temperatuursverlaging blijkt te gering te zijn
om een invloed ten gunste te bewerkstelligen.
Intussen is het vraagstuk der uienbewaring in een geheel ander licht geplaatst
door recente onderzoekingen van WITTWER en medewerkers (126), waarbij door
behandeling van het afrijpende gewas met het dihydrazide van maleinezuur, de
uien na 1 maand in een koelhuis en vervolgens 5 maanden bij 13 0 C te zijn bewaard geen spruiting vertoonden, terwijl kleur, reuk en smaak niet gewijzigd
waren. In ons land werd met dit middel nog geen ervaring bij uien verkregen.
Onderzbek vindt evenwel plaats.
§ 7. Plantuien
De behoefte aan een vroege ui heeft geleid tot een teeltwijze, waarbij in het eerste
cultuurjaar door dik zaaien gewonnen kleine uitjes, na uitplanten in het tweede
jaar vroege uien voor consumptie geven. Hierbij is het welslagen van de teelt
afhankelijk van de bewaring van het plantgoed, die aan bepaalde temperatuureisen behoort te voldoen, opdat geen bloemstengels en bloemen, maar volgroeide bollen worden gevormd. Door het onderzoek van de laatste tien jaren
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zijn de practische mogelijkheden van deze, voordien in haar huidige vorm voor
ons land onbekende, teeltwijze aangetoond. Daarom is aan de plantuien en het
in verband met deze teeltwijze verrichte onderzoek een afzonderlijke paragraaf
gewijd.
7.1. BEHANDELING VAN HET PLANTGOED. Het onderzoek heeft zich in de eerste
plaats gericht op de bewaring van het plantgoed, omdat hiermede over het welslagen van de teelt wordt beslist. Grondleggend werk indit opzicht werd verricht
door BLAAUW en medewerkers (35, 36, 62).Deinvloedvandebewaartemperatuur
op de bloemvorming bij uien was weliswaar bekend uit de practijk en vroegere
onderzoekingen, maar het is de verdienste van BLAAUW en medewerkers geweest
door breed opgezet systematisch onderzoek tot de kern van dit vraagstuk door
tedringen.
In de omgeving van Maastricht worden van oudsher kleine bollen van rode
zaai-uien gedurende de winter boven de kachel in de huiskamer bewaard, waardoor zij in het voorjaar uitgeplant geen bloemen maar grote bollen vormen (3).
Bij een bezoek aan Hongarije merkte VAN NIEUWENHUIJZEN ( I O I ) op, dat met
het oog op vermijden van bloemvorming, vanaf omstreeks Kerstmis tot de planttijd bewaring van het plantgoed in het verwarmde woonvertrek plaats. vindt.
BOSWELL (39) vond een aanzienlijk verschil in bloemvorming na bewaring van
plantgoed bij o° C en bij io° C, waarbij de maat van het plantgoed van invloed
bleek te zijn. THOMPSON en SMITH (114) gaan uitvoeriger in op dit maateffect en
wijzen op rasverschillen in verband met de bloemvorming. Voor zaadteelt
bestemde Ebenezer uien gaven volgens JONES (77) de hoogste zaadopbrengst na
bewaring bij 11-120 C en de laagste bij 300 C.
en medewerkers (35, 36) onderzochten bij Zittauer Riesen plantuitjes
van 19-26 mm doorsnede de invloed van een groot aantal temperaturen en temperatuurcombinaties op de bloemvorming. De bloemvorming was het minst
na bewaring bij 254-28° C gedurende de gehele bewaarperiode. Onderscheiden
worden bloemvormende temperaturen van 5-13° C en niet bloemvormende,
waarbij de bolvorming algemeen zal worden, met name boven 200 C. Het voorkomen van rasverschillen in verband met de bloemvorming werd bevestigd bij
vergelijking van overeenkomstige maten van Zittauer Riesen en een selectie
van het Rijnsburger type (36). Bij onderzoek naar de bloemvorming vond
HARTSEMA (62) bij Zittauer Riesen in de eerste dagen van December een begin
van bloemaanleg bij materiaal, dat bij 13 0 C was bewaard en een gewicht had van
9-11 gram. Tot het tijdstip van uitplanten, omstreeks eind Maart-begin April,
vordert de bloemvorming langzaam, daarna gaat zij snel voort. De bloemaanleg
verschilt met het jaar. Soms bleek zij reeds half November op gang. De optimale
temperatuur voor bloemvorming bedroeg 130 C voor Zittauer Riesen. De beBLAAUW
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waartemperatuur bleek niet alleen van grote invloed op de bloemvorming, maar
ook het ontwikkelingsstadium van de bloem wordt door de temperatuur beinvloed.
Geen bloemvorming vindt plaats, aldus H E A T H (63, 64),die onafhankelijk van
BLAAUW en medewerkers eveneens tijdens de oorlogsjaren zijn onderzoek verrichtte, indien het plantgoed hetzij bij hoge temperatuur wordt geteeld ofbewaard, hetzij na uitplanten in het tweede jaar aan een dergelijke temperatuur
wordt blootgesteld.
De methode, waarbij het plantgoed een temperatuurbehandeling ondergaat,
verdient devoorkeur voor depractijk, omdat zijheteenvoudigst istoete passen.
In tegenstelling tot BLAAUW en medewerkers (35, 36)enderesultaten van eigen
onderzoek vonden HEATH en MATHUR (63, 65) echter weinig invloed van een

hoge temperatuurbehandeling op de bloemvorming gedurende de laatste acht
weken vande bewaarperiode.
Het belangwekkende vanhetwerk van H E A T H (64) acht ik,datzowel de invloed
van temperatuur als van daglengte bij het onderzoek werd betrokken. Bol-en
bloemvorming bij de ui blijken twee tegengestelde processen te zijn. Na uitplanten in hettweede jaar vindt bolvorming plaats bijhet lengen vande dagen,
bevorderd door eenhoge temperatuur. Het hangt nu vande temperatuur af of
weinig of veel bloeiers zullen optreden. Werd detemperatuur zodanig gekozen,
dat bolvorming werd vermeden of verlaat, dan bleek het H E A T H en HOLDSWORTH (67), dat lange dagen de bloemvorming versnelden. D e invloed vande
hoge temperatuur op het afremmen van de bloemvorming bleek van rechtstreekse en niet, door bevordering van de bolvorming, van zijdelingse aard,
omdat ongeacht de daglengte bloemvorming achterwege bleef.
De invloed van demaat vanhetplantgoed opdebloemvorming ende opbrengst,

Tabel 25. Invloed vandemaat derplantuien opbloemvorming en opbrengst
Influence ofthe onion setsize onflower-formationandyield
Oogstjaar _>.
Yearofharvest
Gemiddelde opbrengst kg/are
Averageyieldkg/are

423-3

Gemiddelde opbrengst= 100
Averageyield— 100

100

Rijnsburger type 10-15 mm 0
Rijnsburger type 16-20mm0
Rijnsburger type 21-26mm 0

I948

1947

90

96
"4

Bloemstengels
Flower
stalks

%

646

IOO

1949

Bloemstengels
Flower
stalks

%

567.1

100

1950

Bloemstengels
Flower
stalks

%

759- 2
100

Blocmstengels
Flower
stalks

%

0.2
0.6

114
101

5-5
22.2

104
105

97

nihil

5-5

107

-4-6

8

33-9

91

20.2

96

1-5
13.2

5
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waar de verschillende auteurs op wijzen (35, 36, 39, 63, 75, „ 4 ) kon bij eigen
proeven gemakkelijk worden aangetoond. Bovendien leverde in het bijzonder
het jaar 1948 het bewijs van de invloed van de temperatuur op de bloemvorming
na uitplanten.
Zoals bij mijn onderzoek gebruikelijk, werd 00k bij de veldproeven in tabel 25
vermeld, gestreefd naar drie veldjes per object en een grootte der afzonderlijke
veldjes van 24 m 2 . Sprekend voor alle proeven is de invloed van de maat van het
bij 25^-28° C bewaarde plantgoed op de bloemvorming, die werd vastgelegd
door het percentage bloemstengels te bepalen.
Toename van de bloemvorming met de maat blijkt in alle gevallen zeer overtuigend. Groter plantgoed geeft een hogere opbrengst, wanneer zij niet door
bloemvorming te met wordt gedaan. Bollen met bloemstengels immers zijn als
consumptie-uien onbruikbaar en bijgevolg waardeloos. Gewoonlijk komt de
verhoging van de opbrengst bij 16-20 mm 0 nog tot haar recht, maar wordt zij
bij 21-26 mm 0 doorkruist door bloemvorming. Dit vormt dan 00k een van
de belangnjkste redenen van de populariteit der 16-20 mm 0 in de practijk
In een jaar met abnormale bloemvorming als i 9 4 8 door een-langdurige koudepenode na het uitplanten, kan bloemvorming zelfs bij 16-20mm 0 een verwachte
hogere opbrengst tegenover 10-15 mm 0 in een verlaging van de opbrengst veranderen. Een dergelijk jaar, waarin zelfs de zaai-uien in de practijk het zeld
zame verschijnsel van een sterke bloemvorming vertoonden, behoort evenwel
tot de uitzonderingen.
Evenals HOLDSWORTH (75) nam ik waar, dat grover plantgoed de neiging vertoont sneller af te rijpen. Dit is niet zonder betekenis, omdat in de eerste plaats
het leveren van vroege uien als doel is gesteld. Enige dagen vroeger kan dan
reeds, de practijk leert het, een aanzienlijk hogere prijs betekenen.
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Tabel 26. Invloed van de maat der plantuien o p het tijdstip van afrijpen van de oogst
Influence of the onionset si%e on the time of maturing of the crop
D a t u m van afrijpen - Time of maturing
Oogstjaar >
Year of harvest

1941

Rijnsburger type 10-15 m m 0 . .
Rijnsburger type 16-20 m m 0 . .
Rijnsburger type 21-26 m m 0 . .

1

5/8
26/7

1942

1943 (1)

.. 21/8
17/8

7/8
3/8

1943 (2)

4/8
3i/7

•

In tabel 26 zijn de data van afrijpen bij enige proeven vermeld, waarbij inderdaad
verschil optrad. Opmerking verdient echter, dat bij een groter aantal proeven
geen verschil in afrijpen tussen de verschillende matenviel waar te nemen.
BLAAUW en medewerkers (35, 36)vestigen er met nadruk de aandacht op, dat het
plantgoed tot aan het tijdstip van uitplanten bij hoge temperatuur dient bewaard
te worden. HEATH (63) daarentegen ondervond weinig invloed op de bloemvorming, indien de bewaring acht weken vroeger werd afgebroken. Met het oog
op de handel in plantgoed in het algemeeri en de detailhandel meer in het bijzonder, is deze aangelegenheid van het grootste belang. De detaillisten stellen
er prijs op het plantgoed te etaleren en wensen het bijgevolg tijdig te ontvangen.
Op deze wijze verloopt spoedig een periode van zes tot acht weken tussen het
tijdstip, waarop het plantgoed de bewaarplaats verlaat en door de volkstuinder
Tabel 27. Invloed van het tijdstip van beeindigen der temperatuurbehandeling o p bloemv o r m i n g en opbrengst bij verschillende maten plantuien over twee jaren
Influence of time of finishing temperature treatment on flower-formation andyield of different
si^ed onionsets in two years
Plantgoed - Planting-material
(Rijnsburger type)
Object
Treatment

10-15 m f n
kg/are

15 Januari .
1 Februari
15 Februari
1 Maart. .
15 M a a r t . .
1 April . .

564.1
584.9
619.8
621.3
625.3

0

Bloemstengels
Flower stalks

7-9
6.6
5.8
3.8
3-5
2.4

16-20 m m 0

kg/a
325.1
437
500.4
580.9
648.9
670.7

Bloemstengels
Flower stalks

45-9
34.8
26.6
19.8
13.2
8.5

21-26 m m 0
kg/are

Bloemstengels
Flower stalks

156.9
207.8
362
480.3
562.7
620.7

7i-3
67.2
51
37.8
29.2
20.3

%
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wordt uitgeplant. Mede op verzoek van de Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor Groentezaden is daarom nagegaan, in hoeverre afbreken van de
temperatuurbehandeling in verband met de bloemvorming te verantwoorden was.
Daartoe werd in een tweetal jaren tot een partij behorend plantgoed van verschillende maten op een aantal tijdstippen uit de bij'25|-28° C verwarmde bewaarplaats gehaald en de invloed op bloemvorming en opbrengst door veldproeven
nagegaan. In de periode gelegen tussen uit de bewaarplaats nemen en uitplanten, werd het plantgoed in een onverwarmd vertrek vorstvrij bewaard. Het
uitplanten geschiedde voor alle partijtjes op dezelfde datum.
Bij alle maten blijkt uit tabel 27 een sterke toename van de bloemvorming en
bijgevolg grotere opbrengstderving, naarmate het plantgoed vroeger uit de
bewaarplaats werd genomen. Ongeacht het maateffect, leidt vervroegd beeindigen der temperatuurbehandeling tot sterker bloemvorming bij grover plantgoed. Tegenover 1 April bedroeg de oogstderving bij verwijdering uit de bewaarplaats op 15 Januari voor de verschillende maten achtereenvolgens 9.8,
51.5 en 74-7%In overeenstemming met BLAAUW en medewerkers (35) en in tegenstelling met
H E A T H (63) acht ik de temperatuurbehandeling in de weken onmiddellijk voorafgaand aan het planten van het grootste belang en ben ik van mening, dat het tijdsverloop tussen uit de bewaarplaats nemen en planten zo klein mogelijk behoort
te zijn.
In aansluiting op dit onderzoek vonden soortgelijke proeven plaats, waarbij
plantgoed op verschillende tijdstippen in de bewaarplaats werd gebracht, daarentegen op dezelfde datum de bewaarplaats verliet en geplant werd.
Tabel 28. Invloed van het tijdstip van aanvang der temperatuurbehandeling op bloemvorming en opbrengst bij verschillende maten plantuien over twee jaren
Influence of time of startingtemperature treatmentonflower-formationandyield ofdifferent
si^edonion setsin twoyears
Plantgoed - Planting-material
(Rijnsburger type)
Object
Treatment

10-15 m m 0
kg/are

Bloemstengels
Flower stalks

16-20 m m 0
kg/are

%
625
613.4
619.6
610.9
567-5
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4-i .
3-3
2.9
4.4
7-4

Bloemstengels
Flower stalks

%
659.6
662.5
634.2
594.2
500

12.8
13.1
15-5
I9.5
29.4

21-26 m m 0
kg/are

Bloemstengels
Flover stalks

%
571-3
561.3
533-4
434-2
314.2

27.4
28.2
32.6
42.4
54-8

Uit tabel 28,valt af te leiden, dat evenals door vervroegd beeindigen, bloemvorming door verlaat beginnen van de temperatuurbehandeling wordt bevor•derd, zij het 00k, dat het verkregen beeld minder sprekend is. Tegenover 1 October gaf 1.December als begin der bewaring bij hoge temperatuur een verlaging
van de opbrengst als gevolgvan bloemvorming van 9.2, 24.2 en 4 5 % achtereenvolgens voor de verschillende maten.
In overeenstemming met BLAAUW en medewerkers (35) acht ik bewaring van
het plantgoed bij hoge temperatuur gedurende degehek daarvoor in aanmerking
komende periode noodzakelijk. De beste resultaten kunnen worden verwacht
bij bewaring van 1 October tot het tijdstip van uitplanten omstreeks April. Het
is daarbij minder bezwaarlijk wat later te beginnen dan vervroegd te beeindigen.
7.2. RASSENKEUZE. De vraag doet zich voor of geen rassen beschikbaar zijn,
waarbij het aanschaffen van een kostbare installatie kan vermeden worden,
omdat 00k zonder temperatuurbehandeling plantgoed van deze rassen bij gebruik
van grotere maten geen aanleiding tot ongewenste bloemvorming geeft. De mogelijkheid van gebruik van grotere maten dient hierbij naar mijn gevoelen vooropgesteld te worden. Vooral plantgoed van 16-20 mm 0 biedt voordelen door
grotere opbrengst en oogstzekerheid tegenover kleiner materiaal.
Inderdaad zijn rasverschillen in bloemvorming door enige auteurs aangetoond.
Mede in verband met de omstandigheid, dat regelmatig plantgoed wordt aangeboden waarvoor een temperatuurbehandeling niet nodig zou zijn om bloemvorming te voorkomen, leek nader onderzoek gewenst.
THOMPSON en SMITH (114)vergeleken drie rassen,waarbij Ebenezer opviel wegens
een geringere neiging tot bloemvorming. Bij een onderzoek van 25 rassen door
HOLDSWORTH (75) muntte eveneens Ebenezer in dit opzicht uit. Bovendien kwam
het ras Reliance goed voor de dag. BLAAUW en medewerkers (36) vonden bij de
vertegenwoordiger van het Rijnsburger type Primeur meer bloemvorming dan
bij Zittauer Riesen, hetgeen bij eigen proeven werd bevestigd.
Men mag echter niet uit het oog verliezen, dat de hoge bewaartemperatuur van
het plantgoed niet uitsluitend door vermindering van debloemvorming de hoogte
van de opbrengst bepaalt. Bij vergelijking van 8-10 mm 0 plantgoed van
Mulhouse aldan niet bij 25I-28 0 Cbewaard bleef in beide gevallen bloemvorming
achterwege, hetgeen te verklaren is uit de gebezigde zeer kleine maat plantgoed
en het ras, dat in dit opzicht gunstig afsteekt tegenover het inlandse materiaal.
Het gemiddeld gewicht per geoogste consumptie-ui was echter 37 gram hoger
bij het plantgoed dat de invloed van de hoge temperatuur had ondergaan
(33, p . 40). De uien vertoonden 00k een krachtiger vegetatieve ontwikkeling
tegenover het gewas waarvan het plantgoed geen temperatuurbehandeling had
ondergaan, maar rijpte later af.
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H E A T H en medewerkers (66) wijzen op een uitgesproken tendenz tot verlating
van het afrijpen door de hoge temperatuurbehandeling, en mijns inziens terecht
Enerzijds vormt deze tendenz een nadeel in verband met de gewenste vroegrijpheid van het product, anderzijds een voordeel door verhoging van de opbrengst als gevolg van verlenging van de groeiperiode
De zeer belangrijke positieve invloed van de bewaring bij hoge temperatuur op
de opbrengst, ongeacht de bloemvorming, plcit naar mijn mening voor een hoge
temperatuurbehandeling voor ieder ras bij elke maat
Bij een nieuwe vorm van een cultuurgewas ligt het "voor de hand gebruik te
maken van aanwezige rassen van dit gewas, omdat zij aangepast zijn aan plaatse-
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trekkehjker, naarmate het gewas in dit opzicht hoger eisen stelt, zoals bij de ui
het geval is. Hierin is de verklaring te vinden van de ondervonden teleur tel ing
bi, het beproeven van plantmateriaal.van buitenlandse rassen
Hoewel inderdaad rasverschillen in bloemvorming werden vastgesteld was deze
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In tegenstelling met HEATH en medewerkers (66^ di P A •,
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reactie van het gewas op de verschillende stikstofdoseringen. Op het veld vertoonden de objecten geen N, in lichtere mate 40 N en zelfs nog 80 N uitgesproken verschijnselen van stikstofgebrek door een geelachtige of bleekgroene
kleur en steile stand van het loof. In de loop van het groeiseizoen vielen'daarbij
vooral het object geen N en in mindere mate de objecten 40 en 80 N op door
bloemvorming.
Tabel 29. Invloed van de stikstofdosering op bloemvorming en opbrengst bij verschillende
maten plantuien
Influence of the amount of nitrogen on flower-formation andyield of different sized onionsets
Oogstjaar ->
Yearofharvest

1943 CO

1945(0

1942

1942/1943

1943 (3)

Maat plantgoed—>
10-15
16-20
16-20
21-26
' 10-15
16-20
10-15
16-20
16-20
Size
mm 0
mm 0
mm 0
s mm 0
mm 0
mm 0
mm 0
mm 0
mm 0
mm 0
planting-material
(Rijnsbutger type)
NONO
Gemiddelde
^P-^>
\OvO
vp>?
^ 0 ^
s?ss
opbrengstkg/are
481.9 ft=8 444 "u J3 S'5-5 ~V -aj (159.3
49*-»
547-1
536.5 M ^ 576-5 "PA426.5 TJ4i 470.0
Average
• •§
yield kgjare
§5
c 3
a$
a^
g5
a5
a .5

^^

'^

Gemiddelde
opbrengst = 1 0 0
Averageyields 100
Stikstof kg N/ha
Nitrogen kgNjba
Geen N/iVo N
80 „
120 „
160 „
200 „

TOO

u

100

Is
£5

71
08
103
108
109
108

1.7
0.8
0.?
O.I
0.2
0.2

61
91
105
112
116
114

I0.6
4.1
2J
1-9
I.I
1.6

100

II

no

2
0.7
0.8
0.8

100

°-i

89
101
104

96

0.7

1S
100

77 12.1
7-4
6

101
106
107
104
10;

ga

o-a loo

4.1

4-7
4-3

"5
105

99
104
103
104

an.

100

5-7
3-9
3-z

b9
100
lol
107
111
113

2.4
2.9
3-1

Is

25.1

100

93
19.7 105
1
0;
15-3
105
IS
iz.;
98
12.4
94

100

2.4

M
0.7
i-7
0.2
0.1

Is

84 22.9
101
105

14

no

4.1
5-1
2.8

104

95

6.4

100

85
101
104
108
103

99

Is
0 ^

100

2
1-3
0.6
0.9
0.3
0.3

104
108
107
105

77
99

-2rS

Stt,

7-4
4.6
3-1

3-5
3

Intabel 29iszowelde bloemvorming per proef als gemiddeld voor alle proeven
in het percentage bloemstengels vastgelegd. Het krachtigst blijkt de invloed van
de stikstofgift bij de grotere maten, maar bij de 10-15 mm 0 *szij> hoewel zwak,
toch nog aan te tonen. De opbrengst aan leverbare consumptie-plantuien bij de
verschillende stikstofgiften heeft uiteraard in hoge mate de invloed ondergaan
van het voor verkoop waardeloze percentage bollen met bloemstengels. De
gevormde bollenwarenechter 00kbij delagestikstofdoseringen kleinervan stuk.
Naar mijn mening dient de stikstofbehoefte van de consumptie-plantui tenminste
op een lijn gesteld te worden met die van de zaai-ui.
7.4. CULTUURPROEVEN. Een onderzoek naar de invloed van het aantal consumptie-plantuien per bepaalde oppervlakte op de opbrengst door zowel de
rijenafstand als de plantafstand in de rij te varieren heeft meer inzicht in het
meest gewenste aantal planten per ha gegeven. Het onderzoek betreft een zestal
veldproeven, die over vijf jaren genomen werden. Vergeleken werd plantgoed
vandriematenbijcombinatiesvan 20x 10, 25x 8, 30X8, 25 x 10en 30X 10cm,
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hetgeen overeenkomt achte'reenvolgens met 500000 (2X), 416700, 400000 en
333 300planten perha. Develdproeven werden uitgevoerd bijtwee herhalingen
en een grootte der afzonderlijke veldjes al naar deproef van 15-24 m2. Degebezigde plantuien, diebij 25I-280 Cgedurende herfst en winter tot het tijdstip
van uitplanten werden bewaard, behoorden tothetRijnsburger type.
Tabel 30geeft een samenvatting van deverkregen resultaten bij de verschillende
combinaties.
Tabel 30. Invloed van het aantal plantuien op de opbrengst bij enige combinaties van rijenafstand en afstand in de rij
Influence of'the number of onionsetsontotalyield in somecombinationsof the distancebetween
and in therows
Maat plantgoed
Size planting-material ~*"
(Rijnsburger type)

10-15 m

m

0

16-20 m m 0

21-26 m m 0

•

Gemiddelde opbrengst
kg/are
Average yield kg/are

520.6

606.8

644.7

Gemiddelde opbrengst
= 100
Average yield = zoo

100

100

100

109
112
97
94
88

104
105
101
96
95

20 X 10c m
25 X 8 cm
30 X 8 c m
25 X 10c m
30 X 10c m

102
102
96

Bij daling vanhetaantal plantuien neemt 00kdeopbrengst af. Evenals bij sjalotten blijkt ditverschijnsel minder uitgesproken,naarmatehetplantgoed grover
is. Bijgelijk aantal plantenverdientvooralbijkleinplantgoedeencombinatiemet
wijdererijenafstand devoorkeur.Voorhetverkrijgenvaneenmaximaleopbrengst
dienen de maten 10-15 en 16-20 mm0 tegen eenaantal van 500000 perhate
worden uitgeplant bij eenrijenafstand van 25cmeneenonderlinge afstand in
de rij van 8cm.Voor de 21-26 mm0 kanmetminder planten perha worden
volstaan, hetgeen bereikt wordt bijeen rijenafstand van30cmeneen onderlinge
afstand inderijvaneveneens 8 cm.
7.5. BESCHRIJVING VAN DE TEELT. Omdat de teelt van plantuien voor velen
nog betrekkelijk nieuw is, leek,het mij nuttig een beknopte beschrijving van
deze vorm vanuien telentengerieve vandepractijk tegeven.
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7-5•!• Plantgoed. Teneinde over voldoende plantmateriaal te beschikken om
i ha consumptie-plantuien te telen, behoren 10-12 aren voor het winnen van
plantgoed te worden gereserveerd. Vroegrijpe vertegenwoordigers van de inlandse uientypen zijn zeer geschikt gebleken. Sommige buitenlandse rassen vertonen weliswaar eenneiging tot geringere bloemvorming eniets vroeger rijpheid
na uitplanten in het tweede jaar, maar brengen aanzienlijk minder op. Bovendien
zijn zij zeer gevoelig voor valse meeldauw en daardoor weinig oogstzeker. De
grondsoort behoort tevoldoen aan de eisenvan zaai-uien. Het besteland is voor
de teelt van het plantgoed, dat vooral duurzaam moet zijn, nauwelijks goed genoeg. Gezaaid wordt tegen 1kg zaaizaad per are op basis van 90% kiemkracht
bij een rijenafstand van 25 cm. Evenals voor zaai-uien is de zaaitijd in de tweede
helft van Maart en de eerste helft van April. De bemesting wijkt voor zover
fosforzuur enkalibetreft nietvandievoorzaai-uienaf. Destikstofbemesting dient
laag gehouden teworden en kan in vele gevallen zelfs geheel achterwege worden
gelaten.Hetgewasbehoorteenarmelijke indruk te maken. Weliggegroeid plantgoed stelt teleur door slechte duurzaamheid. Omstreeks 3a 3^ maand na het
zaaien valt de oogst. Bij een normaal afrijpend gewas kondigt zich de oogsttijd
aan door het strijken van het loof.Het merendeelder gevormde bolletjes behoort
dan aan de meest gewenste maten van 10-15 en 16-20 mm 0 te voldoen. Bij het
kiezen van de juiste plukdatumvan het gewas, dient er rekening mede gehouden
te worden, dat na het optrekken vooral bij vochtig weer de uitjes nog even
doorgroeien. Na de oogst is het van de grootste betekenis het plantgoed zo kort
mogelijk aan weersinvloeden onderhevig te laten. Zo spoedig mogelijk dient
het in een goed ventileerbare, droge, koele ruimte, ontdaan van minderwaardig
materiaal, stof en vuil te worden opgeslagen. Daarbij kan goed gebruik gemaakt
worden van bakjes, die 00k voor de bewaring bij hoge temperatuur gedurende
herfst enwinter dienen. De eigenlijke bewaring behoort half October te beginnen
en zo dicht mogelijk tot het tijdstip van uitplanten te worden voortgezet. Vroegtijdig beeindigen van de temperatuurbehandeling leidt tot een aanzienlijke toename van de bloemvorming, vooral bij de grotere maten. Gebleken is, dat deze
behandeling, ongeacht het ras of de maat van het plantgoed, een belangrijke
verhoging van de opbrengst geeft. Ditgeldtzowelvoor deinlandseuientypen als
voor debuitenlandserassen. Debewaartemperatuur dient 25I-280Cte zijn bijeen
relatieve vochtigheid van 60-70% in de bewaarruimte. Zowel een thermometer
als eenhygrometer behoren tot denoodzakelijke uitrustingvan debewaarschuur.
Een uitvalpercentage van 15-20 gedurende de bewaarperiode is normaal.
Het telen van het voor 1 ha consumptie-plantuien benodigde plantgoed vergt
210manuren (4).
7.5.2. Consumptie-uien uit plantgoed. Voor de teelt van consumptie99

plantuien komt in aanmerking bij hoge temperatuur bewaard plantgoed van 10
26 mm 0. Het verdient aanbeveling voor het uitplanten te sorteren in 10-15,
16-20 en 21-26 mm 0. De beste sortering is 16-20 mm 0, omdat zij het oogstzekerst is, terwijl een hogere opbrengst door de grotere maat gewoonlijk 00k
tot uiting komt en niet, zoals vaak bij 21-26 mm 0 het geval is, door bloemvorming wordt doorkruist. De-sortering 10-15 m m 0 blijkt wat minder bestand
tegen ongunstige weersomstandigheden en is wat gevoeliger voor aantasting
door de made van de uienvliegdan de grotere maten, hoewelzijin beide opzichten
gunstig afsteekt tegenover pootuien. De sortering 21-26 mm 0 brengt het risico
van te veel bloemvorming met zich, waardoor de opbrengst gedrukt wordt,
terwijl deze grote maat dikwijls meer bollen per plant geeft, die weliswaar volwaardig, maar betrekkelijk klein van stuk zijn. Van de verschillende maten zijn
na bewaring achtereenvolgens 900, 1700 en 2800 kg per ha benodigd. Hierbij
is voor de maten 10-15 en 16-20 mm 0 uitgegaan van 500.000 planten per ha,
welk aantal verkregen wordt bij een rijenafstand van 25 cm en een onderlinge
afstand in de rij van 8cm. Bij plantgoed van 21-26 mm 0 kan met minder planten
per ha worden volstaan, hetgeen bereikt wordt bij een rijenafstand van 30 cm
en een onderlinge afstand van eveneens 8 cm in de rij. Verlaging van de aanbevolen aantallen heeft daling van de opbrengst tot gevolg. Het planten kan het
best met de hand geschieden. Machinaal planten met een voor dit doel vervaardigd werktuig is weliswaar mogelijk, maar de hoedanigheid van het werk laat
veel te wensen over. Geplant wordt, wanneer de zaaidatum voor zaai-uien is
aangebroken. De bemesting vindt eveneens op overeenkomstige wijze plaats als
bij zaai-uien. D e stikstofbemesting mag voor de consumptie-plantui niet lager
dan voor zaai-uien zijn.
Consumptie-plantuien kunnen zowel op zand, zavel als klei worden verbouwd.
De opbrengst ligt gemiddeld 30% boven die van zaai-uien (4, 5). Het gewas is
zeer oogstzeker en geeft zelden een mislukking, in tegenstelling met zaai-, pooten niet in de laatste plaats winteruien. De consumptie-plantui valt niet zo gemakkelijk ten offer aan de made van de uienvlieg als de pootui (33, p. 4 9 ) ; terwijl
evenals bij de pootui in verband met het ontwikkelingsstadium geen aantasting
door Tuburcinia cepulae(FROST) L I R O kan plaats vinden (122). De oogst valt
1 a 1} maand voor die van de zaai-uien.
Tegenover 1433 uren arbeid voor 1 ha zaai-uien (5), vraagt 1 ha consumptieplantuien 1790 uren (4). Het verschil in aantal benodigde uren tegenover zaaiuien wordt door het planten veroorzaakt.
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V
De invloedvanonderzoek op deontwikkeling van de teelt
vanuien en sjalotten
In overeenstemming met de titelvan dit hoofdstuk hebik mij voor ogen gesteld
inzicht te verschaffen in de betekenis van onderzoek voor de ontwikkeling van
de uien- en sjalottenteelt. Daarnaast heb ik in een afzonderlijke paragraaf mijn
gedachten laten gaan over detoekomstige ontwikkeling.
Dikwijls blijkt de practijk enigszins sceptisch gestemd tegenover onderzoek en
acht men de daarmede gepaard gaande uitgaven spoedig te hoog. In zoverre is
deze houding verklaarbaar, omdat het vaak lang niet eenvoudig is'de betekenis
van verkregen resultaten scherp omlijnd aan te duiden, zodat men zich hieromtrent ook geen helder beeld kan vormen.
Bij uien en sjalotten heeft vanaf 1939gespecialiseerd onderzoek plaats gevonden,
terwijl daarvan voordien niet mocht worden gesproken. Door vergelijking van
de teelt onder de toenmalige omstandigheden en thans blijkt het mogelijk de
betekenis van onderzoek te verduidelijken. Ik ben hiertoe overgegaan in het
besef, dat een gedocumenteerde weergave van deze betekenis voor het onderzoek in het algemeen van belang geacht mocht worden.
Door het grote aandeel van de voorlichting in de verbreiding van verkregen
resultaten onder de telers te verzwijgen, zou ik echter zowel anderen als mij
zelf verloochenen. De goede samenwerking met de Rijksland- en met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst heeft er metterdaad veel toe bijgedragen, dat de
practijk niet alleen de vorderingen van het onderzoek op de voet volgt, maar
deze in toepassing brengt zodra zich daartoe de mogelijkheid opent.
§ 1. Door onderzoek bereikte verbeteringen
en ingevoerde teeltwijzen
In deze paragraaf wordt getracht zoveel mogelijk een overzicht te geven van de
betekenis van de belangrijkste verbeteringen die plaats vonden en van de ingevoerde nieuwe teeltwijzen.
1.1. RASSENKEUZE. Verbeterde rassenkeuze bij zaai-uien brengt thans jaarlijks
ten minste/250.000 op.
Hierbij isuitgegaan van debeteelde oppervlakte gedurende deperiode 1931-1940
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van 4 5 I I ha (15,label VII, pp. 86-138), de gemiddelde opbrengst van 25.300 kg
per ha (16, tabel B 14, pp. 372-373) over hetzelfde tijdvak en een kostprijs exclusief ondernemersloon v a n / 9 . 1 3 per 100 kg (5). De Perijka ui werd in 1928 opgenomen in de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen van het Instituut
voor Plantenveredeling (2) en gold destijds als een verbetering. Thans wordt de
Perijka ui door de overige tot de hoofdgroep behorende selecties, met uitzondering van de weinig belangrijke selectie Kamper, in productiviteit gemiddeld 6%
overtroffen (hoofdstuk IV, paragraaf 2.1, tabel 6).Uit verkregen inlichtingen van
de Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor Groentezaden en enige veredelingsbedrijven blijkt, dat gedurende de periode 1947-1950 een gemiddelde
oppervlakte van 28,8 ha werd beteeld met uien voor zaadwinning van selecties,
die in de rassenlijsten zijn vermeld, waarbij van het verkregen zaad geen export
van betekenis heeft plaats gevonden. Bij een gemiddelde zaadopbrengst van
550 kg per ha en een gemiddeld benodigde hoeveelheid zaaizaad van 7 kg per
ha volgt hieruit een met zaai-uien te betelen oppervlakte van 2263 ha. Bij een
gemiddelde totale oppervlakte zaai-uien van 5530 ha over de overeenkomstige
periode (10, pp. 40-41; 11) werd derhalve afgerond 4 1 % van de oppervlakte
zaai-uien met tot de hoofdgroep behorende selecties beteeld.
De berekening van de jaarlijkse opbrengst tengevolgevandezeverbeterde rassen, • 1 -J
1 1
4i
6 x 253
k e u z e l u i d t n u als volgt:
x 4511 X
-x 9.13 = /256.300 afgerond.
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Het valt op, dat de oppervlakte beteeld met in de rassenlijsten opgenomen selecties nog minder dan de helft van het totaal der zaai-uien bedraagt. Voor een belangrijk deel kan dit verklaard worden uit de neiging van vele telers origineel
zaad gedurende een aantal jaren voor eigen gebruik te vermeerderen. De verhoging van de productie, die op deze wijze wordt verkregen is evenwel buiten
beschouwing gelaten.
.1.2. BEMESTING. Doelmatiger stikstofbemesting levert een jaarlijkse besparing
van afgerond/60.000 op. Hieronder is niet begrepen de productieverhoging,
die voorzichtig geraamd o p / 2 0 0 . 0 0 0 per jaar gesteld mag worden als gevolg
van een juister stikstofdosering. De betekenis van een verbeterde duurzaamheid
is buiten beschouwing gelaten, omdat zij bij zaai-uien niet door het onderzoek•
werd aangetoond.
Teneinde de besparing aan stikstof te berekenen is de met zaai-uien beteelde
oppervlakte in Zuidholland en Zeeland gedurende de periode 1931-1940 van
3655 ha (15, tabel VII, pp. 86-138) als basis genomen, omdat vooral in deze
gebieden de stikstofbemesting niet zelden sterk werd overdreven Volgens uit
de practijk verkregen inlichtingen dient de gemiddelde besparing op 20 kg N
r
per ha gesteld te worden.
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Bij een prijs v a n / 1 6 . 5 0 per 100kg kalkammonsalpeter, in welkevorm de stikstof
in het Zuidwestelijk kleigebied gewoonlijk aan uien wordt verstrekt, bedraagt
de gemiddelde jaarlijkse besparing op de stikstofrekening afgerond 3655 X /16.50
= / 60.000.

De nauwkeuriger stikstofdosering geeft bij aardappelen en suikerbieten als
gaarne gebezigde voorvruchten voor uien in Zuidholland en Zeeland een gemiddelde productieverhoging van 2,5% (hoofdstuk IV, paragraaf 3.1, tabel 10).
Bij de vermelde beteelde oppervlakte in dit gebied van 3655 ha, een gemiddelde
opbrengst van 25.300 kg per ha (16, tabel B 14, pp. 372-373) en een kostprijs
exclusief ondernemersloon v a n / 9 . 1 3 per 100 kg (5) komt dit neer opafgerond
3655 X —

— X 9.13 = / ' z n . o o o 's jaars.
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1.3. VERPLEGING. De invloed van het onderzoek op de verpleging dient te
worden beperkt tot de arbeidsbesparing, verkregen door het toepassen van rijenafstanden tot 25 cm.
Voor Noordholland valt de nadruk op de rijenzaai, die ingang vond in plaats
van het breedwerpig zaaien en de hieruit voortvloeiende zaaizaadbesparing.
De mechanisatie van de verpleging door gebruikmaking van een rijenafstand
tot 33 cm in combinatie met vernietiging van het onkruid met verdund zwavelzuur, bevindt zich in een beginstadium van toepassing in de practijk, doordat
het onderzoek omtrent dit vraagstuk dateert uit de laatste jaren. Hoewel de
economische en sociale betekenis in dit stadium niet kunnen worden overzien,
zijn zij ongetwijfeld zeer groot, omdat de verkregen arbeidsbesparing van dien
aard zal blijken, dat het arbeidsintensief karakter van de uienteelt in feite wordt
aangetast.
In het algemeen zal de besparing aan verplegingskosten uiteenlopen met de onkruidbezetting. In de practijk werden besparingen voor onderhoud genoteerd
bij een rijenafstand van 22.5 cm tegenover 17.5 cmvan 6en 13% in twee gevallen,
bij een van 25 cm tegenover 20 cm van 10 en 2 1 % , eveneens in twee gevallen,
(32, p . 66; 33, p. 87). Wanneer wij nu het gemiddelde van deze noteringen, dat
i 2 j % bedraagt, als uitgangspunt van onze berekening nemen, bedraagt de
jaarlijkse besparing bij vergroting van de rijenafstand tot 25 cm' afgerond
1 2 ^ x 6 x 3 6 5 5 = 274.000arbeidsuren. Hierbij is het per ha benodigde aantal uren
voor verpleging op 600 gesteld (5), terwijl voor de oppervlakte het aantal hectaren met zaai-uien beteeld in Zuidholland en Zeeland gedurende de periode
1931-1940 ter grootte van 3655 ha(15, tabel VII, pp. 86-138)als basis isgenomen.
Aangezien de practijk in het Zuidwestelijk kleigebied algemeen onder invloed
van het onderzoek de rijenafstand heeft vergroot, werd de gehele oppervlakte
in rekening gebracht.
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In Noordholland wordt circa 80% van de met uien beteelde oppervlakte, ter
grootte van 673 ha in de periode 1931-1940 (15, tabel VII, pp. 86-138), thans op
rijen gezaaid. Hierdoor is zowel arbeidsbesparing als verbetering van de verpleging verkregen. Bovendien heeft rijenzaai geleid tot een gemiddelde zaaizaadbesparing van afgerond 2000 kg per jaar, doordat de benodigde hoeveelheid
zaaizaad van 12 op 8 kg per ha is teruggebracht.
1.4. ZIEKTEBESTRIJDING. Sprekende voorbeelden van de invloed van het onderzoek op de ziektebestrijding vormen de cultuurmaatregelen tegen mozaiek en
de zaadbehandeling tegen aantasting door de made van de uienvlieg. Toen 12
jaar geleden het onderzoek begon, vormde het mozaiek een vraagstuk, waarvan
de practijk het parasitair karakter zelfs niet bekend was, terwijl men machteloos
stond tegenover de vooral op de lichte gronden regelmatig weerkerende aantasting door de made van de uienvlieg. Thans zijn de cultuurmaatregelen tegen
mozaiek en de zaadbehandeling tegen aantasting door de made van de uienvlieg
gemeengoed van de practijk geworden.
In de omgeving van Ouddorp op het eiland Goeree-Overflakkee, waar een belangrijk centrum van sjalottenteelt wordt gevonden, had de practijk zich reeds
vertrouwd gemaakt met het denkbeeld, dat de teelt drastisch moest worden beperkt als gevolg van de mate waarin „krulbosjes" voorkwamen. Door de betekenis van de veldselectie voor de bestrijding van deze virusziekte aan te tonen,
bleef niet alleen de uit sociaal oogpunt belangrijke teelt voor het Ouddorpse
kleinbedrijf behouden, maar openden zich, evenals in andere gebieden nieuwe
vooruitzichten doordat men zich kon gaan toeleggen op het telen van plantgoed.
Onder leiding van de Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor Groentezaden heeft de teelt van plantsjalotten in ons land een grotevlucht genomen,zo
zeerzelfs, dat zij de teelt van sjalotten voor consumptie thans ver overtreft.
In tabel 31 zijn de hoeveelheid plantsjalotten en de waarde daarvan over enige
jaren weergegeven.
Tabel 31. Productie van plantsjalotten in 1938 en 1946-1948
Production ofplanting-shallots in i$jS and 1946-1948
Jaar - Year

Plantsjalotten - Planting-shallots
1000 kg

1938
1946
1947
1948

104

37°5
1 845
2 260

1000 gldjDfl

926
461
678

Uit tabel 31, waarvan de gegevens zijn ontleend aan het Verslag over de Landbouw in Nederland over 1948 (16, tabel B 44, pp. 434-435) blijkt overtuigend de
betekenis van het onderzoek voor de sjalottenteelt. Terwijl in 1938, het jaar van
oprichting van de Nederlandse Uien-Federatie, de teelt van plantsjalotten vrij
van mozaiek nog onbekend was, ontwikkelde-zich, nadat de bestrijding van deze
virusziekte was vastgesteld, een nieuwe vorm van sjalottenteelt, die binnen
tien jaren een geldswaarde vertegenwoordigde van 0.5 tot 1 millioen gulden
per jaar.
De telers van uienzaad houden thans doelbewust rekening met het gevaar van
besmetting door uien voor zaadwinning in de omgeving van voor plantgoed bestemde percelen. Het gevolg hiervan is, dat het percentage mozaiek in uien voor
zaadwinning sterk is verminderd. N u geven volgens HENDERSON (7i)'aangetaste
planten 30% minder zaadopbrengst, terwijl volgens eigen waarnemingen in
1939 en 1940 het gemiddeld ziektepercentage op 10 gesteld mag worden.
Hieruit volgt een opbrengstderving van 3 % , hetgeen bij een gemiddelde
zaadopbrengst van 550kg neerkomt op 16.5 kg per ha. Bij een gemiddelde oppervlakte uien voor zaadwinning in 1947-1950 van 273 ha, berekend uit gegevens
van de statistiek van de land- en tuinbouw (10, pp. 34-35) en een schriftelijke
opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor zoveel het jaar 1950
betreft, betekent dit een verlies van afgerond 4500 kg uienzaad per jaar, hetgeen
thans vrijwel geheel kan worden vermeden door het treffen van cultuurmaatregelen, waartoe de resultaten van het onderzoek aanleiding gaven.
Zaadbehandeling tegen aantasting door de made van de uienvlieg heeft vanaf
1947 in de practijk ingang gevonden en is vooral van betekenis gebleken voor
een beperkte oppervlakte lichte en zeer lichte gronden, omdat hier de aantasting een regelmatig in mindere of meerdere mate van hevigheid terugkerende
plaag vormt. O p de overige gronden wordt het gewas weliswaar eveneens aangetast, maar niet zo veelvuldig en minder hevig. Onder dergelijke omstandigheden wordt de behandeling meestal achterwege gelaten. Zaadbehandeling vereist enige vaardigheid en geschiedt gewoonlijk gemeenschappelijk door enkele
personen. Daardoor bleek het vrij nauwkeurig mogelijk de gemiddelde hoeveelheid zaad te bepalen, die gedurende de periode 1947-1950 werd behandeld. Bij
een benodigde hoeveelheid zaaizaad van 7 kg per ha volgde uit dit gegeven een
met behandeld zaad bezaaide oppervlakte van gemiddeld 404 ha, hetgeen overeenkomt met ruim 7% van de gemiddelde totale oppervlakte zaai-uien van
5 530 ha over deze periode (10, pp. 40-41; 11).
I . J . BEWARING. De invloed van het onderzoek op de bewaring beperkt zich
vooralsnog tot de maatregelen ter bescherming van het volgens de practijkmethoden bewaarde product tegen vorstschade. Hoewel bewaring in bewaar-
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plaatsen met buitenluchtkoeling in toenemende mate belangstelling ondervindt,
wordt deze methode nog niet door de practijk toegepast.
Vooral het vergelijkend onderzoek naar de doelmatigheid van de verschillende
maatregelen om het product te beschermen, heeft er veel toe bijgedragen dat
het gebruik van papier bij strenge vorst in Zuidholland en Zeeland algemeen
ingang heeft gevonden, waardoor ernstige vorstschade bij de practijkmethoden
van uienbewaring tot het verleden behoort. Volgens het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut zijn 14% van onze winters streng of zeer streng, zodat
in een op zeven winters de kans op ernstige verliezen van de bewaarde uien door
vorstschade aanwezig is. Het verliespercentage loopt evenwel onder dergelijke
omstandigheden sterk uiteen, indien geen maatregelen worden getroffen, omdat
zowel de gebezigde bewaarmethode als de ligging van de hoop of de ren in
verband met de heersende windrichting mede de hoogte er van bepalen. Het
gemiddeld verlies werd door mij op 12% geraamd naar aanleiding van een gehouden enquete in de winter van 1939 onder uientelers op Goeree-Overflakkee
en de Zeeuwse eilanden. Aangenomen dat de helft van het product is geruimd
voordat de vorst invalt, bedraagt het verlies bij een beteelde oppervlakte
in Zuidholland en Zeeland gedurende de periode 1931-1940 van 3655 ha (15,
tabel VII, pp. 86-138) met een gemiddelde opbrengst van 25.300 kg per ha
(16, tabel B 14, pp. 372-373) over hetzelfde tijdvak —
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5548 ton uien. Bij een kostprijs exclusief ondernemersloon v a n / 9 . 1 3 per 100 kg
(5) wordt derhalve door doeltreffende maatregelen tegen vorstschade een verlies
vermeden, dat op afgerond/72.000 per jaar gesteld mag worden. De hiermede
gepaard gaande uitgaven betreffen het papier en enig stro om dit vast te houden.
1.6. PLANTUIEN. De teelt van vroege uien, waarbij plantuitjes worden gebruikt
die gedurende de winter bij hoge temperatuur zijn bewaard, is uitsluitend een
gevolg geweest van het verrichte onderzoek. De betekenis van het onderzoek voor de ontwikkeling van deze teelt blijkt zowel uit de omvang die zij na
de tweede wereldoorlog plotseling in de practijk heeft verkregen, als uit het
aantal en de inhoud van de bewaarplaatsen voor het plantgoed
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Door het CentraalBureau voor de Statistiek werden voor het jaar 1949 poot- en
plantuien niet genoemd (11). Blijkbaar bestond hiertoe onvoldoende aanleiding,
gezien de geringe omvang van beide vormen van uienteelt. Daarentegen wordt
voor 1949 en 1950 een oppervlakte van achtereenvolgens 743 en 762 ha voor
poot- en plantuien te zamen opgegeven (11), hetgeen overeenkomt met 15.9 en
12.2% van de met zaai-uien beteelde oppervlakte in deze jaren. Bedenken wij
hierbij, dat de oppervlakte pootuien hoogstens 2% bedraagt van het totaal aantal
hectaren voor poot- en plantuien vermeld (p. 30),dan wordt de betekenis van de
plantuien voor de practijk op treffende wijze gedocumenteerd.
Het 23-talbewaarplaatsen met eengezamenlijke inhoud van omstreeks 1250 ton,
op een enkele uitzondering na gedurende de periode 1945-1950 ter behandeling
van het plantgoed opgericht, vormt eveneens een goede illustratie van de krachtige reactie van de practijk op door oriderzoek nieuw geschapen mogelijkheden.
§ 2. Toekomstige ontwikkeling van de uienteelt
Bij het geven van een beeld omtrent de toekomstige ontwikkeling van de
uienteelt heb ik mij bepaald tot de zaai-uien, gezien de overwegende betekenis
van dezevorm van uienteelt.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat zich ingrijpende veranderingen bij de zaai-uien
zullen voltrekken op het gebied van de rassenkeu^e. Een verdere verbetering van
productiviteit en duurzaamheid langs ,de tot dusver in ons land toegepaste
veredelingsmethoden bij uien lijkt mij nauwelijks meer mogelijk. In de Verenigde Staten zijn evenwel veelbelovende resultaten bij de veredeling van de ui
verkregen, gebaseerd op heterosis en mannelijke steriliteit bij dit gewas (79).
Ook in onsland heeft dezevormvanveredeling bij deuivan verschillende zijden
de aandacht getrokken en houdt men zich hiermede thans ernstig bezig. Er zal
echter nog veel kwekersarbeid nodig zijn, alvorens het eerste Nederlandse
heterosis-ras de practijk kan worden aangeboden. Dat dit echter slechts een
kwestie van tijd is4 staat voor mij vast.
Naar mijn mening zalde ontwikkeling van de teelt in de toekomst in hoge mate
onder invloed staan van het yooral van de zijde der grotere telers merkbare
streven tot beperking van de hoeveelheid arbeid. Bij nadere beschouwing van
de 1433 manuren per ha zaai-uien, waarin de diensten van derden niet zijn begrepen, blijken 600uren voor schoffelen en wieden, 350voor optrekken en omwerken en eveneens 350uren voor het ontdoen van loof benodigd (5). Indien de
voortekenen niet bedriegen, zal chemische onkruidbestrijding met behulp van verdund
%wavel%uttr incombinatie meteen rijenafstandtot 33 cmter vereenvoudiging van het
schoffelen, in de eerstvolgende jaren algemeen ingang vinden bij de bedrijven,
waarin de verplegingswerkzaamheden in loondienst moeten worden uitgevoerd.
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Hierbij zalhet mogelijk blijken devoor verpleging benodigde uren tot omstreeks
de helft van het vermelde aantal terug te brengen. Nu het geleverde werk van
de beide machines, die speciaal met het oog op sproeien van verdund zwavelzuur werden geconstrueerd in de zomer van 1951, een succes is gebleken, is de
begrijpelijke schroom van de practijk tegenover de mogelijkheid van een doeltreffende chemische onkruidbestrijding bij uien verdwenen. Spoedig zullen meer
machines beschikbaar komen, waardoor de moeilijkheid van het ontbreken van
geschikt sproeimateriaal eveneens opgelost zal zijn.
Het ontdoen van het loof (afstaarten) met de hand zal steeds meer tot het verleden gaanbehoren. Aandeafstaartmachines, diesedert delaatstejaren op beperkte
schaal door de practijk worden gebruikt, zijn verschillende bezwaren verbonden.
Het afstaarten vindt vaak onvoldoende plaats, terwijl beschadiging van de uien
lang niet altijd is uitgesloten. Bovendien voldoen de machines meestal niet aan
de capaciteit, die de practijk wenst. Bij de door mij naar aanleiding van mijn
bezoek in 1949 aan de Verenigde Staten in ons land geiintroduceerde Canadese
afstaartmachine voldoet de hoedanigheid van het geleverde werk aan redelijk te
stellen eisen. De machine staart goed af, terwijl geen beschadiging van het
product optreedt. De capaciteit dient evenwel verdubbeld te worden, wil de
machine voor de practijk in ons land waardevol blijken. Indien de Nederlandse
fabrikant van landbouwwerktuigen er thans naar ik verwacht spoedig in zal
slagen een goede afstaartmachine van voldoende capaciteit te construeren, vervallen hiermede tevens de 350 manuren per ha voor afstaarten met de hand.
Het ligt immers in de lijn der ontwikkeling, dat het machinaal afstaarten niet
door de telers zal geschieden, maar onmiddellijk voorafgaand aan het sorteren
door derden met name door de veilingen en commissionnairs. Hieruit valt 00k
de wens te verklaren van een afstaartmachine met zodanig grote capaciteit, dat
zij met de sorteermachine een harmonisch geheel vormt.
Hoewel ongetwijfeld getracht zal worden de hoeveelheid arbeid van 350 uren
voor optrekken (plukken) en omwerken met dehand te beperken, zal men hierin
niet zo spoedig slagen als bij de verpleging en het afstaarten. In de Noordelijke
staten van Amerika, zoals New York en Michigan, is mij gebleken, dat bij de
oogst in ruime mate gebruik wordt gemaakt van machines, die de uien plukken
en afgestaart in kratten leveren. Deze kratten met uien worden vervolgens bij
drie of vier op elkander gestapeld in het veld te drogen gezet. Zodra het product
voldoende droog is, worden de kisten naar de bewaarplaats overgebracht. Het
is echter de vraag of onder onze klimatologische omstandigheden drogen op
het veld in kratten in plaats van zoals gebruikelijk in dunne stroken zal voldoen.
Bovendien zal het aanschaffen van kratten grote kosten met zich brengen, terwijl
in ons land in tegenstelling met de Verenigde Staten kratten voor de bewaring
geen betekenis hebben, omdat los gestort bewaard zal worden, 00k bij eventueel
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ingang vinden van schuurbewaring. Daar komt nog bij dat het besproken type
uien-combine werd vervaardigd voor de in de Noordelijke staten voor uienteelt
gaarne gebruikte losse, kluitloze veengrond, die niet vergeleken kan worden
met de gronden waarop in ons land uien verbouwd worden. Tenslotte bleek
men ook van Amerikaanse zijde van oordeel, dat handwerk niet werd geevenaard,
omdat het afstaartsysteem van het in de practijk gebruikte type combine gemakkelijk aanleiding gaf tot beschadiging van het product.
Voor onze omstandigheden zou een machine, die de uien optrekt en in dunne
stroken brengt in een behoefte voorzien.
Een geschikte machine, die de op stroken gebrachte uien opraapt nadat zij zijn
gedroogd, biedt grotere kansen om spoedig beschikbaar te komen. In dit
opzicht verdient een door mij in ons land geintroduceerde Ganadese opraapmachine de aandacht. Overigens kan de arbeidsbesparing door machinaal oprapen
nimmer aanzienlijk zijn, omdat dit met de hand uitgevoerd slechts 90 uren
per ha vergt, waarbij het aan de hoop brengen der uien nog is begrepen (5).
De mechanisatie van de verpleging der ^aai-uien en van het afstaarten van het geoogste
product %al tfichnaar mijn mening in deeerstvolgende vijfjaren voltrekken. Hiermede %al
deteelthaararbeidsintensiefkarakter voor een deelverlie^en. In hetalgemeen %alditleiden
tot kostprijsverlaging, maar hier staat tegenover, dat desociale betekenisvan de teelt voor
het kleinbedrijf ernstig%al worden aangetast.
Hoewel schuurbewaring geen directe voordelen biedt, zijn de nevenvoordelen
toch wel van dien aard, dat bewaring in schuren met buitenluchtkoeling zowel
individueel in een gedeelte van een bestaande schuur als in cooperatief verband
in een nieuw te stichten gebouw meer ingang zal vinden. In dergelijke ruimten
zal los gestort bewaard worden, evenals dit bij aardappelen het geval is.
Steeds meer komt de practijk tot de overtuiging, dat de afcet van het product
bij het onderzoek betrokken behoort te worden. N u in technisch opzicht verbeteringen werden verkregen, wordt te meer het gemis aan gespecialiseerd onderzoek op het brede terrein van de afzet gevoeld. Het is lang niet denkbeeldig.
dat het zwaartepunt van de werkzaamheden der Stichting Nederlandse UienFederatie zich naar dit terrein zal verplaatsen.

109

Samenvattingen conclusies
Inleiding
Het aantonen van de betekenis van wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van een bepaald gewas is.het doel van dit proefschrift. Daartoe boden
de ui en sjalot een goed voorbeeld.
Geschiedenis
A/tium-soorten behoren tot de oudste cultuurgewassen. Zij worden in de Bijbel
genoemd, terwijl zowel de zaai-ui, het knoflook als de sjalot veelvuldig voorkomen op monumenten uit het Egyptische Oude Rijk (2780-2270 v. Chr.). Onder
de oude Grieken bevestigt HOMEROS de hoge ouderdom van de ui in de Bias en
de Odussee. Bekend zijn de knoflooktuinen van de Grieken en Romeinen. De
Germanen leerden de ui van de Romeinen kennen. Wat ons land betreft werden
reeds omstreeks 1400 door schippers uit Hoorn uien vervoerd naar Engeland.
Tegen het einde van de achttiende eeuw werden er op de Zeeuwse eilanden met
uitzondering van het eiland Walcheren uien verbouwd. Ook op Goeree-Overflakkee vond omstreeks die tijd de teelt van uien plaats.
Economische betekenis
De uienteelt in ons land beperkt zich tot de kustprovincies Noordholland,
Zuidholland en Zeeland. Over een tienjaarlijkse periode onmiddellijk voorafgaande aan de tweede wereldoorlog bedroeg de met uien beteelde oppervlakte
4511 ha, waarvan zich slechts 4 % buiten deze provincies bevond. Ook binnen de
provincie localiseert zich de teelt tot bepaalde gebieden. Zo bevond zich over
de eerder genoemde periode van 1931-1940 in de provincie Zuidholland 92.5%
van de met uien beteelde oppervlakte op het eiland Goeree-Overflakkee. Doordat
de uienteelt vooral door klein-grondgebruikers plaats vindt, vertegenwoordigt
zij door haar arbeidsintensief karakter zowel een economisch als een sociaal
belang. De teelt vindt plaats voor export. De binnenlandse consumptie is gering.
Uit de geexporteerde hoeveelheden en de exportwaarde blijkt het speculatief
karakter van de teelt. De betekenis van de export is intussen niet onaanzienlijk. Zij liep in de periode van 1947-1950 uiteen van 17.2-29.9 millioen gulden
per jaar! Voor de tweede wereldoorlog stond Groot-Brittannie als grootste afnemer onbetwist aan de top. Daarna blijkt dit land, hoewel nog zeer voornaam,
in betekenis te zijn verminderd, terwijl Duitsland weer op de voorgrond treedt
en Frankrijk een nieuwe afnemer is geworden.
no

De uien- en sjalottenteelt voor gespecialiseerd onderzoek
V66rdat met gespecialiseerd onderzoek bij uien en sjalotten, nu twaalf jaar
geleden, werd begonnen, deed zich een aantal vraagstukken voor, waardoor de
practijk moeilijkheden ondervond. Door het onderzoek zijn sommige dezer
vraagstukken opgelost, terwijl van andere de oplossing naderbij is gebracht.
Belangrijke vraagstukken lagen op het gebied van rassenkeuze, bemesting, verpleging, ziektebestrijding en bewaring. Een vraagstuk van bijzondere aard
vormde het onderzoek naar een geschikte methode voor het verkrijgen van
uien voor vroege levering.
Onderzoek
Het onderzoek bij uien en sjalotten is gecoordineerd door de Nederlandse UienFederatie. Deze organisatie van belanghebbenden, die op 8 Januari 1938 werd
opgericht, vormt het voorbeeld van een onderzoekcentrum voor een gewas,
door haar oprichter Prof. Ir C. BROEKEMA (f 1940) object-associatie genaamd.
Bij ^aai-uienis het rassenvraagstuk opgelost door de samenstelling van een Nederlands uiensortiment, dat bestaat uit een viertal uientypen met daarvan door veredeling verkregen selecties. Het Rijnsburger en het Noordhollandse strogele
type worden gevormd door gele, productieve en tamelijk duurzame vertegenwoordigers. Het roodgetinte Zeeuwse bruine type was aanvankelijk duurzamer
dan eerstgenoemde beide typen, maar heeft deze voorsprong uitgezonderd in
koprotjaren verloren. Het Noordhollandse bloedrode type, dat slechts plaatselijk
van betekenis is, brengt weinig op, maar bezit een uitstekende duurzaamheid.
Bijpoof-enwinteruien is door selectie ongewenste roodkleuring sterk verminderd.
Poot- en winteruien verschillen slechts in teeltwijze. Pootuien worden in het
najaar op een plantbed gezaaid en in het voorjaar uitgepoot, terwijl winteruien
terstond volvelds gezaaid worden in het najaar. De betekenis van beide teelten
is gering.
Buitenlandse rassenhebben over het algemeen teleurgesteld. Het verschil in daglengte met het land van herkomst vormde vaak aanleiding tot onbevredigende
resultaten. Bovendien bleken vele buitenlandse rassen onder onze klimatologische omstandigheden zeergevoelig voor aantasting door Peronospora Schkideni
UNGER.

Rassenproeven met sjalotten toonden aan, dat de Noordhollandse strogele en
Groningse gele sjalot in jaren met weinig Peronospora Schleideni UNGER productiever zijn dan de Ouddorpse bruine, daarentegen in jaren, waarin deze aantasting in enigszins hevige mate optreedt, teleurstellen. De duurzaamheid van
de beide gele sjalottentypen is aanzienlijk groter dan van de Ouddorpse bruine
sjalot.
in

De veredelingvan de ui heeft tot dusver in ons land hoofdzakelijk plaats gevonden
langs negatieve en positieve massaselectie. Hiermede zijn, zij het ook langzaam,
belangrijke resultaten verkregen. Het kweken van heterosis-rassen wordt aanbevolen, gezien de resultaten met deze veredelingstechniek in de Verenigde
Staten verkregen.
De bemesting is vooral bij zaai-uien onderzocht, omdat deze vorm van uienteelt
verreweg de grootste betekenis heeft. Gebleken is dat voor stikstof de optimale
gift afhankelijk van jaar en voorvrucht vaak lager ligt dan de hoeveelheid, die
door de practijk werd verstrekt. Een gift van 80-120 kg N per ha bij aardappelen en suikerbieten en 160 kg bij cichorei als voorvrucht is voldoende voor
een maximale oogst. Uien zijn dankbaar voor kali. Bij kaligebrek neemt het
percentage dikhalzen toe en lijdt de duurzaamheid van de oogst. De behoefte
a a n » ^ r l i j k t n i e t z o g r o o t . Ook bij sjalotten is sprake van een stikstofgift,
boven welke de opbrengst een neiging tot dalen vertoont. Bij dit gewas neemt
de duurzaamheid sterk af onder invloed van een stikstofbemesting.
Door op rijente ^aaienen onkruidbestrijding langs chemische weg toe te passen kan op
de grote verplegmgskosten bij zaai-uien worden bezuinigd. Tegenover breedwerpig zaaien ging rijenZaainiet ten koste van de opbrengst, terwijl de sortering
emge verschuiving naar een grover product onderging. Bovendien kon door
njenzaai dehoeveelheid zaaizaad worden verminderd van 10a 12tot 6a 8 kg per ha
Bij gelijke zaaizaadhoeveelheid per ha benadeelde een vergroting van de rijenafstand van 15 cm tot 25 cm noch de opbrengst noch de sortering. Indien evenwel
de hoeveelheid zaaizaad bij verbreding van de rijenafstand naar evenredigheid
afneemt is het product grover, maar daalt terstond de opbrengst. De indruk
werd verkregen, dat bi,gelijkezaaizaadhoeveelheid per ha een verdere vereroting
van de rijenafstand tot 33cm kan plaats vinden, maar dat bij nog bredere afftanden
de opbrengst daalt Bi, dcgebrmkelijke zaaizaadhoeveelheid in het Zuidwestelijk
kleigebied van 6-8 kg per ha kan voorlopig ter beproeving een rijenafstand van
33 cm voor zaai-uien worden aanbevolen. Het wieden tussen de rijen kan dan
volledig worden gemechaniseerd.
'
Sjalotten gaven bij alle maten van het gebezigde plantgoed een hogere opbrengst
bi, nauwer planten. Deze invloed nam echter af, naarmate het plantgoed grover
was. Vooral kleine sjalotten behoren daarom nauw geplant te worden
Bi, uien voor ^aadmnning^werd de hoogste opbrengst verkregen door nauw te

mLTrSfflT,edr!e^brUlken-GroJP1^8oedgafmegerbloemschermen,
maar een lets lagere zaadopbrengst per bloemscherm. De zaadoobren^st ner
plant bleek evenwel hoger bij grof plantgoed door het ^ Z T L 1 bloem
schermen. Bi, een nauwer plantverband daalde zowel de *?A
V
bloemscherm als per p l a n , Bij een bepaalde * J ^ £ £ £ £ % % £
het groter aantal planten direct verantwoordelijk voor een h o g e r e t a d o p b r e n g "
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per zelfde oppervlakte bij een nauwer plantverband. Het zal in hoofdzaak van
de prijsverhouding tussen uien en zaad afhangen of in een bepaald jaar het gebruik van meer en grover plantgoed verantwoord is. Blijkt dit het geval, dan is
een plantverband van 40x 25 cm en plantgoed van 55-70 mm 0 aan te bevelen.
Bij chemischeonkruidbestrijding op zaai-uien en zilveruien met kalkstikstof,
groeistoffen, DNC, kaliumcyanaat en zwavelzuur voldeed dit laatste middel goed.
Gebezigd werd technisch zwavelzuur van 66° Be en met een s.g. van 1.84. Een
eerste bespuiting wordt gegeven enige dagen voor opkomst van het gewas
tegen 8% zuur bij 750-1000 1 sproeivloeistof per ha. Bij een lengte der uien van
omstreeks 10 cm volgt een tweede bespuiting tegen 6-8% zuur afhankelijk van
de weersomstandigheden bij dezelfde hoeveelheid sproeivloeistof. Een bezwaar
vormt de aard van het middel voor personeel en materieel.
Tot de ernstigste plantaardige parasietenbehoort Botrytis allii MUNN. Een directe
bestrijdingsmethode is tot dusver niet gevonden. Enig verschil is waargenomen
in gevoeligheid van de uientypen in verband met de kleur. Het gele Rijnsburger
en het Noordhollandse strogele type bleken iets gevoeliger dan het meer roodgetinte Zeeuwse bruine, dat weer gevoeliger was dan het Noordhollandse bloedrode type.
Peronospora Schktdeni UNGER vormt een ernstige belager van het groeiende gewas,
die eveneens onvoldoende bestreden kan worden. Misschien kunnen dithiocarbamaten met goed gevolg worden gebruikt tegen deze parasiet.
Op het voorkomen van mo^aiek bij uien voor zaadwinning werd in 1939 de
aandacht gevestigd. Deze virusziekte, die de zaadopbrengst belangrijk verlaagt,
kan doeltreffend bestreden worden door voor zaadwinning bestemd plantgoed
te telen in gebieden zonder uienzaadteelt, omdat het virus niet met het zaad
overgaat. Mozaiek bij sjalotten wordt met succes bestreden door vroegtijdige
veldselectie van de percelen, die voor het leveren van plantgoed zijn bestemd.
Tegen kiemschimmels wordt het zaad met een droogontsmetter tegen 2 a 3 gram
per kilogram behandeld.
Onder de plantaardige parasieten van ondergeschikte economische betekenis
voor ons land worden Schrotium cepivorumBERK, en Tuburcinia cepulae(FROST)
LIRO genoemd.

Van de dierlijke parasieten staat Ditylenchus dipsaci ( K U H N ) FILIPJEV bovenaan in
economische betekenis. Bij grotere oppervlakten kunnen alleen cultuurmaatregelen zoals een goede ontwatering en een ruime vruchtwisseling bijdragen tot
de bestrijding.
Chortophila antiqua M E I G . , voorheen op lichte gronden een ware plaag, vormt
geen probleem meer sedert de wijze van bestrijding door zaadbehandeling met
D D T werd gevonden. Daartoe wordt eerst het zaad met een kleefstof omgeven
en vervolgens het DDT-houdend poeder toegevoegd.
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Ceutorrhynchus suturalis F. is sedert kort op de voorgrond getreden, maar wordt
vernietigd bij gebruik van 25-30 kg/ha HCH-stuif 5%.
Een afdoende bestrijding van larven van Agriotes spec,vormt nog een onderwerp
van onderzoek.
Bij uitzondering maakt de practijk in zeer droge, warme zomers kennis met
Thrips tabaciL I N D . Ook hier kan D D T uitkomst brengen.
Bij zaai-uien is de schade van rupsen van Acrokpia assectella ZEUL. van ondergeschikte betekenis. Komen zij echter massaal voor in de bloeiwijze van uien
voor zaadwinning, dan geven zij aanleiding tot een misgewas. Bestrijding in
uien voor zaadwinning geschiedt door vernietiging van de eieren der eerste
generatie met 0 . 1 % nicotine 9 5 % op door radio en pers van jaar tot jaar bekend
gemaakte tijden.
Van de gebreks^iekten is mangaangebrek bij uien enige malen aangetoond. Door
sproeien met een 2% oplossing van mangaansulfaat tegen 1000 1/ha wordt het
spoedig opgeheven.
De bewaringvormt voor zaai-uien een belangrijk vraagstuk.
De methoden in de practijk toegepast zijn weliswaar eenvoudig, maar geven tot
betrekkelijk grote verliezen aanleiding. Bewaring in bewaarplaatsen met buitenluchtkoeling zal in het algemeen onder onze klimatologische omstandigheden
net rendement betrekkelijk weinig belnvloeden, maar biedt vele nevenvoordelen
en verdient daarom te worden overwogen. Bewaring in koelhuizen over de gehele
periode zal meestal niet economisch verantwoord zijn. Gecombineerde bewaring,
waarbij aanvankelijk volgens een practijkmethode wordt bewaard en later opslag
in een koelhuis plaats vindt, biedt in verband met de koelhuisbezetting goede
vooruitzichten. De uien behoren dan voor half Februari te worden overgebracht en bij •—I.J° C bewaard te worden. Uiteraard komenalleengoedepartijen
voor een dergelijke bewaring in aanmerking.
De teelt van vroege uien, waarbij het plantgoed een speciale temperatuurbehandeling heeft ondergaan, is een van de opvallendste resultaten van het onderzoek.
Hierbij worden in het eerste cultuurjaar doordikzaaiengewonnen uitjes gedurende
herfst en winter bij hoge temperatuur bewaard, opdat bijuitplanten in het tweede
jaar geen bloemstengels en bloemen maar volgroeide uien voor vroege levering
worden gevormd. Het plantgoed behoort vanaf half October tot het tijdstip van
uitplanten te worden bewaard bij eentemperatuur van 25^-28° C en een relatieve
vochtigheid van 60-70%. Vervroegd beeindigen of verlaten van het begin der
temperatuurbehandeling leidt tot een sterke toename van de bloemvorming en
bijgeyolg tot lage opbrengsten door een groot percentage waardeloze bollen
met bloemstengels. Toename van de bloemvorming met de maat bleek zeer
oyertuigend. Grover plantgoed gaf een hogere opbrengst, wanneer niet door
bloemvorming doorkruist. Bij plantgoed van 16-20 mm 0 komt de verhoging
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van de opbrengst gewoonlijk tot uiting, maar bij 21-26 mm 0 wordt zij door
bloemvorming te niet gedaan. Grover plantgoed geeft soms 00k een vroegere
oogst. Bij het ras Miilhouse werd evenwel ongeacht de bloemvorming een gewichtsvermeerdering vastgesteld van de congumptie-plantui onder invloed van
de temperatuurbehandeling, die bij plantgoed van 8-10 mm 0 van Miilhouse
gemiddeld 37 gram per bol bedroeg.
Hoewel rasverschillen in bloemvorming bij vergelijking van de inlandse uientypen met buitenlandse rassen ten gunste van deze laatste werden aangetoond,
bleek niettemin 00k voor de rassen van buitenlandse herkdmst onder onze
klimatologische omstandigheden met zijn dikwijls koele zomers, uit een oogpunt
van bloemvorming bezien, bewaring bij hoge temperatuur bij plantgoed van
10-15 m m 0 e n grover noodzakelijk. Bovendien bleken de beproefde buitenlandse rassen zeer gevoelig te zijn voor Peronospora Schkideni UNGER, terwijl
bij sommige rassen het verschil in daglengte tussen ons land en het land van
herkomst aanleiding gaf tot teleurstellingen.
De stikstofbehoefte van de consumptie-plantui dient tenminste op een lijn gesteld te worden met die van de zaai-ui. Een gift van 120 kg N per ha zal meestal
voldoende zijn voor een maximale oogst. De maten 10-15 m m 0 e n 16-20 mm 0
behoren daarbij te worden uitgeplant tegen een aantal van 500 000 per ha bij een
rijenafstand van 25 cm en een onderlinge afstand in de rij van 8 cm. Voor de
21-26 mm 0 kan met minder planten per ha worden volstaan, hetgeen bereikt
wordt bij een rijenafstand van 30cm en dezelfde onderlinge afstand in derij.
De invloed van onderzoek op de ontwikkeling
van de uien- en sjalottenteelt
De betekenis van de belangrijkste onder invloed van het onderzoek verkregen verbeteringen en van de ingevoerde nieuwe teeltwijzen wordt behandeld.
Doordat de productiviteit van de uienselecties met 6% steeg en 4 1 % van de
oppervlakte zaai-uien met deze selecties wordt bezaaid, brengt de verbeterde
rassenkeu^ejaarlijks ten m i n s t e / 2 5 0 000 op.
Doelmatiger stikstofbemesting leidde in Zuidholland en Zeeland tot een gemiddelde besparing van 20 kg N per ha, hetgeen, de beteelde oppervlakte met zaaiuien in dit gebied in aanmerking genomen, een jaarlijkse stikstofbesparing van
/ 60 000 betekent. Bovendien werd door een nauwkeuriger stikstofdosering een
opbrengstverhoging van 2.5% of in geldswaarde / 200 000 's jaars verkregen.
De besparing aan verplegingskosten bij vergroting van de rijenafstand zal in het
algemeen uiteenlopen met de onkruidbezetting. Bij vergelijking van rijenafstanden van 15 tot 25 cm werd een jaarlijkse besparing van 274000 arbeidsuren voor Zuidholland en Zeeland berekend. In Noordholland wordt thans
80% van de met uien beteelde oppervlakte op rijen gezaaid. Hierdoor is zowel
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arbeidsbesparing als verbetering van de verpleging verkregen. Bovendien is de
zaaizaadbesparing door rijenzaai van omstreeks 2000 kg per. jaar waard om
genoemd te worden.
De cultuurmaatregelen.tegen mozaiek en de zaadbehandeling tegen aantasting
door de made van de uienvlieg vormen sprekende voorbeelden van de invloed
van het onderzoek op de yektebestrijding. Nadat de bestrijding was vastgesteld
van een virusziekte bij sjalotten, specialiseerde zich de practjjk op de teelt van
plantgoed, welke nieuwe vorm van sjalottenteelt binnen tien jaren een geldswaarde vertegenwoordigde van 0.5 tot: millioen gulden per jaar. Door het
treffen van cultuurmaatregelen kan een jaarlijks opbrengstverlies van 4500 kg
uienzaad door mozaiek thans worden vermeden. Zaadbehandeling tegende
made^van de uienvlieg bleek vooral een uitkomst voor lichte enzeer lichte
gronden, omdat hter de aantasting een regelmatig in mindere of meerdere mate
van hevigheid terugkerende plaag vormt.
Bij debewaring wordt door doeltreffende maatregelen tegen vorstschade een
verkes vermeden, dat op f7z 000 per jaar gesteld mag worden
De teelt van consumptie-plantuien in haar huidige vorm met behulp van gedurende
de wmterfc,2 j i - 2 8 - Cbewaard plantgoed, is uitsluitend te danken aanhet onderzoek, dat nieraan is voorafeeeaan Terwiil ^AA- I,„»•
s g
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Summary and Conclusions

Introduction
The purpose of this thesis is to demonstrate the importance of scientific research
for the development of a crop. The onion and shallot formed a good example
for this purpose.
History
Species of the genus Allium belong to the oldest crops under human cultivation.
They are mentioned in the Bible. On monuments of the Old Egyptian Dynasty
(2780-2270 before Christ) often the sowing-onion, as well as the garlic and the
shallot are represented. Among the old Greeks HOMER in the Iliad and the
Odyssey proves the old age of the onion. Well known are the garlic gardens of
the Greeks and the Romans. The Teutons got acquainted with the onion from
the Romans. Concerning the Netherlands, as early as about the year 1400 onions
were transported to England by skippers of Hoorn, a small town in the province
of North Holland. At the end of the eighteenth century on the different islands
of the province of Zealand with exeption of the island of Walcheren onions were
grown. About this time the onion culture was also known in the province of
South Holland on the island of Goeree-Overflakkee.
Economical importance
Onion culture in the Netherlands is limited to the coastal provinces of North
Holland, South Holland and Zealand. The average area under onions in a ten
year period preceding immediately the second world war came to 11 277 acres,
of which only 4 % outside the three provinces mentioned before (table 2). Onion,
culture also has a local character in the provinces. For instance, in this same
period of 1931-1940 an average of 92.5% of the area under onions in the province of South Holland has been localized on the island of Goeree-Overflakkee.
Because onions are especially a small growers crop, onion culture is both of
economical and of social importance by its labor intensity. Onions in the Netherlands are grown for export. The consumption in the country is small. The total
amount exported compared with the value in money from year to year shows
that the onion crop is a speculative one. Onion export however is of considerable importance. In the period of 1947-1950 it varied from 17.2-29.9 millions of
guilders yearly (table 4). Before the second world war Great Britain was undis117

putedly on the top of the long row of purchasers of Dutch onions. Recently
the importance of this country decreased, though it is still considerable. Germany
came to the front again. A new market has been found in France.
The culture of onions and shallots before specialized research
Before specialized research with onions and shallots started twelve years ago
now, the practical growers met with several troubles. Some of them lost their
importance by the research done, other ones came closer to a solution. Important
problems were found in the field of choice of varieties, fertilization, cultivation
methods, control of diseases and storage. A problem of a particular nature has
been the development of a special method of growing early marketable onions.
Research
The research with onions and shallots has been coordinated by the Netherlands
Onion-Federation. Established at January 8, 1938 this federation of interested
organisations of onion growers and merchants is an example of a research centre
for one crop, called "object-association" by its founder, Prof. Ir C. BROEKEMA
( t i94o)The variety problem with sowing-onions has been solved by composing a Dutch
assortment of onions (table 6). This assortment proves that there are four types
of onions with representatives obtained by breeding. The Rijnsburg and NorthHolland straw-coloured are both yellow types, heavy yielders and pretty good
keepers. Formerly the more reddish Zealand brown type stored better than both
types first mentioned. This type however lost its advantage with exception in
years with neck-rot. The North-Holland blood-red type, which is only of local
importance, has a low yielding capacity but it is an excellent keeper.
Undesirable red colouring with transplanting- andwinter onions decreased much by
breeding. Transplanting- and.winter onions only differ in method of growing.
•Transplanting-onions are raised on a seedbed in fall and transplanted in spring,
winter onions are sown immediately in the field in fall without transplanting in
spring. The importance of both methodsof onion culture is only small.
Foreign varieties disappointed in general. Difference in length of day with the
countries from which they originated frequently gave unsatisfactory results.
Also, in the climatic conditions prevailing in the Netherlands many foreign varieties proved to be very susceptible for Peronospora Schleideni UNGER.
Variety tests with shallotsshowed a higher yielding capacity of the North-Holland
straw-coloured and Groningen shallot compared with the Ouddorp brown one
in years with few PeronosporaSchleideni UNGER (table 8). On the other hand,
in years with a more severe attack of this disease both varieties disappointed.
118

In storage quality both yellow types of shallots proved to be considerably better
than the Ouddorp brown shallot (table 9).
Till now onion breeding work in the Netherlands has been done principally by
negative and positive mass-selection. With this system, though slowly, important
results have been obtained. Breeding of heterosis-onions is recommended on
account of improvements obtained in the United States of America by this
method.
As far asfertilisation is concerned attention has been paid especially to sowingonions, because this method of onion culture has by far the greatest importance.
Depending on year and previous crop there appears to be an optimum amount
of nitrogen (table 10). Many times this amount proved to be lower than applied
in practice. For a maximal crop 70-110 lbs pure nitrogen per acre with potatoes
and sugar beets and 140lbs with chicory as previous crop proved to be sufficient.
Onions are potassium minded. With potash deficiency the percentage of thick
necks increases (table 11)and the storage quality of the crop decreases (table 12).
The need ofphosphateseems to be not so large.
With shallots also an optimal dose of nitrogen occurs, above which there is a
decrease instead of an increase of the yield (table 14). The storage quality of
shallots decreases rapidly with nitrogen fertilization (table 15).
By sowing onrows and chemicalweedcontrolit is possible to cut down the expensive
onion weeding. Sowing on rows did not reduce the total yield compared with
broadcasting (table 16). The grading according to size shifted somewhat to a
bigger product. Besides sowing on rows proved to be seed saving.
With the same quantity of seed per acre, increasing the distance between the
rows from 6 to 10 inches did not effect the total yield, nor the grading according
to size (table 17). When however the quantity of seed decreases proportionally
to increasing the distance between the rows, the product becomes bigger,
but the total yield decreases immediately (table 18). Increasing the distance
between the rows up to 13 inches using the same quantity of seed per acre
proved to be possible without losing yield, but still higherJdistances yielded
lower (table 17).
With 5-3-7.1 lbs per acre, a quantity of seed commonly used in the South western
onion section of the Netherlands, a distance of 13 inches between the rows may
be tried by practical growers. Completely mechanised weeding between the rows
without damaging the crop is possible at this distance.
Shallots yielded higher with every size of the planting-material when closer
planted (tables 19a,b and c).This influence decreased according to bigger plantingmaterial. Especially small shallots should be planted closely for this reason.
The highest yield with seedonions was obtained by narrowly spaced planting and
using coarse planting-material (table 20). With coarse planting-material the
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number of seedheads increased, but the seedyield per seedhead decreased somewhat (table 21). However, by the use of coarse planting-material the seedyield
per plant proved to be higher on account of the larger number of seedheads.
With narrow spaced planting both the seedyield per seedhead and per plant decreased (table 21). Therefore, with a certain size of the planting-material the larger
number of narrowly spaced plants has been directly responsible for the higher
seedyield per acre. The relation between the prices of the onion bulb and of the
seed chiefly determines whether in a certain year the use of more and coarser
planting-material will be justified. In this case, a planting-distance of 16 x 10
inches and planting-material of 2 1 / 5 -2 4 / 5 inches is recommended.
From calcium cyanamid, hormone weed killers, di-nitro compounds, potassium
cyanate and sulfuric acid as chemicalweedcontrols on sowing-onions and silverskin
onions, sulfuric acid satisfied well. Silverskin onions are small white onions
exclusively grown for pickling. Commercial concentrated sulfuric acid of 66° Be
and a specific gravity of 1.84has been used. A first spray should be applied as an
8-percent solution at the rate of 80-100 gal. (U.S.) per acre some days before
the seedlings appear above the ground. A post-emergence treatment at the same
rate of spray per acre with 6-8 percent sulfuric acid solution depending on the
weather conditions follows as the length of the onion plants has reached
about four inches. A drawback of the chemical are the necessary precautions in
handling it.
Botrjtis allii M U N N belongs to the most serious diseases of the onion. A direct
control method has not yet been found. Some difference in susceptibility of the
onion types in relation with the colour of the outer scales has been observed
(table 22). The yellow Rijnsburg and the North-Holland straw-coloured type
prove to be somewhat more susceptible than the reddish Zealand brown type.
The latter proved to be more susceptible than the North-Holland bloodred type.
PeronosporaSchleideni UNGER is a serious disease of the growing crop. Control
methods are unsatisfactory. Encouraging results were obtained with dithiocarbamates.
Yellow dwarf was first recognized in 1939 (table 23). This virus disease decreases
seed yield of seed onions considerably. By growing planting-material for seed
purposes and seed onions in isolated areas it is possible to control the disease
effectively since the virus is not carried by the seed. In shallots the disease is
controlled succesfully by early selection of the planting-material fields.
Damping-off may be controlled by treatment of the seed with a dry disinfector
at a rate of 1-1.5 gram per lb.
Diseases of low economical importance in the Netherlands are Sclerotiumcepivorum BERK, and Tuburciniacepulae (FROST) L I R O .
Ditylenchus dipsaci ( K U H N ) FILIPJEV is on the top of the row of economically im120

portant animalparasites. Only cultural measures such as good drainage and wide
crop rotation may be helpful controlling the disease in larger areas.
Chortophila antiqua M E I G . , formerly a serious onion insect, especially on light
soils, does not trouble anymore, after the control method by seed treatment
with D D T powder has been discovered. D D T powder should be applied after
treating the seed with a sticker.
Recently Ceutorrhynchus suturalisF. came to the front. This small weevil however
will be killed with HCH-dust 5-percent at a rate of 22-27 lbs per acre.
A sufficient control of larvae of Agriotes spec, is still a subject of research.
In exceptionally dry and hot summers the growers get acquainted with Thrips
tabaci L I N D . In this case also D D T is a great help. Damage of caterpillars of
Acrokpia assectellaZELL. with sowing-onions has been of minor importance.
The seedheads of seed onions will be completely destroyed by this parasite.
Control is possible by destroying the eggs of the first generation with 0.1-percent
nicotine 95-percent, when announced by radio and press, differing each year
depending on the flight of the moth.
Manganese-deficiency has been the only deficiency-disease observed in onions. By
spraying with a 2-percent solution of manganese sulphate at a rate of 100 gal.
(U.S.) per acre it will soon disappear. Copper-deficiency in onions is only known
from foreign literature.
The storageproblem is important for sowing-onions.
Practical storage-methods are easy but cause relatively heavy losses. Stored in
storage houses operated by outside air cooling, losses will be relatively little reduced under the climatic conditions prevailing in the Netherlands. This system
howevergivesmanyotheradvantagesandhenceshouldbeconsidered. Cold storage
throughout thewholestorageseasonwillbetooexpensiveinmostcases.Combining
storagesystems,startingwithacommon method usedinordinarypractice, followed
bycold storage, hasbeendemonstratedtobeofeconomicalimportancewith regard
to the occupation of cold storage rooms in spring. The onions should be brought
into cold storage before the middle of February and kept at 29 0 F. Only first
grade onions can be accepted for this method of storage.
Growing early onions from sets which received a special temperature treatment,
is one of the most outstanding results of the research work. Sets obtained by
dense sowing in the first year will, after storing in fall and winter at high temperature, fail to produce seedstalks and seedheads, but will yield well grown
onions for early marketing after being planted out in the second year. Sets should
be stored from the middle of October till planting time at a temperature of
78-82 0 F and a relative humidity of 60-70%. An earlier finish or a later start of
the temperature treatment strongly increases flower-formation with the consequence of low yields caused by a large percentage of worthless bulbswith flower
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stalks (tables 27 and 28). Increased flower-formation with increasing size of sets
appeared to be very convincing (table 25). Larger sets yielded higher if not
nullified by formation of flowers. In many cases a higher yield will be obtained
with medium sized sets of 16 / 25 —4 / 5 inch 0, but flower-formation in large sets of
21
j 2 5 — 2 6 / 2 5 inch 0 will reduce it. Also larger sets sometimes give an earlier crop
(table 26). In spite' of flower-formation, however, an increased weight of the
onion bulb grown from sets stored at high temperature has been established.
With very small sets of 8 / 2 5 — 2 / 5 inch 0 of the Miilhouse variety this increase of
weight reached a bulb average of 37 gram.
Though varietal differences between the Dutch onion types and foreign varieties
infavour ofthelatterwereobservedin relation with flower-formation, nevertheless
the varieties of foreign origin alsoneeded hightemperature storage ofthe 2 / 5 — 3 / 5
inch 0 sets and up, from the point of view of flower-formation in our climatic
conditions withtheoften coolsummers.Besides, the testedforeign varieties proved
to be very susceptible for Peronospora Schleideni UNGER, while some failed on
account of the difference in the length of day with the country of origin.
Nitrogen should be applied on onions grown from sets at least in the same
quantity as on sowing-onions (table 29). For a maximal crop usually 110 lbs pure
nitrogen to the acre will be sufficient. Setsof 2 / 5 — 3 / 3 inch 0 and 1 6 / 2 5 — 4 / 5 i n c h o
should be planted to 200000 plants per acre with 10inches between and 3 inches
in the rows; sets of 21 / 25 — 26 / 25 inch 0 at 12 x 3inches (table 30).
T h e influence of research on the development
of the onion- and shallot-culture
A survey has been given of the importance of the most outstanding improvements and new ways of.culture, obtained through research.
Because the productivity of the onion selections increased with 6 percent, while
41 percent of the total area of sowing-onions is planted with these selections,
the improved choice of varieties brings up at l e a s t / 2 5 0 000 yearly.
More efficient nitrogenfertilisation saved to an average of 18 lbs pure nitrogen
per acre in the.provinces of South Holland and Zealand, which for the total
area with sowing-onions in this district amounts to a total yearly nitrogen saving
off 60 000. Besides, a higher yield of 2.5 percent with a value o f / 2 0 0 000 a year
was obtained by proper nitrogen supplying.
With increasing distances between the rows the saving of weeding expenses will
differ with the quantity of weed. A yearly saving of 274 000 labour hours was
calculated in the provinces South Holland and Zealand. In the province •of
North Holland 80 percent of the sowing-onions are no longer broadcasted, but
sown on rows at present. This caused both labour saving and improvement
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of the tending of the crop. Besides, a seed saving of about 4400 lbs yearly was
obtained by sowing on rows.
Cultural measures for Yellow dwarf and seed treatment for controlling infestation by the onion maggot are striking examples of the influence of research on
controlofdiseases. After the control of avirus disease with shallots had been worked
out, the practical growers specialized on the culture of planting-material, which
new way of shallot-culture within ten years represented a value o f / 0 . 5 - / 1 . - million yearly (table 31). Byproper cultural measures a yearly loss of 10000lbs onion
seed by Yellow dwarf may be avoided by this time. Seed treatment for controlling
the onion maggot proved to be a relief especially on light and very light soils,
because here the pest is regularly coming back more or less intensively.
Storagelosses o f / 72 000 yearly are avoided by efficient methods for preventing
frost injury.
The culture of onions grownfrom setsstored at 78-8z° F in winter, has been exclusively a result of the preceding research. While before 1949 transplanting-onions
and onions grown from sets are not mentioned by the Central Bureau of Statistics
in the Netherlands, areas of 1858 and 1905 acres in 1949 and 1950 have been
indicated, of which at most 2 percent is taken by transplanting-onions. For the
temperature treatment of the sets 23 storage houses with a total capacity of
1250 tons were built. The sudden importance of the culture as well as the number
of storage houses clearly demonstrate the strong reaction by the practical growers
on new possibilities created by research.
About thefuture development of the culture of sowing-onions it is expected, that
radical changes may occur in the field of the choice ofvarieties,, when Dutch hybrid
onions will become available. Mechanisation of tending and topping will be
generally gaining field within the next five years which means that the labour
intensive character of the culture will be partly gone. From the one side this
will lower the cost of production, from the other the social importance of the
crop for the small farms will be seriously attacked. Storage in storage houses with
outside air cooling will be increasing both by individuals in a part of an existing
barn and co-operatively in newly established buildings. It is not excluded that
the pith of the activities of the Foundation Netherlands Onion-Federation will change
from technical problems to the broad field of economy.
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