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VOORWOORD
Hoewel Ir. C. W. C. van Beekom regelmatig de resultaten van zijn
onderzoek met betrekking tot de uien- en sjalottenteelt heeft gepubliceerd,
is het toeh een goede gedachte van hem geweest om ter gelegenheid van
het eerste jubileum zijn werk nog eens samen te vatten en als één geheel
te publiceeren.
Daardoor wordt het mogelijk om gemakkelijk een inzicht te krijgen in
den stand van het onderzoek en wat langs dezen weg bereikt is. Zooals
uit de door den secretaris van de Nederlandsche Uien-Federatie opgestelde
inleiding duidelijk blijkt, kan deze instelling met voldoening op haar arbeid
terugzien. Er is hier een voorbeeld hoe belangrijk het wetenschappelijk
onderzoek voor de practijk kan zijn, wanneer er eensgezind wordt samen
gewerkt en een stuwende kracht aanwezig is, welke zich geheel aan dien
arbeid kan geven.
De bemoeienis van de Overheid kan zich dan tot een minimum be
perken en wel in hoofdzaak tot het beschikbaar stellen van de noodige
middelen en het toezien op een juiste coördinatie der werkzaamheden met
de verschillende andere instellingen.
Er is wel eens betwijfeld of hetgeen Prof. Broekema zich van deze
federatie voorstelde wel zou worden bereikt. Men vreesde, dat de afgelegen
woonplaats van den onderzoeker dezen wellicht zou doen vervreemden van
de wetenschappelijke instellingen en zijn streven te sterk gericht zou
worden op het behalen van rechtstreeksch voordeel voor de practijk. Al
is dit gevaar inderdaad aanwezig, hier is toch gebleken, dat zulks niet het
geval behoeft te zijn.
Integendeel, er wordt hier steeds de hulp ingeroepen van de betrokken
wetenschappelijke instellingen, wanneer het vraagstukken betreft, waarvan
de oplossing een betere toerusting vraagt dan men te midden van de
practijk kan vinden.
Daardoor is een toestand gegroeid, welke in alle opzichten bevrediging
geeft en niet alleen de uien- en sjalottenteelt heeft vooruit gebracht, maar
welke er ook toe bijgedragen heeft, dat in de gebieden, waar Ir. van
Beekom zijn werkzaamheden verricht, de kennis en het inzicht op het
gebied van de landbouwkundige vraagstukken in het algemeen zijn
verdiept.
's-Gravenhage, Juli 1943.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,
Ir. A. W. van de Plassche.
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NEDERLANDSCHE UIEN-FEDERATIE
1 JANUARI 1938—1 JANUARI 1943
Op 1 Januari 1943 was het 5 jaren geleden, dat de Nederlandsche UienFederatie werd opgericht. Gaan wij haar ontwikkeling in dit eerste lustrum
na en keeren wij hiertoe met onze gedachten een oogenblik terug naar het
verleden, dan stemt deze terugblik ons in menig opzicht tot tevredenheid.
Immers, aanvankelijk op hoogst bescheiden basis begonnen, verkreeg de
Nederlandsche Uien-Federatie allengs meer middelen om haar activiteit ten
volle te ontplooien, waardoor de eenmaal begonnen taak met des te meer
succes kon worden voortgezet.
Moeizaam was de weg, die moest worden afgelegd om tot éen eerste
begin te geraken en het is ongetwijfeld aan de taaie volharding van Prof. Ir.
C. Broekema en J. A. van Nieuwenhuijzen te danken geweest, dat op
1 Januari 1938 tot de oprichting van de Nederlandsche Uien-Federatie kon
worden overgegaan.
Ook na de oprichting bleven zij, respectievelijk als adviseur en voorzitter,
hun krachten wijden aan de jonge organisatie, welke de kinderziekten nog
moest doormaken en hiervan ook ten volle haar deel kreeg.
Zonder hun initiatief, zonder hun voortdurend op de bres staan voor de
belangen van de Nederlandsche, Uien-Federatie, zou deze organisatie niet
tot stand zijn gekomen en daarmede zou het onderzoek van de problemen
bij de uiencultuur niet dan eerst veel later ter hand zijn genomen.
Hun beider verdienste voor de Nederlandsche uienteelt kan dan ook niet
licht overschat worden.
Reeds spoedig ontstond een nauw contact met de Directie van den
Landbouw, hetgeen allengs uitgroeide tot een zoodanig hecht verband, dat
de Nederlandsche Uien-Federatie eigenlijk als een, zij het dan autonoom,
onderdeel hiervan kan worden beschouwd.
Het streven van de organisatie werd warm toegejuicht; het vond in de
inspecteurs van den Landbouw Ir. J. M. L. Otten en Ir. G. Veenstra,
alsook in den inspecteur van den Tuinbouw Ir. A. W. van de Plassche
krachtige pleitbezorgers.
Op 1 Januari 1939 werd aanvankelijk als landbouwkundige, later als
consulent voor de uienteelt Ir. 0. W. C. van Beekom aan de Nederlandsche
Uien-Federatie verbonden.
In de daaropvolgende vier jaren geschiedde het onderzoek geheel onder
zijn leiding.
Hoewel het Bestuur hem met eenige aarzeling benoemde als landbouw
kundige, immers van uien was hem weinig of niets bekend, heeft de heer
van Beekom zich op bewonderenswaardige wijze in de materie ingewerkt en
bleek hij weldra de juiste man op de juiste plaats te zijn. In zeer korten
tijd was hij vooral op Flakkee, waar uiteraard het meest wordt gewerkt,
bij de boeren een zeer geziene figuur. Yooral in de eerste moeilijke jaren,
toen de zaak nog geheel opgebouwd moest worden, heeft hij, gesteund door
zijn vrouw, enorm veel werk verricht.
De voorwaarden voor vr.uchtbaren arbeid waren in de organisatie zelve
ten volle aanwezig.
Immers, opgebouwd door vertegenwoordigers van vereenigingen, waar
van de leden als practische uientelers belangstelling voor het onderzoek
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koesterden, vormde de Nederlandsche Uien-Federatie direct een hecht
contact tusschen practijk en consulent.
Door dit contact werd een juist begrip van de voorkomende onder
werpen van onderzoek in hooge mate bevorderd, hetgeen zijn invloed op de
wijze, waarop zij ter bestudeering aan daarvoor in aanmerking komende
diensten, instituten en laboratoria werden voorgelegd, zeker niet zal hebben
gemist.
De aanwezigheid van deze voortreffelijke instellingen van land- en tuin
bouwkundig onderzoek is mede beslissend geweest, voor hetgeen thans reeds
is bereikt.
Een' woord van dank voor hetgeen door den Buitenlandschen Bijkslandbouwvoorlichtingsdienst, den Plantenziektenkundigen Dienst, den Dienst
van den Bijkstuinbouwconsulent voor Koelaangelegenheden, het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, het Instituut voor Onderzoek
op het gebied van venverking van Fruit en Groenten, het Instituut voor
Plantenveredeling, het Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonder zoek,
het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek, het Laboratorium
voor Tuinbouwplantenteelt en het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle ten
behoeve van het onderzoek werd verricht, is dan ook zeker op zijn plaats.
In gelijke mate is een woord van erkentelijkheid van toepassing op den
Dienst der Rijkstand- en -tuinbouwconsulenten, in overleg waarmede gedu
rende een viertal jaren het meerendeel der proefvelden werd aangelegd en
waarvan steeds veel medewerking werd ondervonden.
Een gevoelige slag trof de Nederlandsche Uien-Federatie door het ver
scheiden van haar oprichter en adviseur Prof. Ir. C. Broekema en een van
haar meest intieme medewerkers Prof. Dr. A. H. Blaauw.
De herinnering aan hun beider aandeel ten bate van de Nederlandsche
uienteelt zal niet licht vervagen.
De resultaten van het onderzoek werden door den consulent vastgelegd
in den vorm van eenige verslagen, welke voor 1941 en 1940 verschenen als
„Med. 27" en ,,Med. 15" van den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, voor
1939 zonder meer als „Verslag der N.Ui.E." over dat jaar.
Zoowel door tal van lezingen als door korte berichten in de landbouwpers werden deze resultaten ter kennis gebracht van de practijk.
Eeeds Med. 27 van den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst vormde met
betrekking tot menig onderwerp van onderzoek het hechte fundament,
waarop de practijk verder kan bouwen.
Voor de hier volgende studie, uitgegeven door den Rijkstuinbouwvoor
lichtingsdienst, is dit welhaast nog in meerdere mate het geval.
De Nederlandsche Uien-Federatie vertrouwt er dan ook op, dat velen
daarmede hun voordeel zullen doen.
Oude Tonge, Februari 1943.
C. A. van Loon,
Secretaris-Penningmeester der
Nederlandsche Uien-Federatie.
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VOOR WELK PROBLEEM WIJ ONS
GEPLAATST ZIEN
Het probleem, dat zich steeds weer voordoet en voor de uienteelt met
alles wat daarmede samenhangt van de grootste beteekenis is, misschien
zelfs als een levensbelang daarvoor kan worden bezien, is in zijn eenvoudigsten vorm een onderzoek naar de mogelijkheden den Nederlandschen ui
over een zoo lang mogelijke periode aan de markt te brengen, m.a.w. het
tijdsverschil tusschen het einde van den ouden en het verschijnen van den
nieuwen oogst zoo klein mogelijk te maken.
Dat dit probleem inderdaad urgent was en het ook onder de omstandig
heden van het oogenblik nog is, blijkt wel hieruit dat vóór Nederland in
den oorlog werd betrokken steeds van handelszijde belangstelling bestond
voor export van uien naar verre landen, waarvoor men diende te beschikken
over duurzame uien, die een lang transport met goed gevolg zouden kunnen
doorstaan. Minder kwam een dergelijk lang bewaarbaar product voor leve
ring laat in het voorjaar aan de Engelsche markt in aanmerking, waarnaar
het overgroote deel van de Nederlandsche uien gedurende het winterseizoen
zijn weg vond, daar zich op dit tijdstip de concurrentie met den Egyptischen ui reeds meer en meer deed gevoelen, welke wegens de voorliefde van
het Engelsche publiek voor het nieuwe tegenover het afgaande product in
ons nadeel moest verloopen.
Maar dezelfde voorliefde van het Engelsche publiek deed onzen ui den
strijd winnen in den nazomer, waarbij het nieuwe Nederlandsche product,
het afgaande Egyptische op zijn beurt verdrong.
Het feit deed zich evenwel voor, dat de exporteur noch over een duurzamen noch over een zéér vroegen Nederlandschen ui kon beschikken, wat
tot gevolg had, dat voor export naar veraf gelegen gebieden, vreemde uien
gebruikt werden, die eerst van elders gehaald moesten worden, hetgeen
aanzienlijk meerdere transportkosten met zich medebracht. Voor het vroege
product moest de Zwijndrechtsche pootui dienst doen, als pootui en winterui
geteeld, een leelijke. weinig uniforme, sterk roodgetinte ui met daarbij alle
bezwaren, aan de teeltwijze als winterui verbonden. Daarbij werd de leemte
op de Engelsche markt door het geleidelijk wegvallen van den Egyptischen
ui slechts ten deele gevuld, daar de poot- en winteruien pas in de eerste
helft van Augustus verschenen, terwijl, zoodra de goede Nederlandsche ui
verscheen, de Zwijndrechtsche pootui geen kans meer had. Naast den
Zwijndrechtschen pootui verscheen als vroege ui en vrijwel gelijktijdig daar
mede de Hongaarsche plantui, doch desondanks bleef nog een „vacuum";
de Hongaarsche uien, hoewel vroeger dan de poot- en winteruien in Neder
land, moesten een veel langere reis afleggen om hun plaats van bestemming
te bereiken en kwamen derhalve tot op zekere hoogte eveneens te laat.
Kortom, er was bijzondere belangstelling naar een lang bewaarbaren en
een zéér vroeg leverbaren ui, die beide hier te lande ontbraken. Het selectiewerk met uien heeft aanleiding gegeven tot het opstellen van een Nederlandsch uiensortiment en daarmede onder meer óók het bestaan van prima
duurzame, zéér lang bewaarbare Nederlandsche uienselecties aangetoond.
In onmiddellijk verband hiermede staat het onderzoek naar de techniek van
de bewaring, de mogelijkheid het product zoo lang mogelijk in zoo goed
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mogelijke conditie te behouden met zoo min mogelijk verlies bij tusschentijdsehe leveringen.
Weliswaar wierp dit onderzoek nog geen dermate doorslaggevende
resultaten af als het selectiewerk met de daaraan verbonden opstelling van
een uiensortiment. Bestudeering van het betreffende hoofdstuk zal den
lezer echter ongetwijfeld met mij den indruk geven, dat wij ook wat dit
onderwerp van onderzoek betreft, hoopvol gestemd kunnen zijn.
De uitgewerkte nieuwe cultuurmethode ter winning van uien door uit
te gaan van in het eerste jaar door dik zaaien gewonnen plantuitjes, ligt
voor overname door de practijk gereed en zal het zoo zeer begeerde vroege
product leveren.
Urgent was het probleem, waartegenover wij ons geplaatst zagen,
urgent is het momenteel nog evenzeer en wel wat betreft het voorzien in
eigen behoefte. Nederland neemt vooralsnog zeker niet een vooraanstaande
plaats in in de rij van uienconsumeerende landen; ongetwijfeld zal het bij
eenigen omvang van de teelt spoedig een te veel hebben gedurende liet
winterhalfjaar, het zal daarentegen een nijpend tekort gevoelen gedurende
dat van den zomer. Vanzelfsprekend kon de voorziening van uien in eigen
behoefte vóór den oorlog gedurende het geheele jaar gemakkelijk plaats
vinden, daar het product 's winters werd betrokken van eigen oogst, terwijl
's zomers gerekend kon worden op import van elders. Het behoeft welhaast
geen nader betoog, dat een dergelijke voorziening thans niet zonder meer
vanzelf spreekt, hetgeen ons onmiddellijk wederom voor het in het begin
van deze uiteenzetting gestelde probleem plaatst, weliswaar met een ander
doel, doch in wezen met eenzelfde strekking. Terwijl wij bij de thans
geldende •cultuurmethoden van 15 September—15 Maart volop de beschik
king hadden over het eigen product, door een juiste keuze van ras of
selectie, hetgeen het Nederlandsch uiensortiment mogelijk maakt, gecombi
neerd met een doelmatiger bewaringstechniek, zal de bewaringsperiode
zonder kunstmatige koeling zeker nog met succes 1 à 1| maand verlengd
kunnen worden. Buitendien zal, door gebruik te maken van de nieuwe
teeltwijze van uien ter verkrijging van een zéér vroeg product, de oogst
zonder bezwaar 2 maanden kunnen worden vervroegd.
Slechts van Mei tot half Juli, gedurende 2J maand derhalve, zouden wij
uien van eigen bodem behoeven te ontberen en zouden wij naast de ge
noemde mogelijkheden ter langer bewaring van het product eveneens kunst
matige koeling toepassen, dan ware de kloof zelfs geheel te overbruggen.
Daarom is ook dit vraagstuk bij het verder onderzoek betrokken.
De onderwerpen selectiewerk met het daaruit voortvloeiende Neder
landsch uiensortiment, techniek uienbewaring en teelt van een zéér vroeg
gewas uien staan dus geenszins los naast elkaar; integendeel, zij vormen
één onverbrekelijk logisch geheel en als zoodanig te zamen ook uit een oog-^
punt van algemeen belang, het belangrijkste probleem van onderzoek.
In de volgende hoofdstukken zullen wij dan ook eerst deze drie onder
werpen van onderzoek nader bezien.
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SELECTIEWERK
PROEYEN MET INLÄNDSCHE UIENSELECTIE S
Aan de selectiewedstrijden werd in 1939 door 23, in 1940 door 30,
in 1941 door 23 en in 1942 door 21 uienselecties deelgenomen. Naast een
beperkt aantal z.g. hoofdrassen, dit zijn de rassen of selecties, die vermeld
worden in de Beschrijvende Eassenlijst van het Instituut voor Planten
veredeling van genoemde jaren, werd bij het onderzoek tevens een wisselend
aantal z.g. facultatieve rassen betrokken.
Onder facultatieve rassen worden rassen of selecties verstaan, die in
beproeving zijn en waarvan derhalve opname in de Eassenlijst vooralsnog
niet plaats vond.
In den loop der jaren werden tal van facultatieve rassen onderzocht;
vele werden na korteren of längeren duur afgevoerd, terwijl van andere
het onderzoek nog voortduurt. Slechts enkele bleken reeds bij vergelijking
met de hoofdrassen over dermate voortreffelijke eigenschappen te be
schikken, dat ook zij aan het Nederlandsch uiensortiment werden toe
gevoegd, met opname in de Eassenlijst als bekroning van den succesvollen
arbeid van den veredelaar tot onmiddellijk gevolg.
Vergelijkend onderzoek als facultatief ras, geschiedt eerst na een oriënteerend vooronderzoek, waarbij de door den veredelaar gevolgde methoden
van selectie worden bestudeerd, veldwaarnemingen worden verricht en de
betreffende selectie op een beperkt aantal proefvelden onder de loupe
wordt genomen. Is de uitslag van dit vooronderzoek bevredigend, dan volgt
weldra het onderzoek op ruime schaal door middel van een groot aantal
proefvelden, waarvan de duur uiteraard niet is aan te geven, daar een
gedocumenteerd oordeel van alle eigenschappen van de betreffende selectie
moet worden gevormd, alvorens bevordering tot hoofdras of afvoering kan
plaats vinden.
In het huidige stadium van onderzoek zijn alle selecties van eenige
beteekenis van het Rijnsburger- en Zeeuwsche bruine type reeds in een
of anderen vorm bij het onderzoek betrokken of betrokken geweest ; onder
het N. Holl, stroogele type bevinden zich misschien nog enkele vertegen
woordigers, die nader onderzoek wettigen. Dit aantal kan echter niet anders
dan zéér gering zijn.
Het is de bedoeling in dit hoofdstuk de resultaten der proeven met
inlandsche uienselecties over de periode 1939—1942 als geheel samen te
vatten.
De gegevens verkregen in het laatste jaar van proefneming, die uiteraard
nog niet eerder werden gepubliceerd, zullen hierbij uitvoeriger vermeld
worden, dan die der voorafgaande jaren. Voor deze drie jaren zij hiervoor
de aandacht gevestigd op de verschillende verslagen der Nederlandsche
Uien-Federatie. Voor 1941 en 1940 is dit verslag verschenen in den vorm
van „Med. 27" en „Med. 15" van den Bijkslandbouwvoorlichtingsdienst,
voor 1939 eenvoudig als „Verslag der N. Ui. F." over dat jaar. *)
x)
Zoowel Med. 27 als Med. 15 is nog verkrijgbaar bij het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek, Duivendaal, Wageningen, onder vermelding van het
(de) gewenschte nummer (s).
Het verslag der N.TJi.F. over 1939 is uitverkocht.

10
Tabel 1 vormt een overzicht van de geslaagde selectieproefvelden over
1942, waarvan de stand van het gewas zoodanig was, dat hij het trekken
van een conclusie uit de verrichte waarnemingen en bepalingen volkomen
rechtvaardigde.
Overzicht selectieproefvelden met uien 1942

TABEL 1
Nummering
Ver-

Reg.
Th 2
Th 3
Sch-D 1
Sch-D 3
G&O 12
G&O 18

Naam en woonplaats proefnemer

P. J. v. d. Slikke, St. Maartensdijk
J. F. Brooijmans, St. Annaland
A. Geluk, Nieuwerkerk . . . .
C. W. Romeijn, Ouwërkerk . .
Leo Jacobs, Den Bommel . . .
W. Blokland, Stellendam . . .

Aantal
Aantal
veldjes
selecties
per sel.
20
20
19
19
19
20

Grootte
afz.
veldjes
in aren

0,28
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

Door middel van de in deze tabel genoemde proefvelden werden de
volgende bepalingen verricht.
a. Vroegrijpheid, waar te nemen aan het vroeger of later strijken van
het loof der selecties.
b. Yorm, na te gaan aan het geplukte gewas.
Naar den vorm werden de selecties geclassificeerd als bolrond (b),
plat (pl), peervormig (pe), waarbij de grootste diameter van den ui onder
het midden en omgekeerd peervormig (ope), waarbij deze zich boven
het midden bevindt.
c. Uniformiteit van vorm, na te gaan aan het geplukte gewas.
d. Productiviteit, door wegen der velddroge leverbare uien.
e. Duurzaamheid, aan de hand v.an bewaarproeven. Het is een ver
heugend verschijnsel te kunnen constateeren, dat er steeds meer toe over
gegaan wordt deze proeven bij grootere hoeveelheden van de deelnemende
selecties volgens de in de practijk gebruikelijke methoden van uienbewaring
in te richten.
Veelal wordt thans een deel van het betreffende selectieproefveld b.v.
de opbrengst van 2 parallellen aan den hoop of in de ren gebracht, waarbij
de selecties onderling door gaas en eenig stroo gescheiden worden gehouden,
terwijl de koppen buiten beschouwing blijven en gevormd worden door
uien van de rest van het proefveld of van den proefnemer. Het behoeft
welhaast geen nader betoog, dat voor de practijk aan dergelijke bewaar
proeven, die zich over een betrekkelijk lange periode van bewaring uit
strekken en waarbij iedere selectie van het desbetreffende proefveld door
een betrekkelijk groote hoeveelheid uien is vertegenwoordigd, gro.ote waarde
kan worden toegekend. Uit den aard der zaak zijn de bewaarproeven met
uienselecties van den oogst 1942 thans nog niet beëindigd.. Derhalve komt

de verwerking der resultaten van de vergelijkende bewaarproeven steeds
één oogstjaar ten achter.
ƒ. Dikhalzen, waaronder te verstaan planten, die geen of geen lever
baren bol vormen en een dikken, stijven hals hebben, die tegen de rijpheid
niet omknikt. Met pijpers worden uien aangeduid, die reeds in het jaar
van uitzaai een bloemstengel vormen.

11
g. Roodkleuring, zoowel sterk uitwendig als inwendig of blind rood.
De neiging tot vorming van dikhalzen en de roodkleuring^ worden gewoon
lijk nagegaan bij een 6-tal selectieproefvelden en wel steeds door dezelfde
personen, ter verkrijging van een uniforme beoordeeling. Bij dit onderzoek
worden van de daarbij betrokken proefvelden op een volkomen regelmatige
plaats in ieder veldje juist 100 planten uit den grond getrokken. Uit dit
aantal volgt het percentage dikhalzen onmiddellijk na telling. De uienselecties worden vervolgens op rood beoordeeld do.or sorteering van dit
materiaal in sterk uitwendig roode en inwendig of blind roode uien, waar
voor zij aan den hals worden aangesneden. Telling geeft ook hier dadelijk
de gezochte percentages. Dit onderzoek is steeds weer een zéér omvangrijk
wTerk. Bij 6 selectieproefvelden met 20 selecties per proefveld in drievoud
aangelegd komt het ieder jaar neer op 6 x (3 x 20) x 100 = 36 000 uien
plukken en beoordeelen op genoemde eigenschappen.

Resultaten der proeven
Tabel 2 vermeldt de opbrengst aan leverbare uien der geslaagde selectie
proefvelden, waarvan het overzicht in de eerste tabel werd gegeven. Ter
vereenvoudiging werd van ieder proefveld niet het opbrengstcijfer van elk
der parallellen (a, b, c) afzonderlijk weergegeven, doch met het gemid
delde volstaan.
Zooals gebruikelijk fungeerde ook nu weer de Perijka ui als standaard
ras. Men vindt allereerst het aantal kg leverbare uien per are van dezen
ui opgegeven; vervolgens zijn deze gewichtshoeveelheden op 100 gesteld,
om daarna die van alle andere selecties hierin uit te drukken.
Naast de voor 1942 verkregen gemiddelden staan die van het 3-tal
voorafgaande jaren alsmede het tijdvakgemiddelde, dat, zooals bekend,
steeds over de laatste vier jaren van onderzoek wordt betrokken.
De achter de gemiddelden tusschen haakjes geplaatste cijfers geven
het aantal malen aan, waarin een bepaalde selectie op de selectieproef
velden voorkwam. Hoe grooter dit aantal, des te grooter de kans, dat de
betreffende gemiddelden met de werkelijkheid overeenstemmen.
Indien een selectie pas voor het eerst aan de selectiewedstrijden mee
deed en nog slechts op enkele proefvelden werd uitgezaaid, is het be
grijpelijk, dat aan de in dergelijke gevallen slechts over weinig gegevens
betrokken gemiddelden vooralsnog geen volstrekte waarde kan worden toe
gekend. Het verdient daarom aanbeveling steeds aan de achter de ge
middelden geplaatste cijfers eveneens aandacht te schenken.
De berekeningen werden in één decimaal uitgevoerd en de verkregen
uitkomsten op heele getallen afgerond. Er worden derhalve verhoudingscijfers (in het vervolg standaardgetallen te noemen) gevonden, berekend
naar de opbrengst van het standaardras, dat bij alle proeven tegenwoordig
is. Hierdoor wordt uitgeschakeld iedere toevallige invloed op deze of gene
selectie in een bepaald geval buiten het complex van raseigenschappen,
daar de aanwezige standaard dezelfde invloeden in gelijke mate onder
vindt en, naar op goede gronden mag worden aangenomen, op gelijke wijze
hierop reageert.
Opdat de standaard een beeld zal vertoonen, als ware het geheele proef
veld uitsluitend hiermede bezaaid, wordt bij selectieproefvelden met een
groot aantal deelnemende selecties van de dubbele standaardmethode ge-
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13
bruik gemaakt; daarbij bedraagt het aantal veldjes van het standaardras
het dubbele van dat der overige beproefde uienselecties.

Wenscht men zich een inzicht te verschaffen omtrent de werkelijke
opbrengst van een bepaalde selectie bij één der proefvelden, voor een zeker
jaar- dan wel voor het tijdvakgemiddelde, dan kan men deze op eenvoudige
wijze afleiden uit de overeenkomstige werkelijke opbrengst van het stan
daardras.
Gaf over het tijdvak 1939—1942 b.v. de Primeur ui een standaard
getal 110, dan wil dit zeggen, dat de opbrengst van deze selectie over
genoemd tijdvak 10 % meer bedroeg dan die van het standaardras Perijka,
welke over dezelfde periode een gemiddelde opbrengst van 445 kg leverbare
uien per are opleverde. De werkelijke gemiddelde opbrengst van Primeur
bedroeg derhalve over genoemd tijdvak 445 -f 10 x 4,45 of wel 110 : 100
x 445 = 489,5 kg per are, hetgeen neerkomt op bijna 816 mud per ha.

Tabel 3 geeft een overzicht van de genomen bewaarproeven met uien
van den oogst 1941. De tabel geeft een inzicht in den opzet der proeven;
achtereenvolgens wordt melding gemaakt van het registratienummer van
het selectieproefveld waarvan de uien betrokken werden (zie hiervoor ook
verslag N. Ui. F. 1941, Med. 27 Directie van den Landbouw), den proef
nemer, de wijze van bewaring, den bewaartijd, het aantal aan de proeven
deelnemende selecties en de van ieder hunner in de diverse gevallen be
waarde hoeveelheid uien.
Overigens behoeft de tabel weinig toelichting; de uien werden opge
slagen volgens de in de practijk gebruikelijke methode van bewaring in
den hoop dan wel in veilingkisten of kratten in een loods, terwijl het
streven naar bewaring over langer termijn en vergrooting van de te be
waren hoeveelheid uien per selectie duidelijk tot uiting komt.
TABEL 3

Overzicht bewaarproeven met uien oogst 1941
Registratienummer alsmede
naam en adres proefnemer
Z 626, J. F. Brooymans, St. Anna
land

Wijze
van bewaring
der uien

hoop

Z 628, C. W. Romeijn, Ouwerkerk

veilingkisten
in loods
idem

Z 625, P. J. v. d. Slikke, St. Maar
tensdijk

idem

ZHE 1513, K. A. v. Beek, Melissant

hoop

ZHE1515, Leo Jacobs, DenBommel

idem

ZHE 1516, D. C. Slis, Oude Tonge

idem

P. Swager Kzn., Noordscharwoude

kratten in
loods

Z 627, P. L. Krepel, Bruinisse .

Bewaartijd

Bewaarde hoe
Aantal veelheid in kg
sel.
per sel.

30/ 9/41—
27/ 3/42
15/10/41—
15/ 3/42
15/10/41—
15/ 3/42

12

300

12

100

12

100

26/ 9/41—
25/ 3/42
25/ 9/41—
2/ 4/42
19/ 9/41—
8/ 4/42
26/ 9/41—
26/ 3/42
15/10/41—
14/ 3/42

15

100

20

± 270—300
naar opbrengst
± 150—180
naar opbrengst
± 180—210
naar opbrengst
± 50
naar opbrengst

20
20
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Tabel 4 geeft het resultaat der bewaarproeven weer. Beknoptheidshalve
zijn in deze tabel slechts de gegevens van die uienselecties vermeld, welke
op grond van hun eigenschappen in aanmerking kwamen voor verdere
deelname aan de selectiewedstrijden.
Allereerst vindt men het percentage leverbare uien na bewaring voor
het standaardras Perijka vermeld. Vervolgens zijn de rendementen van
dezen ui op 100 gesteld, om daarna die van de overige selecties hierin uit
te drukken. Daarnaast treft men de voor het jaar van proefneming, als
mede de daaraan voorafgaande drie jaren gevonden gemiddelden aan en
tenslotte het tijdvakgemiddelde over de laatste vier jaren van onderzoek.
De achter de gemiddelden tusschen haak]es geplaatste cijfers geven
wederom. een inzicht in de mate van deelname der betreffende selectie in
dit geval aan de bewaarproeven.
Op analoge wijze als bij de opbrengstproeven, kan uit de standaard
getallen op eenvoudige wijze van iedere selectie het rendement worden
afgeleid voor de betreffende proef, het betreffende jaar- of het tijdvak
gemiddelde uit het overeenkomstige percentage leverbare uien voor het
. standaardras Perijka.
Tabel 5 geeft een beeld van het percentage dikhalzen der diverse
selecties. Beschouwing van de tabel leidt tot de conclusie, dat de neiging
tot het vormen van dikhalzen in belangrijke mate aan de selectie ge
bonden is. Over de verschillende jaren van onderzoek houdt zij steeds ten
nauwste verband met het tijdstip van afrijpen der verschillende selecties,
met dien verstande, dat vrij laatrijpe en laatrijpe selecties zooals Willemshover, Bola en sel. de Boer veel dikhalzen geven, daarentegen een zéér vroeg
rijpe selectie zooals Oranje weinig, terwijl in overeenstemming hiermede het
meerendeel der selecties, die vroegrijp tot tamelijk vroegrijp zijn, wat betreft
de neiging tot vorming van dikhalzen, tusschen deze uitersten instaat.
Dat ook het jaar van invloed is op de vorming van dikhalzen, blijkt
uit een vergelijking van de waarnemingen der verschillende jaren onderling.
Jaren, die voor de cultuur van uien gunstig zijn, zooals 1939 en 1940,
komen hierbij beter voor den dag dan voor de teelt van dit gewas ongunstige
jaren zooals 1941 en 1942.
In tabel 6 tenslotte vindt men het percentage roodkleuring der uienselecties vermeld. Hierbij heeft het eerste gegeven betrekking op het per
centage sterk uitwendig roodgetinte, het tweede op dat der inwendig of
blind roode uien. Afwezigheid van sterk uitwendig roode uien wordt met
de afkorting afw. aangeduid.
Beschouwing van de tabel laat zien, dat bij de vertegenwoordigers van
het Rijnsburger- en N. Holl, stroogele type sterk uitwendig rood niet, dan
wel sporadisch voorkomt; bij die van het Zeeuwsche bruine type is het
steeds in eenige mate aanwezig.
De vertegenwoordigers van het Eijnsburger type vinden hun oorsprong
in den van nature weliswaar matig duurzamen, doch blanken Eijnsburger
ui. Naar mijn meening zal hier het rood door rasvermenging binnengeslopen
zijn. Voor de selecties van het Rijnsburger type is alle rood uit den booze

en dient er bij verdere selectie streng tegen te worden gewaakt.
Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordigers van het N. Holl, stroogele
type; de kans op rasvermenging was in Noord-Holland, waar oorspronkelijk
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reeds de blanke N. Holl, stroogele ui met zijn varianten domineerde,
geringer dan in Zuid-Holland en Zeeland.
De tabel laat zien, hoe dit ook nu nog in de vertegenwoordigers van
dit type tot uitdrukking komt.
De vertegenwoordigers van het Zeeuwsche bruine type daarentegen,
zijn min of meer verwant aan den om zijn duurzaamheid geroemden
Zeeuwschen bruinen ui. Eeeds de naam zelf zegt ons alles omtrent zijn
kleur. Bij dit type is het rood een daarbij behoorende eigenschap, dat men
niet straffeloos kan uitselecteeren, zonder de duurzaamheid in gevaar te
brengen.

Een zeker percentage uitwendig en inwendig rood zal men derhalve
voor vertegenwoordigers van het Zeeuwsche bruine type moeten aan
vaarden, hoewel de selecteurs zich ook hier voor overdrijving dienen te
behoeden.

OMSCHRIJVING DER UIENSELECTIES
Teneinde een objectieve omschrijving der uienselecties mogelijk te
maken werden voor hun eigenschappen schaalverdeelingen ingevoerd. Aan
de hand hiervan volgt een omschrijving door middel van tabel 7, waarin
de selecties met al hun eigenschappen vereenigd zijn, op gemakkelijke wijze.
Ter toelichting van deze tabel zij opgemerkt, dat in die gevallen, waarbij
de betrokken gegevens nog geen volstrekte waarborg gaven voor een zuivere
weerspiegeling van een eigenschap van de betreffende selectie, zooals voor
productiviteit en duurzaamheid in het geval van eenjarig onderzoek en
voor vorming van dikhalzen en roodkleuring bij te gering aantal waar
nemingen, dit aantal hierbij vermeld wordt door de tusschen haakjes ge
plaatste cijfers.

Vroegrijpheid en Uniformiteit van vorm
Zéér vroegrijp,
Vroegrijp,
Tamelijk vroegrijp,
Vrij laatrijp,
Laatrijp,
Zéér laatrijp,

zéér uniform
uniform
tamelijk uniform
matig uniform
weinig uniform
zéér weinig uniform

9
8
7
6
5
4

Productiviteit en Duurzaamheid
Zéér productief,
Productief,
Tamelijk productief,
Matig productief,
Weinig productief,
Zéér weinig productief,

zéér duurzaam .
duurzaam .
tamelijk duurzaam
matig duurzaam
weinig duurzaam
zéér weinig duurzaam

Standaardgetal
boven 105
100—105
95—100
90—95
85—90
lager dan 85

Percentage dikhalzen
Zéér weinig
Weinig
Tamelijk weinig
Vrij veel
Veel
Zéér veel

lager dan 1
1—2

2—3
3—5
5—10
boven 10
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Percentage roodkleuring
Sporadisch
Zéér laag (weinig)
Laag (weinig)
Tamelijk laag (weinig)
Vrij hoog '(veel)
Hoog (veel)
Zéér hoog (veel)

0—0,3
0,3—2
2—5
5—10
10—15
15—20
boven 20

Evenals in voorafgaande tabellen zijn in tabel 7 in de typen de ver

tegenwoordigers naar hun beteekenis gerangschikt.
Bij de bepaling dezer volgorde zijn van iedere selectie alle eigensehaiJpen
in overweging genomen, doch uit den aard der zaak golden hierbij produc
tiviteit en duurzaamheid als het meest doorslaggevend. Yan de beste

selecties, waarvan reeds vroeger opname in de Beschrijvende Rassenlijst
van het Instituut voor Plantenveredeling te Wageningen plaats vond, vol
gen de omschrijvingen.
Hierbij duiden de letters -K en H achtereenvolgens den kweeker en den
persoon of het lichaam aan door wien origineel zaad in den handel wordt,
of eventueel zou kunnen worden gebracht. Te zamen vormen zij het Nederiandsch uiensortiment. Ten aanzien van de overige selecties, de facultatieve
derhalve, die nog in onderzoek zijn en waarbij opname vooralsnog achter
wege bleef, zal met een korte kritische beschouwing worden volstaan.
RIJNSBURGER TYPE

Grondras. Rijnsburger ui.
Productieve, min of meer bolvormige, matig duurzame, blanke ui.

Primeur. K en H: M. van Zielst, Nieuwe Tonge.
Vroegrijpe, bolvormige, zéér uniforme, zéér productieve, tamelijk duur
zame ui met tamelijk weinig dikhalzen. Sporadisch sterk uitwendig,
tamelijk weinig inwendig rood.
Wordt steeds meer gewaardeerd ook buiten Goeree en Overflakkee en
wel in Zeeland en Noord-Holland. Leent zich wegens zijn vroegrijpheid en
hooge productiviteit ook zeer wel voor de teelt van een zéér vroeg gewas
uien door middel van plantuien.

Galathee. K en H: Maarten C. van Nieuwenhuijzen, Achthuizen.
Vroegrijpe, bolvormige, zéér uniforme, zéér productieve, tamelijk duur
zame ui met tamelijk weinig dikhalzen. Geen sterk uitwendig, tamelijk
weinig inwendig rood.
Ondervindt evenals Primeur ook buiten Goeree en Overflakkee steeds
meer waardeering. Is wegens zijn vroegrijpheid en hooge productiviteit
eveneens zéér geschikt voor de teelt van een zéér vroeg gewas uien door
middel van plantuien.

Favoriet. K en H: N.V. Wed. P. de Jongh, Goes.
Vroegrijpe,
met vrij veel
inwendig rood.
In Zeeland
nadeel van de
bleek.

bolvormige, uniforme, productieve, tamelijk duurzame ui
dikhalzen. Sporadisch sterk uitwendig, tamelijk weinig
meer en meer terrein winnend, heeft deze selectie nog het
aanwezigheid van een vrij laatrijpen stam, zooals in 1941
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Willemshover. K en H: Johan A. van Nieuwenhuijzen, Achthuizen.
Vrij laatrijpe, bolvormige, tamelijk uniforme, productieve, matig duur
zame ui met veel dikhalzen. Geen sterk uitwendig, tamelijk weinig in
wendig rood.
Is door vrij late rijpheid iets minder oogstzeker, in het bijzonder in
het noorden des lands en in voor de teelt van uien ongunstige jaren. Wordt
langzamerhand door voorgaande selecties van overeenkomstig type over
vleugeld.
Van de facultatieve vertegenwoordigers van het Bijnsburger type zijn
de selecties H. Lodder te Goedereede, Adr. Goedegebuure te Sint Annaland, van Beek te Melissant en van Lenten te Dirksland allen zéér pro
ductief.

Foto: D. Lindner, Wageningcn

Rijnsburger type

Sel. H. Lodder, thans gedurende vier achtereenvolgende jaren beproefd,
heeft den besten indruk gemaakt van dit viertal, doch wordt op den voet
gevolgd door sei. Adr. Goedegebuure. Sel. van Beek gaat vooruit ; terwijl
zij haar goede productiviteit en bevredigende duurzaamheid handhaaft,
wordt haar uniformiteit van vorm beter en vermindert haar voor een ver
tegenwoordiger van het Bijnsburger type te sterke mate van roodkleuring.
Sel. van Lenten stelde teleur ten aanzien van haar duurzaamheid.
De selectie van G. Tanis te Goedereede, wellicht iets minder produc
tief dan het behandelde viertal selecties van het Bijnsburger type, bezit
overigens goede eigenschappen.
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ZEEUWSCHE BRUINE TYPE

Grondras. Zeeuwsche bruine ui.
Matig productieve, omgekeerd peervormige tot bolvormige, zéér duur
zame, roodgetinte ui.
Perijka. K: Ir. C. Koopman, Hoofddorp. Yk en H: Centraal Bureau,
Rotterdam.
Vroegrijpe, omgekeerd peervormige tot bolvormige, uniforme, tamelijk
productieve, tamelijk duurzame ui met vrij veel dikhalzen. Zéér laag per
centage uitwendig, veel inwendig rood.
Vindt op Goeree en Overflakkee en in Zeeland nog veel ingang, doch
duurzaamheid verschilt thans weinig van vertegenwoordigers van Rijns
burger type, terwijl productiviteit beslist geringer is.
Wevo. K en H: P. Voogd, Goedereede.
Vroegrijpe, omgekeerd peervormige, uniforme, productieve, tamelijk
duurzame ui met vrij veel dikhalzen. Zéér laag percentage sterk uitwendig,
vrij veel inwendig rood.
Vertoont veel overeenkomst met den Perijka ui.
Oranje. K en H: Ir. J. B. Mijs, Sommelsdijk.
Zéér vroegrijpe, omgekeerd peervormige, uniforme, tamelijk produc
tieve, zéér duurzame ui met weinig dikhalzen.
Laag percentage sterk uitwendig, zéér veel inwendig rood.
Is de meest karakteristieke vertegenwoordiger van het Zeeuwsche bruine
type door zijn ongeëvenaarde duurzaamheid.
De tot dit type behoorende facultatieve selectie van D. C. Slis te
Oude Tonge is geen verbetering.

Foto: D. Lindner, Wageningen

Zeeuwsche bruine type
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Hoewel minder roodgetint, zoowel uit- als inwendig, dan Oranje, mist
zij bij gelijke productiviteit de voor deze selectie zoo kenmerkende uit
muntende duurzaamheid.
NOORD-HOLLANDSCHE STROOGELE TYPE

Grondras. N. Hollandsche stroogele ui.
Productieve, min of meer platte, matig duurzame, blanke ui.
Bola. K en H: J. Jong, Noordscharwoude.
Laatrijpe, bolvormige, tamelijk uniforme, zéér productieve, tamelijk
duurzame ui met veel dikhalzen. Sporadisch sterk uitwendig, weinig in
wendig rood.
Handhaaft zich buiten Noord-Holland op Goeree en Overflakkee en in
Zeeland. Is: door laatrijpheid minder oogstzeker, in het bijzonder in het
Noorden des lands, waardoor hij in Friesland en Groningen gewoonlijk
teleurstelt. Eveneens in voor de teelt van uien ongunstige jaren brengt
laatrijpheid risico met zich. Daartegenover blijkt de productiviteit onder
gunstige omstandigheden niet te evenaren.
Record. K en H: Bart van Loenen, Zuidscharwoude.
Tamelijk vroegrijpe, platte, tamelijk uniforme, zéér productieve, tamelijk
duurzame ui met veel dikhalzen. Geen sterk uitwendig, weinig inwendig
rood.
Heeft tegenover Bola het voordeel wat vroeger rijp te zijn, doch voor
Goeree en Overflakkee en Zeeland misschien ten onrechte het bezwaar van
den platten vorm. Beperkt zich nog slechts tot Noord-Holland.
De selectie van Langedijk te Nieuwe Niedorp leverde een voor een

Foto: D. Lindner, Wageningen

Noord-Hollandsche stroogele type
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vertegenwoordiger van het N. Holl, stroogele type verrassende vroegrijp
heid op, waarmede het gevonden lage percentage dikhalzen in direct ver
band staat. Ten aanzien van de vroegrijpheid is zij evenwel in tegenspraak
met zich zelf, daar zij in 1941 geheel overeenkomstig het type, dat zij
vertegenwoordigt, vrij laatrijp bleek te zijn.
Ongetwijfeld is hier dan ook sprake van meerdere stammen, waarbij de
thans beproefde zeker alle aandacht verdient en bij nader onderzoek
misschien van veel beteekenis kan blijken. De selectie van Gebr. Bakkerte Noordscharwoude bleek haar betrekkelijk gunstige vroegrijpheid niet
geheel te kunnen handhaven, terwijl de selectie van C. de Boer te Zuidscharwoude den indruk van vorig jaar, geen verbetering te zijn, bevestigde.
FRIESCHE GELE TYPE

De tot dit type behoorende selectie van Sybrandy te Berlikum beves
tigde den uitstekenden indruk bij voorgaand onderzoek verkregen met
betrekking tot haar vroegrijpheid, uniformiteit van vorm, neiging tot vor
ming van dikhalzen en roodkleuring.
In productiviteit komt deze fijn gevormde ui echter ten achter. Hij zal
zich wellicht handhaven in Friesland, waar zéér vroegrijpe en vroegrijpe
selecties vereischt zijn; meer dan locale beteekenis echter zal hij waar
schijnlijk niet verkrijgen.

HET NEDERLÄNDSCH UIENSORTIMENT
Het Nederlandsch uiensortiment biedt elk wat wils en is daarom zoowel
voor teler als handelaar van de grootste beteekenis.
Het Nederlandsch uiensortiment, voortgekomen uit liet beste wat de
Nederlandsche veredelaar van uien aan te bieden heeft, waarborgt bij ver
standige keuze uit de daaronder gerangschikte uienselecties een beter
resultaat.
Het Nederlandsch uiensortiment is in zijn drietal groepeeringen zoowel
opgenomen in de Rassenlijsten voor Groentegewassen als voor Landbouw
gewassen. x)
Het bolvormige Rijnsburger type omvat productieve of zéér productieve,
bolvormige, doch meerendeels matig tot tamelijk duurzame uien met geen
tot sporadisch sterk uitwendig en een tamelijk laag percentage inwendig
rood.
Het min of meer platte Noord-Hollandsche stroogele type vertegenwoor
digt uien, die in velerlei opzicht met de tot het Rijnsburger type behoo
rende selecties overeenkomen; wat hun roodkleuring betreft winnen zij het
zelfs daarvan. Hun over het algemeen late tijdstip van afrijpen vormt
evenwel een eigenschap, welke hen al naar de omstandigheden ten goede
ot' ten kwade kan worden gerekend.
Het feit evenwel, dat het tijdstip van afrijpen der selecties van deze
typen onderling tot eenige weken uiteenloopt, biedt tevens de mogelijkheid
tot doelmatige werkverdeeling op het bedrijf van den grooten uienteler.
') In verband met de rangschikking van de uien onder do tninbouwgewassen
zullen 7,ij in liet vervolg worden opgenomen in de Rassenlijst voor Groentegewassen
van het Instituut voor de Veredeling van Tninbouwgewassen te Wageningen.
In verband met de groote beteekenis, ook voor den landbouw, worden zij echter
eveneens vermeld in de Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
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Van beide typen leenen zich de uien uitstekend voor direct opruimen van
het land of export naar dichtbij gelegen gebieden na niet te lange bewaring,
Daarom voor dit doel Primeur, Galathee, Favoriet, Willemshover van
het Bijnsburger-, Bola en Record van het N. Holl, stroogele type.
Het omgekeerd peervormige Zeeuwsche bruine type tenslotte omvat de
echte bewaaruien ; zij zijn evenwel minder productief en aanzienlijk sterker
roodgetint, zoowel uit- als inwendig, dan de vertegenwoordigers der beide
eerstgenoemde typen. Voor zéér lange bewaring of export naar veraf ge
legen gebieden steeds Perijka, Wevo en Oranje.

Foto: Ir. van Beek om, Micldelhaniis

Verschil in tijdstip van afrijpen tussohsn een vertegenwoordiger van het
Zeeuwsche bruine type (links) en een van het Noord-Hollandsche stroogele
type (rechts).
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TECHNIEK UIENBEWARING
Waarom onderzoek?
Het mag niet ontkend worden, dat de systemen van uienbewaring
zooals deze tot nu toe in de practijk hun toepassing vinden, bezwaren
met zich medebrengen, eensdeels van algemeenen aard, anderdeels als
gevolg van de toegepaste bewaringsmethode.
Afgezien van de relatief hooge verliezen bij de gebruikelijke methoden
van uienbewaring, brengen deze voorts onderstaande nadeelen met zich
mede.
1.' Bij het oogsten is men in hooge mate afhankelijk van de weers
omstandigheden. Indien deze tot gevolg hebben, dat men de uien niet
voldoende droog kan opslaan, is verhoogde kans op broei en daarmede op
de karakteristieke bewaringsziekte koprot in het bijzonder bij hoopbewaring
aanwezig.
2. Eenmaal opgeslagen heeft men geen overzieht meer over de partij.
3. Bij vorst brengt het „opdoen" van het product moeilijkheden met
zich mede.
4. De temperatuur tijdens de bewaring kan men niet beïnvloeden.
5. Het vorstvrij bewaren van het product gaat. met moeilijkheden
gepaard. Dit laatste nadeel, dat zeker niet als het geringste is te be
schouwen, zooals de vier achtereenvolgende strenge winters, die ons nog
versch in het geheugen liggen, wel hebben aangetoond, moet evenwel in
het bijzonder in verband met het toegepaste bewaringssysteem worden
bezien.
Als zoodanig is er een principieel verschil tusschen de Flakkeesche
bewaring in den hoop („kuil"" of „put") en die der Zeeuwsche in de ren.
De hoop, die reeds door zijn stroobedekking van meer gesloten con
structie is, kan uiteraard gemakkelijker tegen strenge vorst beschermd
worden dan de ren, waarbij meer de mogelijkheid tot ventilatie op den
voorgrond treedt.
Zal bij zachte winters de renbewaring door haar betere ventilatie goede
resultaten opleveren, in sommige gevallen zelfs betere dan de bewaring
in den hoop, bij strenge winters daarentegen keert deze eigenschap van
de ren zich tot een beslist nadeel, hetgeen in het bijzonder vele Zeeuwsche
uientelers in de afgeloopen strenge winters tot hun groote schade onder
vonden hebben.
Juist in verband met het kenmerkende verschil tusschen ren en hoop
adviseerden wij steeds tot een gecombineerde bewaring. Het deel van het

product, hetgeen het eerst geleverd wordt in de ren; de rest in den hoop.
Maar de rennen met December leeg èn TIJDIGE bescherming van de
hoopen bij invallende vorst!

Wij zullen bij onze beschouwingen thans niet ingaan op de techniek
der bescherming tegen vorst. Hiervoor zij verwezen naar het hoofdstuk
van deze studie: „Bescherming tegen strenge vorst in hoop en ren".
Slechts zij nog opgemerkt, dat de ervaring geleerd heeft, dat de hoop
afdoende en zelfs de ren redelijk te beschermen is tegen vorstschade, zij
het opk met meer moeite en daarmede gepaard gaande kosten, indien men
maar tijdig zijn maatregelen neemt. Ook bij de voor Noord-Holland zoo
karakteristieke cylindrische hoopen zal ongetwijfeld een redelijk resultaat
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te bereiken zijn, hoewel minder afdoende dan bij den zooveel meer v'olumineuzen Flakkeeschen hoop.

Foto: Ir. van Beekom, Midclelharnis

Flakkeesche uienhoop
Let op de wijze van stroobedekking

Organisatie en opzet van het onderzoek
Naar aanleiding van de gebreken, die aan de verschillende in de practijk toegepaste methoden van uienbewaring kleven, stelde zich de Nederlandsche Uien-Federatie in verbinding met den Tuinbouwvoorlichtingsdienst en het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt ter bevordering van
onderzoekingen, welke ter ondervanging dier gebreken dienden te worden
verricht.
Daarbij werd gedacht aan een bewaring volgens het systeem van de
Amerikaansche Fruitbewaarplaats, zooals dit ook voor de koolbewaring
in studie is genomen.
Dit denkbeeld vond mede zijn ontstaan in het feit, dat in Amerika,
waar men analoge moeilijkheden als in ons land ondervindt, schuurbewaring voor uien reeds in de practijk ingang had gevonden, terwijl in
Duitschland sedert de laatste jaren een dergelijke wijze van bewaring
eveneens meer in gebruik is gekomen.
Het ligt voor de hand, dat men bij toepassing van schuurbewaring de
gezamenlijke besproken moeilijkheden, bij de huidige systemen van be
waring ondervonden, misloopt, daar zij eigenlijk het voordeel der betere
ventilatiemogelijkheid van de ren en dat van den meer gesloten Flak
keeschen hoop beide vereenigt, doordat men de temperatuur èn de ven
tilatie beheerscht en al naar behoefte kan regelen.
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In een goede bewaarschuur zal dan ook de kans op broei en koprot
minder zijn, het product vorstvrij è.n ten allen tijde verwerkbaar worden
bewaard, terwijl men van een overzicht over de partij verzekerd is ge
durende de geheele periode van bewaring.

Resultaten Yan het onderzoek
Het is niet zoo zeer onze bedoeling het rapport, waarin het onderzoek
werd samengevat, in zijn geheel over te nemen, dan wel de resultaten
daarvan toe te lichten en de mogelijkheden, die het biedt, nader te be
schouwen. 1)
Vergeleken werd het verloop van de bewaring in den hoop met die in de
schuur van uien van den vertegenwoordiger Primeur van het Rijnsburger
type, afkomstig van selectieproefveld ZHE 873 en wel van dezelfde parallel
daarvan.
Ditmaal kon nog niet beschikt worden over een fruitbewaarplaats, doch
de daarin heerschende omstandigheden werden geïmiteerd, door gebruik te
maken van een onder bepaalde voorwaarden gebrachte koelcel.
De bewaring begon op 26 September 1940 ; zij eindigde voor den hoop
op 17 Maart 1941 met tot rendement 85,8 % en voor de „bewaarschuur"
op 22 Maart met 87,1 % tot rendement.
Bij beschouwing van de partijen als zoodanig viel op, dat de aan den
hoop bewaarde uien eenige neiging tot uitloopen begonnen te vertoonen
(begin van wortelvorming), hetgeen van de in de „schuur" bewaarde
partij niet gezegd kon worden, terwijl de kleur van deze uien aanzienlijk
blanker was.
Na de controle en nadat afval en staarten verwijderd waren werd de
onder de nagebootste omstandigheden van een fruitbewaarplaats opgeslagen
partij verder bewaard en tenslotte op 24 April 1941 definitief geruimd.
Zij leverde toen zelfs nog een rendement op van 66 % van het oorspron
kelijke gewicht van het uitgangsmateriaal. Tegenover de eerste controle
op 22 Maart derhalve een achteruitgang van 21,1 %, die evenwel voor een
goed deel was toe te schrijven aan het verhoogde gewichtsverlies door ver
damping, daar slechts 8,5 % was uitgeloopen en bij de eerste controle dë
uien iets te scherp waren behandeld, waardoor veelal goeddeels de buitenste
vliezige „vellen" (rokken) waren verwijderd.
De rendementen volgens de beide bewaarsystemen respectievelijk op
17 en 22 Maart 1941 verkregen, leveren evenwel weinig verschil op. Daarbij
moet men echter rekening houden met de omstandigheid, dat de over een
lange periode matig koude winter van 1940 zich bij uitstek leende voor een
gewone bewaring aan den hoop. Stellen wij hiertegenover het over een
tijdvak van 1987/1940 voor dezelfde selectie uit 16 bewaarproeven verkregen
rendement van 72 %, dan komt dat met de „schuurbewaring" bereikte
van 87,1 % over een gemiddeld zeker niet korter bewaringsperiode wel in
een ander licht te staan!
') Techniek nienbewaring. Bapport betreffende een bewaarproef met uien
1940/'41, door Ir. T. van Hiele, Bijkstuinbouwconsulent belast met Koelaangelegenheden en Prof. Ir. A. M. Sprenger, Directeur van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen.
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Onkosten aan beide systemen van bewaring verbonden
De onkosten per strekkende meter hoop tegen een inhoud van 12 mud
= 720 kg uien, gebaseerd op prijzen van vóór den oorlog, kan men als
volgt onderverdeelen en samenvatten.
Dekstroo 60 kg à f 15 per 1000 kg
f 0,90
Arbeidsloon opzetten en dekken der uien
0,36
Papierkosten ter bescherming tegen vorstschade (eenmalige her
haling)
0,22
Stroo ter vastlegging papier 24 kg à f 15 per 1000 kg tegen 50 %
waardevermindering
0,18
Klaarmaken voor verkoop, waaronder eveneens begrepen kosten
voor ontdekken van den hoop, opzetten van een windschut e.d.
à 15 cent per 60 kg
1,80
Totaalkosten bewaring aan den hoop

f 3,46

Per strekkende meter van 12 mud uien of wel f 4,82 per 1000 kg uien.
Hiertegenover brengt bewaring in een schuur volgens het systeem der
Amerikaansche Fruitbewaarplaats, evenals die in den hoop gebaseerd op
prijzen van vóór den oorlog, de volgende kosten met zich mede.
Gesteld 100 000 kg uien opgeslagen, niet gestaart, te verpakken in
kisten à 20 kg. Afmetingen der kisten 60 x 33 x 24 cm hoog. Stapelhoogte 10 kisten. Hoogte schuur 10 x 24 + 50 cm = 2,90 m. Platte
grond 100 000 : 10 x 20 = 500 kisten. Dit komt ongeveer overeen met
een stapelplan van 12 x 42 kisten, waarvoor de vloer een afmeting zou
moeten hebben van 5,6 x 28 m. De schuurinhoud wordt hierdoor 2,9 x
5,6 x 28 = 455 m3. De kostprijs van een dergelijke schuur kan men stellen
op f 11 à f 15 per m3, derhalve in totaal f 6825, waarbij men dan tevens
de beschikking heeft over een zolder voor berging.
De exploitatiekosten luiden nu als volgt :
Rente en afschrijving 9%
..f 614,25
Onderhoud
25,—
Kisthuur 5000 x f 0,05
250,—
Werkloon bij binnenbrengen uien à f 0,03 per 60 kg . . . .
50,—
Klaarmaken voor verkoop f 0,12 per 60 kg
200,—
Bediening en diversen
85,75
Totaal kosten schuurbewaring

f 1225,—

Bij opslag van 100 000 kg uien of wel per 1000 kg f 12,25.
Nemen wij op goede gronden aan, dat men bij schuurbewaring degunstige resultaten als met deze proeven verkregen kan bestendigen, dan
worden hierdoor de bewaarkosten per ' 1000 kg af te leveren product
1000 : 871 x f 12,25 = f 14,06, terwijl niet bewaring aan den hoop op
grond van het vermelde tijdvakgemiddelde voor dezelfde uienselectie even
eens per 1000 kg af te leveren product een bedrag van 1000 :720 x f 4,82
= f 6,69 gemoeid zal zijn.

Conclusies
Uit voorgaande becijfering volgt weliswaar, dat bewaring in een bewaarschuur voor uien economisch zwaardere lasten met zich medebrengt en
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zelfs wanneer daarbij het verkregen gunstige rendement in rekening is
gebracht nog omstreeks eens zoo duur wordt als hoopbewaring, doch niet
temin mag niet uit het oog worden verloren, dat bij de inrichting van de
schuur is uitgegaan van een geheel nieuw gebouw, dat aan de hoogste aan
fruit te stellen eischen voldoet.
Uiteraard is hiervan de hooge post voor rente en afschrijving op de
exploitatierekening van de schuur het gevolg.
Het ligt evenwel voor de hand, dat voor den ui een geheel wat een
voudiger bewaargelegenheid, zij het ook gevestigd op hetzelfde principe
als de fruitbewaarplaats, evenzeer doelmatig zal zijn.
Daardoor zullen de bouwkosten en hiermede de exploitatiekosten sterk
dalen met een aanzienlijke vergrooting van de mogelijkheid tot rentabili
teit tot gevolg; het verkregen gunstige rendement bij dit systeem van
bewaring in aanmerking genomen.
In dit verband mag zeker ook niet onvermeld blijven de met betrekking
tot dit onderwerp door den heer L. Mallekote te Noordscharwoude in het
bijzonder voor het Noord-Hollandsche uiendistrict gemaakte studie, die ten
aanzien van deze nieuwe methode van uienbewaring eveneens hoopvolle
perspectieven opent. 1)

Wat bij de moderne fruitbewaarplaats gemist kan worden, opdat zij
nog voor uienbewaarplaats doeltreffend zal zijn, vormt thans mede een
der hoofdpunten Yan het onderzoek, dat thans in uitgebreiden vorm in
overleg met de reeds genoemde instanties wordt voortgezet.
Hierbij zal tevens de mogelijkheid tot nog langer bewaring door middel
van koelen ter verdere overbrugging van de periode, waarin wij uien van
eigen bodem moeten ontberen, worden bezien.

Yoorloopig zij alsnog ons advies gecombineerde bewaring in ren en
hoop ; de ren voor het sneller te leveren product in December leeg, de hoop
voor bewaring gedurende de echte wintermaanden tijdig doelmatig be
schermd tegen strenge vorst.

*) „Het bewaren van uien" door L. Mallekote, hoofd eener school te Noord
scharwoude. „Ons weekblad" d.d. 4, 18 en 25 Mei 1940.
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DE TEELT VAN EEN ZÊËR VROEG GEWAS UIEN
De teeltwijze komt hierop neer, dat men van de teelt van uien uit zaad,
een tweejarige maakt; in het eerste jaar wint men door zéér dik te zaaien
kleine uitjes, welke na gedurende den winter onder bepaalde omstandig
heden te zijn bewaard, in het tweede jaar worden uitgeplant, waarna zij
spoedig aan het groeien gaan en tengevolge van den in het eerste jaar ver
kregen voorsprong spoedig volwassen uien leveren. De cultuurmethode is
derhalve in tweeën onder te verdeelen en wel in de teelt van plantuitjes in
het eerste en die van consumptie-uien hieruit in het tweede jaar.
Daar het hier gaat om een methode van uien telen, die voor ons land
nieuw is, leek het mij het meest doelmatig, de resultaten, die door veel
zijdig opgezette proeven over een viertal jaren verkregen werden, in den
vorm van een cultuurbeschrijving te verwerken.

A.

TEELT VAN PLANTGOED

Bas of selectie; bij voorkeur het ras Zittauer Riesen, daarnaast de
vertegenwoordigers Primeur en Galathee van het Eijnsburger type, daar
vroegrijpheid en productiviteit van primair belang zijn. Eveneens zéér

productief, blijkt Zittauer tegenover Primeur en Galathee het voordeel te
bezitten van nog vroeger rijpheid, minder neiging tot vorming van planten
met bloemstengels, in het bijzonder bij de grootere maten van plantgoed
ondanks bewaring bij doelmatige temperatuur, en minder uitval van het
plantgoed tijdens de bewaring.
Het vroeger tijdstip van afrijpen van den Zittauer ui werd in 1942 onder
meer nauwkeurig nagegaan op het Centrale proefveld der N. Ui. F. van dat
jaar te Oude Tonge; uitgegaan van overeenkomstig plantgoed van de maat
10—15 mm doorsnede, was Zittauer op 17 Augustus en Primeur op 21 Augus
tus, derhalve Zittauer 4 dagen eerder, geschikt om te plukken, terwijl de
maat 16—20 mm doorsnede een gewas opleverde, dat van Zittauer op
8 Augustus en van den Primeur ui op 17 Augustus en daarmede 9 dagen
vroeger geplukt kon worden.
De geringere neiging van Zittauer tot vorming van bloemstengels
(= pijpers) en daarmede voor consumptie minderwaardige uien, bleek op
het Centrale proefveld der N. Ui. F. van 1941 te Battenoord, waarbij doel
matig bewaard plantgoed van Galathee voor de maten 10—15 mm en
16—20 mm doorsnede achtereenvolgens 0,86 en 14 % , tegenover Zittauer
slechts 0,1 en 1,1 % pijpers gaf.
In het afgeloopen jaar bleek deze gunstige eigenschap van Zittauer
eveneens, zij het ook in veel geringere mate op het Centrale proefveld der
N. Ui. F. te Oude Tonge, waarbij de maat 10—15 mm doorsnede van
Primeur een gelijkwaardig resultaat opleverde tegenover plantgoed van
overeenkomstige maat van Zittauer, evenwel bij vergelijking van de maat
16—20 mm doorsnede een verschil optrad van 1,5 % pijpers voor Primeur
tegenover 0,3 °/a voor Zittauer.
Wanneer men bedenkt, dat de neiging tot pijpervorming toeneemt naar
mate het gebezigde plantgoed grooter wordt, is het duidelijk, dat gebruik
van groote maten bij Zittauer belangrijk minder risico met zich brengt dan
bij Primeur en Galathee.
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Foto: Ir. vanjBeekom, Middelharnis

Plantuitjes te velde juist geplukt

Dient men tenslotte het uitvalpercentage voor het plantgoed van Zit
tauer tijdens de bewaring op gemiddeld 10 °J0 te stellen, voor Primeur en
Galathee moet rekenig gehouden worden met de dubbele hoeveelheid,
waarmede rnen op 20 % uitval komt.
Zoowel de nog vroeger rijpheid als de geringere neiging tot het vormen
van pijpers en de grootere duurzaamheid van het plantgoed pleiten derhalve
voor het gebruik van Zittauer voor deze cultuurmethode, zoodat het van
groote beteekenis zal zijn hiervoor zoo spoedig mogelijk over dit ras te
kunnen beschikken.
Hoewel bij het ras Mülhouse de neiging tot vorming van bloemstengels
het kleinst bleek te zijn, was deze niettemin bij de maat 16—20 mm door
snede tocli zóó aanzienlijk, dat zonder bewaring bij doelmatige tempera
tuur deze maat van plantgoed niet meer met goed gevolg kan worden
gebruikt. Daar juist de mogelijkheid tot liet bezigen van niet te klein
plantgoed voor deze methode van uien telen van bijzondere beteekenis is,
blijkt hieruit reeds, dat ook voor het ras Mülhouse bewaring van het plant
goed bij doelmatige temperatuur noodzakelijk is.
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Tijdstip van zaaien; vroeg in het voorjaar, op denzelfclen tijd als voor
zaai-uien gebruikelijk.
Zaaizaadhoeveelheid; één kg per are bij gebruik van goed kiemkrachtig
zaad (basis kiemkracht 90 %).
Wijze van zaaien; op rijen door middel van de gewone handzaaimachine
bij een rijenafstand van 20 cm.
Bemesting; als bij zaai-uien met uitzondering van de stikstof, die men
naar de behoefte van het groeiende gewas dient te regelen en dan ook in
bepaalde gevallen zelfs geheel achterwege kan blijven. Steeds moet men
zorgdragen de stikstofbemesting aan den lagen kant te houden, opdat het
loof zich niet onevenredig sterk zal ontwikkelen, waardoor het tijdig
afrijpen van het gewas wordt belemmerd en het geoogste plantgoed zéér
gevoelig voor koprot kan blijken te zijn.
Tijdstip van plukken; bij strijken van het loof, wanneer het meerendeei
der uitjes aan de meest gewenschte maten van 10—15 en 16—20 mm
doorsnede voldoet. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit,
dat de plantuitjes na plukken steeds nog even doorgroeien, hetgeen vooral
bij vochtig weer met bedekte lucht een factor van beteekenis kan zijn. De
maten 10—15 en 16—20' mm doorsnede verdienen daarom de voorkeur,
omdat, zooals reeds werd opgemerkt, de neiging tot pijpervorming toe
neemt naarmate het plantgoed grooter wordt. Daarmede wordt het ook
moeilijker om deze pijpervorming te onderdrukken door bewaring onder
speciale voorwaarden met betrekking tot de temperatuur. Voor Zittaucr
kan men met het oog hierop nog zonder bezwaar van de maat 21—26 mm
doorsnede gebruik maken en brengt eerst de maat 26—30 mm doorsnede
eenige risico met zich mede. Voor Primeur en Galathee daarentegen levert
reeds gebruik van de maat 21—26 mm doorsnede risico op, terwijl uitplanten van een nog grootere maat beslist moet worden ontraden. Plant
goed van een maat kleiner dan 10 mm doorsnede kan weliswaar eveneens
benut worden, doch men bedenke hierbij wel, dat bij gebruik van dergelijk
klein plantgoed de voordeelen van deze cultuurmethode in het bijzonder
met betrekking tot de vroegrijpheid van het gewas, de oogstzekerheid en de
resistentie tegen ziekten, voor een groot deel verloren gaan.
De oogstdatum van het plantgoed valt omstreeks 3 à 3|- maand na dien
van het zaaien. Bij onze proeven bij voorbeeld vond in 1941 het zaaien
plaats op 16 April, het plukken op 17 Juli, terwijl in 1942 op 17 April
gezaaid en evenals in 1941 op 17 Juli geplukt werd.
Behandeling van het plantgoed te velde; zoo snel mogelijk onderbrengen
in de bewaarplaats een eerste vereischte. Naarmate de uitjes langer aan
ongunstige weersomstandigheden bloot staan stijgt het percentage uitval
en zijn teleurstellingen onvermijdelijk. Zoodra na het plukken het loof
eenigszins verwelkt is, wordt het een eindweegs boven den hals afgestoken
waarna het plantgoed terstond in bakken wordt gezet, _ waarvoor geschikt
aardappelpoterbakjes kunnen dienen. Ook kunnen hiervoor met goed gevolg
Amerikaansche plantuienbakken dienen, die bij eenigen omvang van de
teelt onmisbaar zullen blijken, daar alleen deze bakken een economische
benutting van de ruimte waarborgen, waarin het plantgoed ter bewaring
gedurende het winterhalfjaar moet worden opgeslagen.
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Nadat het plantgoed aldus in bakken op het veld geplaatst voldoende
droog is, wordt het gesorteerd, waarbij het tevens ontdaan wordt va.n stof,
vuil, alsook minderwaardig plantmateriaal. Vervolgens wordt het onver
wijld, aanvankelijk in lagen ter dikte van slechts enkele cm later in dikkere
lagen uitgespreid, op een goed ventileerbare, droge, koele plaats voorloopig
verder opgeslagen.
Opbrengst aan plantgoed; volgt uit onderstaande tabel.
TABEL 1

Velddroge opbrengst plantuitjes in kg per are
Maat

10—15 mm doorsnede
16—20 „
„
21—26 „
„

ZHE 1542
ZHE 876
Gem. oogst 1941 Gem. oogst 1940
Primeur
3 selecties
73
139
32

75
111
48

Gem. oogst
1940/'41
74
125
40

De opbrengsten over de beide oogstjaren 1940 en 1941 verkregen loopen
betrekkelijk weinig uiteen. Een gemiddelde opbrengst als voor den oogst
1940/1941 aangegeven, kan als een oogstresultaat worden beschouwd, dat
in voor de teelt van uien in het algemeen redelijk gunstige jaren wel mag
worden verwacht.
Er dient echter op gewezen te worden, dat de teelt van plantgoed aan
dezelfde wisselvalligheden onderhevig is als de teelt van gewone uien.
Daar nu 8 are plantuitjes voldoende plantgoed opbrengt ter verkrijging
van 1 ha zéér vroege consumptie-uien en de teelt van deze uien uit het
plantgoed practisch niet mislukken kan, volgt hieruit, dat gedeeltelijke of
geheele mislukking van een gewas plantuitjes lang niet zoo catastrophaal
is als de mislukking van een naar verhouding even groot gewas zaai-uien !
Evenals bij zaai-uien kan het opgroeiende gewas plantuien door kroefziekte of aantasting door de cmade van de uienvlieg te gronde gaan, terwijl
evenals bij de zaai-uien ook bij de plantuien korten tijd na den oogst het
koprot hevig kan optreden.
Dat dan ook voor de teelt van het plantgoed het allerbeste uienland
slechts goed genoeg is, behoeft geen nader betoog.
Bewaring van het plantgoed gedurende het winterhalfjaar; bij hooge
temperatuur in een droge, goed ventileerbare ruimte in dunne lagen in
bakken uitgespreid.

De temperatuur van bewaring dient 25|—28° C = 78—82° F te zijn,
terwijl de relatieve vochtigheid der bewaarruimte gehouden moet worden
op 60—70 %. Hiervoor is ter controle een vochtmeter noodig, waartoe
geschikt een z.g. „hygrometer" dienen kan.
Met de bewaring dient men omstreeks half September te beginnen,
terwijl er op gelet moet worden, dat zij tot het tijdstip van uitplanten
wordt voortgezet. Vooral dit laatste is met het- oog op pijpervorming van
groot gewicht.
Voor een zoo economisch mogelijke benutting van de bewaarruimte is
het gebruik van bakken volgens Amerikaansch model zeer gewensoht. Deze
bakken zijn 60 cm breed, 120 cm lang en aan de binnenzijde gemeten

f
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10 cm hoog. De bodem wordt gevormd door 26 dwarslatten met onderlinge
tusschenruimten van 1,25 cm. Hij wordt versterkt door 2 latten in de
lengterichting, bevestigd aan de uiteinden der dwarslatten. Aan den boven
kant worden de hoeken van den bak beschermd door telkens 1 lat, die
2^ cm dik is, op de zijwanden bevestigd wordt en op deze wijze zoowel
dienst doet als ,,pootje'' en handvat. Deze bakken, die door 2 man worden
gehanteerd en waarvan er bij de Ned. Uien-Fed. een 50-tal in gebruik zijn,
hebben goed voldaan. Een bezwaar vormde het doorvallen van klein plant
goed door den bodem van latten, hetgeen afdoende werd ondervangen door
de tusschenruimten van de latten onderling te verkleinen of den bodem
van gaas te maken versterkt met meerdere steunlatten, welke laatste con
structie wellicht het meest kan worden aanbevolen.

Foto: Ir. van Beekom, Middelharnis

Plantuitjes van Primeur
maat 16—20 m.m. doorsnede juist geplukt

Prof. Dl'. A. H. Blaauw f en zijn medewerkers de dames Dr. A. M.
Hartsema en I. Luijten onderzochten de temperatuur van bewaring en
kwamen tot de conclusie, dat 25£—28" C. als de meest gunstige tempera
tuur ter voorkoming van pijpervorming na uitplanten is te beschouwen.
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Wegens de fundacnenteele beteekenis van dit onderzoek, hetgeen voor
1940 vastgelegd is in den vorm van Med. 66 van het Laboratorium voor
Plantenphysiologisch Onderzoek te Wageningen, lijkt het gewenscht hierop
wat dieper in te gaan. In dat jaar vertoonde de maat 19—25 mm doorsnede

Foto: Ir. Peters, Washington

Amerikaansche plantuienbak

van het ras Zittauer, waarmede Prof. Blaauw zijn proeven uitvoerde, na
6£ week op 24 Mei de eerste bloemstengels in groot aantal in A(5° C.) en
B(9° C.), nog in klein, aantal in C (13° C.). Later ontwikelfc zich dan het
beeld, dat tabel 2 weergeeft. Hoe hooger temperatuur van bewaring, hoe
minder bloemstengels.
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Tot in Juli vertoonen de groepen, die 23°, 25^-° en 28° hadden ontvangen
geen enkele bloemstengel. Na 9 Juli neemt het aantal bloeiers in de bloemarme .groepen nog langzaam toe, zoodat dan ook 23° tot 28° een klein
percentage bloeiers vertoonen. Deze bij het rooien nog zeer jonge bloem
stengels drogen in den regel na het rooien geheel in en benadeelen den
gevormden bol niet meer. Zij zijn derhalve voor de practijk zonder
beteekenis.
TABEL 2

Percentage bloeiers na verschillende behandeling in 1940
Temperatuur
van behandeling
in graden Celoius

24 Mei

24 Juni

56
46
20
0
1
0
0
0

83
82
88
49
4
0
0
0
H
Ui
73
66
51
46

A 5°
B 9°
C 13°

D 17°
E 20°
F 23°
G 25i°
H 28°
K 50/23o . . . .
L 9°/23° . . . .
M 23°/5°
N 23°/9°
0 280/S°
P 28°/9°

1

0
0
0
0
0

9 Juli

20 Juli

—

—

—

—

52
8
0
0
0
13
16i

Bij het
rooien
29 Juli

83
83
84
58
14
6i

—
—

4
4
i
m
23

—

—

—

—

—

—

—

—

5
2

27 i
29
71
69
56
52

Te
Wageningen
± 20 Aug.
83
83
85
58
16
8
10
H
27i
29
71
69
56
52

Overgenomen uit Med. 66 Lab. v. Plantenph. Onderzoek

Een behandeling „eerst koel tot 18 December, later warm" (K en L)
geeft geen groot percentage bloeiers, maar levert allerminst voordeel boven
„steeds warm".
De omgekeerde behandeling, ter controle beproefd, levert inderdaad een
hoog percentage bloeiers.
TABEL 3

Opbrengst der niet-bloeiers

Gemiddeld gewicht per bol bij een-, twee- en drie uien per plant.
Tusschen haakjes het aantal bollen
Temperatuur
van behandeling
in graden Celcius
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L

5°
9°
13°
17°
20°
23°
25i° . . . .
28°
5°/23° . . .
9°/23° . . .

Een ui per plant

(20)
(13)
(12)
(40)
(79)
(75)
(77)
(90)
(70)
(64)

112,3
112,8
105,6
130,1
162,7
162,8
164,0
162,8
159,2
159,3

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Twee uien
per plant
(14)
(26)
(22)
(50)
(114)
(129)
(136)
(143)
(73)
(82)

44,6
42,3
47,3
67,5
84,7
82,6
90,0
86,5
94,1
93,7

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Drie uien
per plant

—
—

(3)
(6)
(2)
(9)
(12)
(9)
(6)

34 g
41 g
44 g
65,7 g
94 g
58,4 g
53,2 g

Totaal gewicht

2,869
2,668
2,307
8,679
22,755
22,956
25,454
28,153
18,545
18,196

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Temperatuur
van behandeling
in graden Celeius
M
N
0
P

23°/5°
23°/9°
28°/5°
28°/9°

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Een ui per plant

(33)
(35)
(55)
(62)

141,6
133,8
136,2
139,4

g
g
g
g

Twee uien
per plant

Drie uien
per plant

(21)
(20)
(41)
(44)

(6) 45

84,9
80,7
62,7
58,6

g
g
g
g

g

—

(3) 29
(3) 82

g
g

Totaal gewicht

6,725
6,299
10,150
11,468

kg
kg
kg
kg

163-164 g = i 230-243 mm omtrek = 73-74 mm doorsnede.
83- 94 g = ± 180-192 mm omtrek = 57-61 mm doorsnede.
Overgenomen uit Med. 66 Lab. v. Plantenph. Onderzoek

In tabel 3 is het gemiddelde gewicht per bol bij één-, twee- en drie uien
per plant en in de laatste kolom de totale opbrengst per groep weergegeven.
Er doet zich namelijk het verschijnsel voor, dat een gedeelte der plantuien niet één zéér vroegen consumptie-ui, doch meerdere, te weten twee
of drie, en in enkele gevallen zelfs vier uien per plant voortbrengt. Bij een
groote maat van het plantgoed, zooals in dit geval bij een maat van 19—
25 mm doorsnede treedt dit verschijnsel in veel sterkere mate op den voor
grond, dan bij overeenkomstig plantgoed van kleinere maat het geval is.
In tegenstelling met dubbele uien bij zaai-uien, zijn de hier gevormde
uien echter volkomen rond en gaaf. Slechts door de aanwezigheid van een
aanhechtingspunt bij den wortelkrans verraden zij hun herkomst van een
moederplant met meer dan één bol. Zij zijn dan ook volkomen gelijkwaardig

2DAUE.1 PERCENTAGE
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— KILOGRAM
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Fig. 1.
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aan de uien door planten met slechts één bol voortgebracht. Beziet men de
tabel nader, dan blijkt eerst recht, hoe goed de hooge temperaturen hebben
gewerkt. Inzonderheid de temperaturen 25\ en 28° C, waarbij laatstge
noemde temperatuur het hoogste totaalgewicht opleverde van ruim 28 kg,
geoogst dus van 200 plantuien, die bij den aanvang 1,4 kg wogen.
Men lette verder bij het totaal-gewicht op de groote overeenkomst der
verwante behandelingen: b.v. 5°, 9° en 13° eenerzijds tegenover 20° tot 28°
anderzijds, terwijl 17° in alle opzichten een overgangstemperatuur blijkt te
zijn, die noch voor zaadvorming, noch voor bolvorming geschikt is.
Het verband tusschen pijpervorming en temperatuur van bewaring,
vastgelegd in tabel 2, alsook tusschen opbrengst en temperatuur van be
waring vastgelegd in tabel 3, geeft voor 5° tot 28° C het beeld zooals weer
gegeven in de grafische voorstelling, hetgeen wel geen nadere toelichting
behoeft.
De scherpe omkeering boven 13° en beneden 20°, bij omstreeks 17° valt
hierbij wel onmiddellijk op.
Ook uit de in 1941 door Prof. Blaauw verrichte onderzoekingen met den
Zittauer ui blijkt wederom hoezeer het slagen van de cultuurmethode ver
bonden is aan de bewaring van het plantgoed en hoezeer bij doelmatige
bewaring hiervan pijpervorming grootendeels kan vermeden worden.
Bewaring bij zéér lage temperaturen van — 1° C (30° F) en + 2° C
(36° F), hetgeen door Amerikaansche onderzoekers voor Amerikaansche
rassen sterk wordt aanbevolen, is voor den Zittauer ui zéér ongunstig; de
pijpervorming was zéér hoog, nl. voor de maat 16—19 mm doorsnede
achtereenvolgens 51 en 60 %, voor de maat 19—26 mm doorsnede zelfs
71 en 74 °/0. Bovendien was het gemiddeld gewicht van de leverbare con
sumptie-uien laag. Voor een bewaring boven 82° F bestaat geen reden; bij
88° F was de verkregen opbrengst weliswaar nog zéér goed, doch reeds even
over de beste heen. De pijpervorming werd echter even goed onderdrukt
als bij 82° F. Deze laatste temperatuur gaf wederom schitterende resul
taten bij den Zittauer ui; bij de maat 16—19 mm doorsnede bleef de pijper
vorming geheel achterwege, terwijl zij bij de maat 19—26 mm doorsnede
gemiddeld slechts 0,8 % bedroeg.
Van welk doorslaggevend belang bewaring bij de juiste temperatuur wel
is, moge eveneens duidelijk worden bij beschouwing van een door de
N. Ui. F. genomen proef, waarbij bij doelmatige temperatuur bewaard
plantgoed vergeleken werd met plantgoed zonder meer in een loods bewaard
en van dezelfde partij afkomstig.
TABEL 4

ZHE 15-37.

Vergelijking Galathee plantuien doelmatig tegenover
niet doelmatig bewaard
Maat

Pijper-(bloemstengel)vorming in percenten
Par. I

Par. II

Par. III

Gem.

10—15 mm doorsnede doelmatig bewaard . .
10—15 „
„
niet doelmatig bewaard

1,2
29,6

0,6
27,8

0,8
28,-

0,86
28,46

16—20 „
16—20 „

12,8
90,-

12,8
87,4

16,4
88,6

14,88,66

„
„

doelmatig bewaard . .
niet doelmatig bewaard
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De tabel laat de treffende overeenkomst zien van het bij ieder der
parallellen afzonderlijk verkregen beeld met het gemiddelde. Zij spreekt
overigens voor zich zelf en behoeft derhalve geen nadere toelichting.
Overtuigd van de noodzaak plantgoed grooter dan 10 mm doorsnede bij
een temperatuur van 25^—28° C = 78—82° F te bewaren, zou men zich
terecht de vraag kunnen stellen of het eenig nut heeft voor plantgoed
kleiner dan 10 mm doorsnede een dergelijke bewaring toe te passen, daar
dit ongeacht de temperatuur van bewaring toch weinig neiging vertoont tot
pijpervorming. Teneinde hieromtrent een oordeel te kunnen vormen werd
plantgoed van het ras Mulhouse beproefd van een maat van 8—10' mm
doorsnede, al dan niet bij doelmatige temperatuur bewaard. De keuze viel
hierbij op het ras Mülhouse, omdat juist van dit ras in de practijk nog wel
eens oppervlakten van niet bij doelmatige temperatuur bewaard zéér klein
plantgoed worden aangetroffen.
TABEL 5

Gemiddeld opbrengstverschil per zéér vroege consumptie-ui van plantgoed
kleiner dan 10 mm doorsnede van het ras Mülhouse al dan niet
doelmatig bewaard.
G & O 28
Mülhouse plantuien
Object

Mülhouse plantuien 8—10 mm
doorsnede doelmatig bewaard
Idem niet doelmatig bewaard

Aantal
planten
per veldje

Opbrengst
in kg
per veldje

Opbrengst
na correctie
in kg
per veldje

Gewicht
per ui
berekend
op gecorr.
opbrengst
in grammen

Gewichtsverschil
per ui doelmatig
bewaard tegen
over niet doel
matig bewaard
in grammen

536
442

75,75
46

62,47
46

141
104
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Tellen van het aantal geoogste consumptie-uien bracht reeds dadelijk
aan het licht, dat van de bij doelmatige temperatuur bewaarde partij de
uitval na het uitplanten tijdens de ontwikkeling van het gewas veel
geringer was.
In tabel 5 is de opbrengst van het bij den oogst gevonden aantal
plantuien van de bij doelmatige temperatuur bewaarde partij (536) herleid
tot die van het bij den oogst aanwezige aantal niet doelmatig bewaarde
(442). Vergelijkt men nu de gecorrigeerde opbrengst van de partij bij doel
matige temperatuur bewaard plantgoed (62,47 kg) met de werkelijke
opbrengst van de niet doelmatig bewaarde partij (46 kg), dan blijkt het
per ui berekende gemiddelde gewicht van het doelmatig bewaarde plantgoed
belangrijk hooger te zijn, ondanks de omstandigheid, dat het niet doel
matig bewaarde plantgoed -door grooteren uitval met dunneren stand tot
gevolg, beter gelegenheid had om grover uit te groeien.
Uit tabel 5, waarin men een en ander vindt uitgewerkt, blijkt dit
gewichtsverschil 37 gram te bedragen.
Weliswaar moet aan deze grootheid geen constante waarde worden
toegekend, doch dit doet aan de waarneming als zoodanig niets af. Zij
bevestigt de resultaten door Prof. Blaauw bij zijn onderzoek met het ras
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Zittauer verkregen, waarbij, naarmate de temperatuur van bewaring gunsti
ger was, het gemiddeld gewicht per geoogste consumptie-ui toenam, zooals
uit tabel 3 voor de verschillende temperaturen van bewaring en combinaties
daarvan valt af te leiden. Het onderzoek bevestigt de noodzaak ook zéér

klein plantgoed, kleiner dan 10 mm doorsnede, bij doelmatige temperatuur
te bewaren, hoewel dergelijk plantgoed ongeacht de temperatuur van bewa
ring weinig neiging tot pijpervorming vertoont.

B.

TEELT VAN CONSUMPTIE-UIEN UIT PLANTGOED

Tijdstip van uitplanten; vroeg in het voorjaar, omstreeks het tijdstip,
waarop de zaai-uien worden gezaaid.
Wijze van uitplanten; op rijen, bij een afstand tussohen de rijen van
25 cm en een tusschen de plantuitjes in de rij onderling van 8 om.
De uitjes worden geplant, door hen vrijwel geheel in de teellaag te
drukken, ter vermijding van het zich uit den grond lichten bij het begin
der ontwikkeling.
Het verdient hierbij aanbeveling het land wat dieper klaar te maken
dan gewoonlijk voor de teelt van uien gebruikelijk. Ter aanduiding van de
rijen kan men gebruik maken van een markeur, of wel kan men met een
leeg handzaaimachientje over het land rijden. Het planten zou ook met
goed gevolg machinaal kunnen geschieden met behulp van een „Dekker
onion-set planter" (onion-set = plantuitje), aldus genoemd naar den naam
van den uitvinder. Over deze machine, een Amerikaansche vinding, kon
echter vooralsnog niet worden beschikt.
Zoowel bij plantuien van twee maten als pootuien leverde een plantverband van 25 cm tusschen en 8 cm onderling in de rijen, waarbij men per
ha 500 000 plantuien noodig heeft, een beslist voordeel op bij de uitge
breide rijenafstandsproeven in 1942 door de N. Ui.F. genomen.
TABEL 6

Gemiddelde opbrengst leverbare uien in kg per are van plant- en pootui
bij twee rijenafstanden en twee planthoeveelheden per ha
G &0 26
Plantui (Primeur)
Object

25 bij 8 cm
20 „ 10 „
25 „ 10 „

10—15 mm doorsnede

16—20 mm doorsnede

Zwijndrechtsche pootui
(handelszaad)

Gem. lever
bare uien
kg per are

Gem. object
20 bij 10 cm
= 100

Gem. lever
bare uien
kg per are

Gem. object
20 bij 10 cm
= 100

Gem. lever
bare uien
kg per are

Gem. object
20 bij 10 cm
- 100

595,8
551,5
486,5

108
100
88

689,7
638,7
608,3

108
100
95

581
517,5
481,5

112
100
93

Tabel 6 overgenomen uit het hoofdstuk „Cultuurproeven met uien"
geeft in beknopten vorm de verkregen resultaten weer. Bij deze proef
nemingen, waarvoor verder verwezen wordt naar genoemd hoofdstuk „Cul
tuurproeven met uien", bleek namelijk het plantverband met 25 cm
tusschen en 8 cm onderling in de rijen een beslist voordeel op te leveren
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boven dat met 20 cm afstand tusschen en 10 cm onderling in de rijen,
waarvoor eveneens 500 000 plantuien per ha vereischt zijn.
Verkleining van het aantal planten per ha van 500 000 op 400 000,
hetgeen werd verkregen door een plantverband met 25 cm afstand tusschen
en 10 cm onderling in de rijen gaf steeds de geringste opbrengst.
Dat afgezien van de te verkrijgen grootere opbrengst ook uit cultuur
technisch oogpunt voor plant- en pootuien een grootere rijenafstand te
prefereeren is, zij het ook onder handhaving van het bij den kleineren
afstand gebezigde aantal planten per ha, behoeft welhaast geen nader
betoog.
Men kan zich de vraag stellen of voor plant- of pootuien nauwere rij enafstanden dan 20 cm of wijdere dan 25 cm nog beteekenis kunnen hebben.
Naar mijn oordeel zal dit niet het geval zijn, daar nauwere rijenafstanden
dan 20 cm het uitplanten zéér zullen bemoeilijken, terwijl wijdere rijen
afstanden dan 25 cm een geringeren afstand dan 8 cm der planten in de
rijen noodzakelijk maken ter handhaving van het aantal van 500 000
planten per ha, hetgeen eveneens practisch vrijwel onuitvoerbaar wordt.
Benoodigde hoeveelheid plantgoed per ha; op basis van 10 % uitval bi]
bewaring voor de maten 10—15 en 16—20 mm gemengd 1563 kg zooals
tabel 7 leert.
TABEL 7

Benoodigde oppervlakte en zaaizaadhoeveelheid ter winning van voldoende
plantgoed voor 1 ha zéér vroeg gewas

Maat

10—15 mm doorsnede
16—20

„

10—15) „
16—20) gemengd. . .

Aantal
plantuien
per ha
(afstand
tusschen
de rijen
20 cm,
in de rij
10 cm)

Hoeveelheid velddroge
plantuien per ha in kg
Aantal
velddroge
plantuien
per kg
Op basis
(3 selecties;
van 10 %
Berekend
gemiddeld
uitval bij
15 tellingen)
bewaring

500 000
500 000

543
239

500 000

352
(berekend)

920,8
2092,1

1420,5

1013
2301

1563

Oppervlakte
ter winning
van plant
goed voor
1 ha in aren
op basisvan
10 % uitval
bijbewaring
afgerond

Hoeveelheid
zaaizaad ter
winning van
plantgoed
voor 1 ha in
kg op basis v.
10 % uitval
bij bewaring
afgerond

14
18

14
18

8

8

Ter winning van dit plantgoed waren 8 aren noodig, daarmede derhalve
8 kg zaaizaad of wel nauwelijks meer dan voor de teelt van 1 ha zaai-uien.
Indien men uitsluitend van een der beide maten gebruik zou maken,
worden de verhoudingen veel ongunstiger. Wanneer men dan ook op eigen
bedrijf het plantgoed wint, zal uitplanten zoowel van de maat 10—15 als
van 16—20 mm, al dan niet gemengd, vereischt zijn.
Afmetingen van de bewaarloods; in overeenstemming met de te betelen
oppervlakte. Bovendien moet zij goed te ventileeren zijn, alsook (welhaast
overbodig mede te deelen) van een stookgelegenheid zijn voorzien. Het
spreekt vanzelf, dat veel voordeeliger één ruime loods voor een flink aantal
ha kan worden geplaatst, dan vele kleine gebouwen voor slechts beperkte
oppervlakten.
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Hier ligt een taak voor land- en tuinbouwvereenigingen of wel veilingen
om in coöperatief verband voor bepaalde streken tot stichting van bewaarloodsen over te gaan.
Teneinde inzieht te verkrijgen in de afmetingen, waaraan dergelijke
loodsen dienen te voldoen, volgen een aantal gegevens mij welwillend ver
strekt door Ir. T. van Hiele, Bijkstuinbouwconsulent voor Koelaangelegenheden. De berekeningen zijn gebaseerd op het gebruik van plantgoed der
maten 10—15 en 16—20 mm gezamenlijk op basis van de vermelde benoodigde hoeveelheid ter winning van één ha zéér vroeg gewas, terwijl voor
de afmetingen der bakken gedacht is aan de door de N. Ui. F. gebezigde
naar Amerikaansch model vervaardigde plantuienbakken, die voor een
economische benutting der bewaarruimte zéér doelmatig zijn gebleken.
TABEL 8

Afmetingen bewaarloodsen voor plantuien binnen de wanden
Te betelen oppervlakte
in ha
5
10
20
25
50
100
200
250

Afmetingen bewaarloods in meters
(lengte X breedte X hoogte)
4,45
5,75
7,05
7,50
18,40
17,55
33,15
± 31,85

x
X
X
X

X
x
x
x

4,00
5,50
6,90
8,30
7,15
13,35
13,35
20,20

X 2,73
X 2,73
X 3,18
X 3,28

x
X
x
X

3,28
3,28
3,28
3,28

Bemesting, behandeling en verpleging van het gewas; overeenkomstig
de zaai-uien.
Omtrent de stikstofbehoefte van plantuien werd in 1942 een beter inzicht
verkregen. De betreffende proefneming, die men besproken vindt onder het
hoofdstuk „Bemestingsproeven met uien", bracht aan het licht, dat als
voorloopig advies kan gelden plantuien op overeenkomstige wijze als zaaiuien van stikstof te voorzien, uiteraard onder inachtname van de voor
vrucht.
Zéér fraai bleek de invloed van de stikstofdoseering op de pijpervorming
bij plantuien en wel in dien zin, dat naarmate de stikstofgiften meer het

optimum benaderden, het percentage pijpers afnam.

TABEL 9

Invloed van stikstofdoseering op pij pervorming bij doelmatig bewaarde plantuien.
G & 08
Primeur plantuien
Object

Geen kas . .
200 „
400 „
600 „
800 „
1000 „

Pijper-(bloemstengel)
vorming in percenten
10—15 mm doorsnede

Pijper-(bloemstengel)
vorming in percenten
16—20 mm doorsnede

1,7
0,8
0,3
0,1
0,2
0,2

10,6
4,1
2,7
1,9
1,1
1,6
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Tabel 9 geeft een beeld van dit verschijnsel, waaruit blijkt, dat het bij
de grootere maat plantgoed het duidelijkst tot uiting komt, hetgeen
overigens te verwachten was. Men heeft hier een typeerend voorbeeld
van den invloed van uitwendige ongunstige omstandigheden na uitplanten
op de pijpervorming van eenzelfde partij bij doelmatige temperatuur be
waard plantgoed, die, zooals gebleken, niet zonder beteekenis kan zijn.

YOORDEELEN DER CULTUURMETHODE
Zéér vroegrijp, tegenover zaai-uien.
In 1941 leerde een achttal vergelijkende proeven van zaai-uien tegen
over plantuien van vertegenwoordigers van het Eijnsburger type, dat de
oogst 1 à 1| maand vroeger kon plaats hebben.
In 1942 was dit verschil bij G&O 8 alsook bij G&O 26 voor plantuien
van Primeur van de maat 10—15 mm doorsnede 21 week en voor de maat
16—20 mm doorsnede eveneens van Primeur 3 weken.
Zittauer, zooals bekend vroeger rijp dan Primeur, was op G&O 26 voor
de maat 10—15 mm doorsnede 3 weken en voor de maat 16—20 mm door
snede 1 maand eerder afgerijpt dan de zaai-uien.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de omstandigheden voor een
snelle ontwikkeling in beide jaren door laat planten en groote droogte in
den voorzomer voor de plantuien uiterst ongunstig waren. Onder normale
omstandigheden zal men dan ook in de tweede helft vaa Juli volwaardig
uitgerijpte consumptie-uien kunnen oogsten, zooals bleek bij oriënteerende
proeven in 1939, toen de uien tegen half Juli geplukt konden worden en
bij de proeven van Prof. Blaauw in 1940, waarbij de oogst omstreeks
20 Juli plaats kon hebben. Steeds blijkt de grootere maat plantgoed van
16—20 mm doorsnede vroeger oogstbaar dan de maat 10—15 mm door
snede, welke verschil |—1 week bedraagt.
Voor de verschillende oogstdata zij verwezen naar de tabellen 10 en 11,
waarin de gegevens van de proefnemingen G&O 26 en G&O 8 verwerkt zijn.
Vroegrijp, tegenover pootuien.
In 1941 bleek dit bij ZHE 1541 aangelegd op zand bij H. K. Tanis te
Ouddorp.
Het product van de maat 16—20 mm en 10—15 mm kon achtereen
volgens met 1 week tusschenruimte geplukt worden, dat der pootuien
daarentegen eerst bijna 2 weken later dan het product, van de kleine maat
plantgoed afkomstig.
In 1942 werden zeer nauwkeurige waarnemingen hieromtrent verricht
bij G&O 26, waarvoor verwezen wordt naar tabel 10.
Hieruit valt af te leiden, dat de kleine maat van 10—15 mm doorsnede
van Primeur gelijk afrijpte met de pootuien; de grootere maat van 16—20
mm doorsnede van Primeur was evenwel A week vroeger oogstbaar.
Tegenover Zittauer wordt dit verschil uiteraard aanzienlijker, daar deze
ui vroeger afrijpt dan Primeur. De kleine maat van 10—15 mm doorsnede
van Zittauer blijkt hierbij ^ week, de grootere maat van 16—20 mm door
snede van dit ras zelfs bijna 2 weken vroeger dan de pootuien.
Zéér oogstzeker.
Geen gevaar voor uitvriezen zooals bij de teeltwijze der winteruien zoo
vaak en bij die der pootuien somtijds voorkomt.
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Bestand tegen ongunstige weersomstandigheden, zooals de hevige
droogte in 1941. In dat jaar gaf ZHE 1538 bij W. Westdijk te Ouddorp
voor de zaai-uien slechts een gem. opbrengst van 218 kg leverbare uien per
are; de plantuien van de maat 16—20 mm doorsnede gaven evenwel bijna
2-| x zooveel en leverden met 530 kg per are of wel 883 mud per ha
nog een goed beschot. Bij een proefveld van hetzelfde jaar aangelegd in
den proeftuin te Noordbroek ontvingen de plantuien gedurende de geheele
groeiperiode van 16 April—27 Juli geen regen; een gemiddelde opbrengst
der beide geplante maten van 10—15 mm en 16—20 mm doorsnede
tezamen tegen 573 mud per ha was niettemin het resultaat. De zaai-uien
daarentegen mislukten.

Geschikt voor alle grondsoorten.
In tegenstelling imet den zaai-ui kan de plantui zonder bezwaar zoowel
op klei, zavel als zand worden verbouwd.

Uitstekende opbrengst, zoowel op klei, zavel als zand.
Op zware klei onder Maasdijk verkreeg Prof. Blaauw bij zijn proeven
met den Zittauer ui in 1941 voor de maat 16—19 mm doorsnede een
opbrengst van 550 kg per are (917 mud per ha), voor de maat 19—26 mm
doorsnede zelfs 650 kg per are (1083 mud per ha.). Met deze groote maat
werd in 1940 eveneens op zware klei een opbrengst verkregen van 570 kg
per are (950 mud per ha).
Op zavel werd in 1941 bij een achttal vergelijkende proeven van zaaiuien tegenover plantuien van vertegenwoordigers van het Rijnsburger type
TABEL 10

Gem. opbrengst leverbare uien van zaai-uien, plant- en pootuien op zavel
bij verschillende plantverbanden, pijpervorming van plant- en pootuien
alsmede tijdstip van plukken
G & 0 26
Opbrengst

Object

Perijka zaaiuien kgjare
Perijka zaaiuien. = 100 ....
Primeur plantuien 10—15 mm
doorsnede
Primeur plantuien 16—20 mm
doorsnede
Zittauer plantuien 10—15 mm
doorsnede
Zittauer plantuien 16—20 mm
doorsnede
Zwijndrechtsche pootuien . . .

Pijperbloem
Wijze van Wijze van Wijze van
stengel)
planten
planten
planten
vorming
25 bij 8 cm 20 bij 10 cm 25 bij 10 cm in percenten

—

306,4
100

Tijdstip
van
plukken

8 Sept.
—

194

180

159

0,2

21 Aug.

225

208

199

1,5

17

„

—

193

—

0,3

17

„

—

204

—

0,3

8

„

190

169

157

1,2

21

„
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als eindresultaat een gem. opbrengst der zaai-uien verkregen van 330 kg
per are (550 mud per ha.) tegenover een gem. opbrengstverhooging van
49 % voor de maat 16—20 mm doorsnede der plantuien, hetgeen neerkwam
op een gem. opbrengst van bijna 820 mud per ha.
De gem. opbrengsten van zaai-uien, plant- en pootuien verkregen bij
G&O 26, in 1942 op zavel aangelegd, kan men afleiden uit tabel 10.
Bij deze proefneming leverden de zaai-uien een gem. opbrengst op
van 306,4 k.g per are (bijna 511 mud per ha), doch zoowel de groot-ere
maat van 16—20 mm doorsnede van Primeur als Zittauer komen met een
gemiddelde meeropbrengst van achtereenvolgens 108 % en 104 °/0 bij het
met de zaai-uien vergelijkbare plantverband van 20 cm afstand tusschen
en 10 cm onderling in de rijen op 1062 mud en bijna 1042 mud per ha.
Overigens blijkt de grootere .maat plantgoed van 16—20 mm doorsnede
zoowel bij Primeur als Zittauer het in opbrengst van de kleinere maat
overtuigend te winnen; in het bijzonder bij Primeur is deze meeropbrengst
van de grootere maat plantgoed aanzienlijk.
Belangwekkend is ook de waarneming, dat de pootui in opbrengst den
plantui, zoowel van Primeur als Zittauer, niet blijkt te kunnen evenaren
althans voor de grootere maat van het gebezigde plantgoed. Men krijgt
den indruk, dat de kleine maat plantui en pootui elkander betrekkelijk
weinig ontloopen, terwijl het verschil in opbrengst- tusschen de grootere
maat plantui en pootui ongeveer gelijk is aan dat der beide maten plantgoed
onderling.
TABEL 11

Opbrengstverhouding Primeur zaai- en plantuien bij verschillende stikstof
giften alsmede tijdstip van plukken
G & 08
Opbrengst
Object

Primeur zaaiuien kg/are
Primeur zaaiuien = 100
Primeur plantuien 10—
15 mm doorsnede . .
Primeur plantuien 16—
20 mm doorsnede . .

Stikstof
StikStik
Stik
Stik
Stik
Stik
stof- bemesting
stof stofstofstofstofbemes bemes bemes- bemes bemes bemes gem. 400,
ting
ting
ting
ting
600, 800,
ting
ting
geen kas 200 kas 400 kas 600 kas 800 kas 1000 kas 1000 kas

377,5

Tijdstip
van
plukken

7 Sept.

291,3
100

365,S
100

375
100

362,5
100

382,5
100

390
100

100

134

144

148

160

153

149

153

21 Aug.

121

143

162

179

175

169

171

17

„

Het verschil in opbrengst tusschen de maten 10—15 mm en 16—20 mm
doorsnede kwam ook fraai tot uiting bij G&O 8, eveneens in 1942 op zavel
aangelegd, weergegeven in tabel IL. Hier bedraagt het voor de objecten
400, 600, 800, 1000 kas gemiddeld 18 % ten gunste van de grootere maat
plantgoed.
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Bij dit proefveld komt de maat 16—20 mm doorsnede voor genoemde
objecten met een gemiddelde opbrengst van 1076 mud per ha voor
den dag.
Doch niet alleen op klei en zavel, ook op zand zijn gemiddelde opbreng
sten hooger dan 1000 mud per ha heel goed mogelijk.
TABEL 12

Gemiddelde opbrengst leverbare uien van plantuien op zandgrond
G & 0 27
Object

Gem. leverbare uien
kg per are

Gem. Primeur
10—15 mm door
snede = 100

Primeur plantuien 10—IS mm d o o r s n e d e . . . .
16—20 „
. . . .
21—26 „

564,7
616,3
560,7

100
109
99

Zittauer plantuien 16—20 mm d o o r s n e d e . . . .
21—26 „

575,3
580,7

102
103

Dit blijkt bij beschouwing van tabel 12, waarin de resultaten van een
proefveld op zandgrond aangelegd bij Joh. Both te Ouddorp zijn verwerkt.
De hoogste opbrengst werd verkregen met Primeur van de maat 16—20 mm
doorsnede en komt neer op 616,3 kg per .are (1027 mud per ha), terwijl het
verschil met de laagste opbrengst bij deze proefneming verkregen slechts
10 % bedraagt.

Alle gegevens omtrent de opbrengst zoowel voor zaai-uien, plant- als
pootuien, zijn netto, d.w.z. berekend op de gewichtshoeveelheden leverbare,
afgestaarte uien.
Wij willen tot besluit van onze beschouwing omtrent het opbrengend
vermogen van den plantui tegenover den zaai-ui en den pootui niet nalaten
nogmaals te wijzen op de volstrekte noodzakelijkheid van een bewaring bij
de juiste temperatuur van het plantgoed. Niet doelmatig bewaard plant
goed levert zéér veel pijpers met een zéér lage opbrengst tot gevolg, kortom
een volledige mislukking.
TABEL 13

ZHE 1537. Gem. opbrengst leverbare gaai-uien (standaardras Perijha)
en flantuien van Galathee (al dan niet doelmatig bewaard) in kg per are
Gem. leverbare uien
kg per are

Gem. opbrengst
zaaiuien = 100

Perijka zaaiuien

345,3

100

10—15 mm doorsnede doelmatig bewaard ....
10—15 „
„
niet doelmatig bewaard. .

575,8
243,3

167
70

16—20 mm doorsnede doelmatig bewaard ....
16—20 „
„
niet doelmatig bewaard. .

533,3
50,-

154
14

Object
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De bewijsstukken vindt men in de tabellen 4 en 13 neergelegd. Zij
mogen ter waarschuwing en tevens ter opwekking dienen tot streeksgewijze
stichting van goede bewaargelegenheden.

Foto: Ir. van Beekom, Middelharnis

Een zéér vroeg gewas consumptie-uien yan Galathee in solle ontwikkeling
Maat van het gebezigde plantgoed 16—20 m.m. doorsnede ; rechts van stokje doelm.
bew. (gem. opbrengst leverbare uien afgestaart 889 mud per ha), links van stokje
niet doelm. bew. (gem. opbrengst leverbare uien afgestaart 83 mud per ha).

Goede sorteering.
Vrijwel uitsluitend gewone en grove uien. Geen of weinig picklers en
drielingen.
Gewoonlijk geven plantuien geen picklers en drielingen; mocht dit wel
het geval zijn, zooals bij het proefveld in den proefpolder nabij Oudkarspel
in 1941, dan maken naar verhouding de picklers en drielingen slechts een
gering deel van de sorteering uit.
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Minder gevoelig voor ziekten.
Belatief weinig plantuien vallen ten offer aan de made van de uienvlieg,
daar hiervoor het gewas reeds te ver ontwikkeld is. In 1941 had proef
veld ZHE 1541 bij H. K.- Tanis te Ouddorp op zandgrond sterk te lijden
door deze aantasting. Bij dit in 4-voud aangelegde proefveld bleek de gem.
verhouding van de overgebleven planten der pootuien, plantuien maat 10—
15 mm doorsnede, plantuien maat 16—20 mm doorsnede als 10 : lB-g- : 21.
Er bleven derhalve bijna IJ x zooveel plantuien maat 10—15 mm door
snede en ruim 2 x zooveel plantuien maat 16—20 mm doorsnede als pootuien onaangetast. Van de plantuien maat 16—20 mm doorsnede was het
aantal slachtoffers dan ook gering.
In 1942 had proefveld G&O 27 bij Joh. Both te Ouddorp eveneens op
zandgrond heftig te lijden door de aantasting van de made van de uienvlieg.
De overgebleven planten der pootuien, plantuien maat 10—15 mm door
snede en plantuien maat 16—20 mm doorsnede leverden bij deze proef
neming een gem. verhouding op van 20 : 29 : 31. Er bleven dus van beide
maten van plantgoed omstreeks IJ x zooveel plantuien dan pootuien
onaangetast; het verschil in mate van aantasting tusschen de beide maten
van plantgoed is in dit geval gering. Tabel 14 geeft een beeld van de gem.
gewichtshoeveelheid door de made van de uienvlieg beschadigde niet lever
bare uien bij poot- en plantuien van een tweetal maten bij dit proefveld.
TABEL 14

Gem. gewichtshoeveelheid door d.c made van de uienvlieg beschadigde niet
leverbare uien bij -poot- en •plantuien

Object

Zwijndrechtsche pootuien
Primeur plantuien,. 10—15 mm doorsnede ....
, 16—20 „
„
. . . .

G&O 27
gem. door uienvlieggem.
made beschadigde
Zw. pootuien
uien
=
100
kg per are
69,5
15,3
10,7

100
22
15

Uit de tabel blijkt, dat deze gewichtshoeveelheid voor de pootuien 4J x
zoo groot is dan voor de plantuien maat 10—15 mm doorsnede, terwijl
deze hoeveelheid nog afneemt voor de grootere maat van het gebruikte
plantgoed. Omgerekend per ha verkrijgt men voor den pootui 6950 kg
beschadigde uien en voor den plantui maat 10—15 mm doorsnede 1530 kg,
hetgeen neerkomt op 5420 kg of ruim 90 mud beschadigde uien meer voor
clen pootui! Berekent men dit verschil op de grootere maat van den plantui,
dan wordt de verkregen uitkomst voor den pootui slechts ongunstiger !
Evenals pootuien kunnen plantuien in tegenstelling met zaai-uien niet
meer door uienbrand worden aangetast en lijden plantuien door hun vroeg
rijpheid betrekkelijk weinig aan valsehe meeldauw.
Een geringer gevoeligheid voor kroefziekte is gebleken bij G&O 21 bij
C. A. van Loon te Oude Tonge, waarbij op kroefziek land zaai-uien en
plantuien onderling werden vergeleken.

4
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De lezer zal zich ongetwijfeld de vraag stellen: „Zijn er dan geen
bezwaren aan de cultuurmethode verbonden?" De vraag stellen is haar
natuurlijk bevestigend beantwoorden, 'doch daarbij kan direct worden
opgemerkt, dat de nadeelen tegenover de geschetste voordeelen onbeteekenend zijn.
Naast een renteverlies van de gedurende het jaar ter winning van plantuien bestemde oppervlakte (reeds omstreeks half Juli wederom beschik
baar), moeten bewaringsonkosten van het plantgoed genoemd worden.
Het winnen der plantuitjes brengt weliswaar kosten met zich mede,
doch deze zullen wegvallen, wanneer men de geringere onderhoudskosten
der met plantuien beteelde oppervlakte tegenover winteruien in aanmer
king neemt. Vooral het wiedloon zal bij de teelt van uien d.m.v. plantuien
gunstig tegenover dat bij gewone zaai-uien en in het bijzonder winteruien
afsteken. Het uitplanten der uitjes vertegenwoordigt ongetwijfeld een flinke
post arbeidsloon. Daarnaast stelle men de oogstzekerheid en de goede
opbrengst terwijl het verkrijgen van een zéér vroeg gewas op een tijdstip
dat nog geen uien aanwezig zijn, het maken van een goeden prijs in het
vooruitzicht stelt.

De teelt van een zéér vroeg gewas uien d.m.v. daartoe vooraf gewonnen
bij juiste temperatuur bewaard plantgoed biedt den Nederlandschen uienteler naast de teelt van pootuien en winteruien nieuwe mogelijkheden.
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EENIG ONDERZOEK VAN DE EIGENSCHAPPEN
VAN DEN ZWIJNDRECHTSCHEN POOTUI IN HET
BIJZONDER MET BETREKKING TOT ZIJN
GESCHIKTHEID VOOR DE CULTUUR VAN DEN
WINTERUI
Zoolang de practijk nog niet voldoende de beschikking heeft over doel
matig te verwarmen loodsen om het plantgoed voor een zéér vroeg gewas
uien in te bewaren, zal zij uitsluitend gebruik moeten blijven maken van
den Zwijndrechtschen pootui, als pootui of als winterui geteeld. Maar ook
later, als de doelmatig bewaarde plantui zijn weg zal hebben gevonden,
wil dit niet zeggen, dat daarmede de Zwijndrechtsche pootui geheel het
veld zal moeten ruimen. Integendeel, verwacht mag worden, dat de teelt
van den doelmatig bewaarden plantui naast den pootui en winterui,
mogelijk ter gedeeltelijke vervanging daarvan, als nieuwe cultuurmethode
zijn plaats zal innemen.
Zooals bekend maakt men bij de teelt van den pootui gebruik van over
winterde planten, afkomstig van een zaaibed, dat op een beschutte plaats
werd aangelegd. Bij de teelt van den pootui vindt derhalve in het voorjaar
overplanten plaats van het zaaibed op het vrije veld.
Bij de teelt van den winterui daarentegen wordt onmiddellijk ter plaatse
in het najaar gezaaid, zoodat het gewas gedurende de wintermaanden reeds
op het vrije veld ten volle aan de gedurende dit jaargetijde gewoonlijk
ongunstige weersomstandigheden is blootgesteld.
De cultuur van den winterui onderscheidt zich daarom van de teelt van
gewone zaai-uien eigenlijk slechts door de omstandigheid, dat de winterui
in het najaar en de gewone zaai-ui in het voorjaar wordt gezaaid. Evenals
men bij granen de termen winter- en zomergranen bezigt al naar gelang
zij vóór den winter of in het voorjaar gezaaid worden, kan men spreken
van winter- en zomeruien, met welk laatstgenoemd gewas dan de in de
uienteelt algemeen voorkomende cultuur der gewone zaai-uien bedoeld
wordt.
Er is dus wel een principieel verschil tusschen de cultuur van den
pootui en die van den winterui, hoewel men voor beide vormen van uienteelt, waarbij het verkrijgen van een vroeg gewas op den voorgrond staat,
van het ras Zwijndrechtschen pootui gebruik maakt.
Daar de cultuur van den winterui slechts weinigen bekend is, volgen
hieromtrent eenige nadere bijzonderheden.
Winteruien worden bij voorkeur met de handzaaimachine bij een rijenafstand van 20—25 cm gezaaid tegen een zaaizaadhoeveelheid van 8 kg per
lia met als basis een kiemkracht van 85 %. De zaaitijd is nauw begrensd
en loopt van de laatste week in Augustus tot en met de eerste week in
September. Vroeger zaaien geeft veel planten met bloemstengels en daar
mede minderwaardige uien; later zaaien veel zwakke planten, die ge
durende de wintermaanden te gronde gaan.
Slechts goed ontwaterde zavel, waarop men ook met den gewonen
zaai-ui goede resultaten kan verwachten, komt voor de cultuur van den
winterui in aanmerking.
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Als voorvrucht is de aardappel zeer geschikt; de vroege of vroeggerooide aardappel in het bijzonder.
De bemesting is gewoonlijk hooger dan voor den gewonen zaai-ui.
Ten tijde van de bewerking van het land, voor men tot zaaien over
gaat, worden fosforzuur en kali gegeven; vroeg in het voorjaar wordt de
stikstof toegediend.
Ondervindt (men bij de cultuur van den pootui reeds somtijds hinder
van uitwinteren van het gewas, dan behoeft het wel geen nader betoog,
dat dit bij de cultuur van den winterui nog in veel sterker mate het geval
moet zijn.
TABEL 1

Overgicht van het uitwinteren van winteruien-proefvelden
over het tijdvak 1938/1941
Jaar van proefneming

1938
1939
1940
1941

Aantal
proefnemingen

Aantal uitgewinterde
proefvelden

1
6
6

1
6
4
5

3

Beschouwt men hiertoe tabel 1, dan blijkt, dat in de strenge winters
van 1938/1939, 1939/1940 en 1941/1942 de gezamenlijke proefnemingen met
winteruien door uitvriezen verloren gingen. Hoewel dit in den eveneens
strengen winter van 1940/1941 voor 2/3 van het aantal het geval was, bood
hij overigens een prachtige gelegenheid ter bestudeering van de wintervastheid der ter vergelijking uitgezaaide herkomsten van den Zwijndrechtschen pootui op de beide behouden gebleven proefvelden.

Ongetwijfeld vormt het uitwinteren de grootste moeilijkheid bij de teelt
van den winterui.
De mislukkingen in vier achtereenvolgende jaren hebben de cultuur
methode der winteruien als zeer riskant laten kennen en terecht. Het be
staan van meer wintervaste selecties ware daarom voor deze cultuur
methode een belang van de eerste orde!

Resultaten van de proefnemingen van 1940
De proefvelden werden aangelegd in drievoud bij een grootte der afzon
derlijke veldjes van 0,25 are. Het aantal deelnemende herkomsten bedroeg
een zestal. Bij L. W. Boogert en D. Vogelaar bij wie de herkomsten als
winterui geteeld werden, bleek bij den laatsten proefnemer het gewas
zoodanig uitgevroren, dat ondanks bijplanten een zuivere opbrengstverge
lijking der herkomsten niet (meer kon worden verkregen.
In verband met het kleine aantal proefnemingen, dat na den winter
van 1940/1941 behouden bleek, werd dit in het voorjaar van 1941 uitge
breid met een tweetal proefvelden achtereenvolgens bij Joh. Both en H. K.
Tanis aangelegd, waarbij de herkomsten als pootui geteeld werden.
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TABEL 2

Eigenschappen van eenige herkomsten van den Zwijndrechtschen pootui,
als winierui en als pootui geteeld
Boodkleuring
in percenten

Productiviteit
S
o
>
Adressen van herkomst

>•

*3
£
<3
>
u

S3
'o

O

Ci
rf
rH Ö

a
f-i
O
S3

O

m

OS
us H
M .'3
H j o H«!
.o
hj
Wog
NbS

OS
t-H
02
M
o
O

13
'o
•a

O
>

's
(H
<2
'3
P

ope

6 365,1 371,3 206 314 (9) 6

9

uO O--.

0
a

5
W

sa4>
N
«S

M

fi

no
o

'ÖO
O

M
'S
g

.6D
'S
<3

3
-P
GO

&•
'B
McS
tï
NJ

2

11

11
10
10
7
12

39
34
48
39
44

1

j

a

L. W. Boogert,
Oosterland
(winterui)

acâ

&
O

N.V. Gebr. van Namen,
Dordrecht kg/are . . . .
N.V. Gebr. van Namen,
Dordrecht = 100. . . .
N.V. Wed. P. de Jongh,
Goes
W. B.de Zeeuw, IJsselmonde
Tamerus, H. I. Ambacht .
Van Noort, Zwijndrecht. .
W. de Zeeuw, Barendrecht

8

100

100

100 100 (9)

6 100
6 98
7 101
6 90
6 101

120
104
114
108
118

102 107 (.9)
101 (6)
99 105 (9)
102 100 (9)
109 109 (9)

.bp
'N

ope
ope
6i
6 ope/b
5i ope
ope
4

7

6
6
6
6
6

î
3

De resultaten der proefnemingen vindt men in tabel 2 vermeld. Over
het algemeen zijn de herkomsten omgekeerd peervormige, matig uniforme,
vrij zachte, sterk roodgetinte uien. Omtrent de productiviteit kan neg geen
oordeel worden uitgesproken. Wat deze factor betreft zijn eenjarige proeven
weinig beslissend. Bovendien is het aantal verrichte bepalingen te gering
voor het trekken van conclusies. Vast staat evenwel een sterk uiteenloopende wintervastheid der verschillende herkomsten, waarbij de selectie
van N.V. Gebrs. van Namen het beste figuur heeft gemaakt. Eveneens
blijkt een uiteenloopende mate van roodkleuring aanwezig.. Zoowel wat
het percentage sterk uitwendig (geheel roode uien) als zwak uitwendig rood
(gevlamde uien) betreft, wint wederom de selectie van N.Y. Gebrs. van
Namen het van de overige beproefde herkomsten.
Bij een waardeering der cijfers voor wintervastheid en hardheid op
analoge wijze als voor uniformiteit van vorm, reeds bij het hoofdstuk
„Selectiewerk" besproken, voldoet deze selectie aan de volgende om
schrijving.
SELECTIES UIT DEN ZWIJNDRECHTSCHEN POOTUI

Grondras. Zwijndrechtsche pootui.
Matig wintervaste, omgekeerd peervormige tot bolvormige, productieve,
vrij zachte, blanke of wel min of meer gevlamde ui.

Sel. N.V. Gebr. van Namen. K en H: N.V. Gebr. van Namen,
Dordrecht.
Wintervaste, omgekeerd peervormige, matig uniforme, waarschijnlijk
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tamelijk productieve, vrij zachte ui met slechts weinig sterk en vrij veel
zwak uitwendig rood.

Wegens de wintervastheid geschikt voor de teelt als wintemi.
Conclusies
Bij vergelijking van een zestal herkomsten van den Zwij ndrechtschen
pootui muntte sel. N.V. Gebr. van Namen te Dordrecht uit in wintervastheid en kleur. Deze selectie is opgenomen in de Rassenlijst voor
Groentegewassen van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen en beteek ent een stap vooruit op het terrein van de
veredeling van den Zwijndrechtschen pootui.

Door haar goede wintervastheid komt de sei. N.V. Gebr. van Namen
in het bijzonder voor de teelt van een vroeg gewas als winterui in aan
merking.
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ANDERE ONDERWERPEN VAN ONDERZOEK
Naast het besproken drietal onderwerpen, die tezamen een afgerond
geheel vormen en ook uit een oogpunt van algemeen belang het belang
rijkste probleem van onderzoek uitmaken, werden nog eenige vraagstukken
nader bezien, die in het bijzonder op de cultuur van het gewas uien be
trekking hebben en dan ook alle aandacht verdienen, vooral van den'teler.
Het onderzoek betrof de volgende onderwerpen:
1. Ziektebestrijding.
2. Bemestingsproeven.
3. G ultuurproeven.
4. Bescherming tegen strenge vorst in hoop en ren.
5. Yoorvrucht en grondbewerking.
6. Yitamineonderzoek.
7. Proeven met buitenlandsche uienrassen.
Thans zal worden overgegaan tot een nadere bespreking van de resul
taten verkregen uit de onderzoekingen omtrent deze onderwerpen.
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ZIEKTEBESTRIJDING
Sedert de oprichting der Nederlandsche Uien-Federatie is het onderzoek
van de verschillende ziekten van den ui en de bestrijding daarvan krachtig
ter hand genomen. Hoewel hieromtrent reeds bij voorgaande gelegenheden
een en ander is medegedeeld, leek het mij gewenscht de belangrijkste
ziekten nogmaals onder de loupe te nemen ter vermelding van den huidigen
stand van het onderzoek. Achtereenvolgens zal dan ook iets medegedeeld
worden omtrent de volgende onderwerpen.

Foto: Plaiitenziektenkundige Dienst, Wageningen

Planten aangetast door de made van de uienvlieg
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A. De aantasting door de made van de uienvlieg.
B. De kroefziekte.
C.

Het koprot en de Botrytis-aantasting van den ui voor zaadwinning
uitgeplant.

D. Droog-ontsmetting van uienzaad.
E. De valsche meeldauw.
ï1.

De mozaïekziekte van den ui voor zaadwinning uitgeplant.

A.

DE AANTASTING DOOR DE MADE VAN DE UIENVLIEG

De gunstige resultaten in Engeland bij de bestrijding van de aantasting
door de made van de uienvlieg door zaadbehandeling met calomel ver
kregen, deed ons besluiten tot het nemen van uitgebreide proeven met dit
bestrijdingsmiddel.
Daar bekend is, dat juist de lichtere gronden gewoonlijk het hevigst van
de ,,manekroef" te lijden hebben, werden de proeven bij voorkeur op lichte
zavel of zand genomen.
De proeven werden uitgevoerd door afwisselend zaaien van strooken met
behandeld en onbehandeld zaad.
Krijgt men uit den aard van den grond reeds den indruk van een zekere
voorkeur van de uienvlieg voor lichteren grond, men krijgt bovendien nog
den indruk, dat de vlieg bij overeenkomstigen grond een voorkeur aan den
dag legt voor het gedeelte van het perceel, waarop het gewas het weligst
ontwikkeld is.
Reeds eenige malen was het ons opgevallen, dat bij stikstofproefvelden
een voorkomende aantasting heviger leek op de bemeste dan op de onbemeste veldjes. Vooral het verschil in aantasting tusschen de schraler
ontwikkelde, onbemeste veldjes en de weliger bemeste veldjes als geheel
beschouwd, was bijzonder opvallend. Tellen van de door de uienvliegmade
beschadigde uien bij stikstofproefveld G&O 7 bevestigde inderdaad dezen
indruk.
Aantal beschadigde uien door de made van de uienvlieg
G&O7

Object

Geen kas
200
400 „ . .
600
800
1000 „

Par. 1

Par. 2

Par. 3

Par. 4

Gem.

58
108
126
139
105
121

78
48
103
62
99
46

58
79
93
102
47
74

37
51
63
78
87
59

58
72
96
95
85
75

Bij dit proefveld aangelegd op zand te Ouddorp in 1942 bedroeg het
aantal objecten 6, het aantal veldjes per object 4 en de grootte der afzon
derlijke veldjes 0,24 are. Er trad een krachtige reactie op bij de objecten
geen kas en 200 kas, terwijl zelfs het object 400 kas zich nog door een
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zwakke verkleuring van het loof van de objecten met hoogere stikstof
giften onderscheidde.
De voorkeur van de uienvlieg voor de bemeste en daardoor weliger ont
wikkelde objecten blijkt onmiskenbaar uit de tabel. Vooral het verschil in
aantallen aangetaste uien tusschen het object geen kas en de overige
objecten is duidelijk, hoewel overigens van een zekere variatie sprake is.
Resultaten der proeven met calomel-behandeling
Zonder uitzondering waren deze resultaten zéér gunstig te noemen.
Naarmate de aantasting heviger was geweest, leidde de calomelbehandeling
tot een aanzienlijk kleiner aantal weggevallen planten en daarmede tot een
belangrijke opbrengstverhooging.
Een inzicht in de verlaging van het percentage weggevallen plantjes
door de behandeling met calomel werd op de volgende wijze verkregen.
Op een tweetal proefvelden werd het aantal plantjes geteld, nog vóór
eenige aantasting had plaats gehad. Deze tellingen geschiedden zoowel bij
behandelde als onbehandelde strooken, steeds op dezelfde hoogte en hij
nauwkeurig gelijke lengten in rijen, die op gelijke afstanden van de schei
dingslijn der strooken verwijderd waren. De verschillende getelde gedeelten
van rijen werden met behulp van stokjes vastgelegd.
Nadat de vroege aantasting had plaats gevonden, werden wederom de
planten der gemerkte rijen geteld.
Het verschil van beide waarnemingen levert de mogelijkheid tot be
rekening van het percentage weggevallen plantjes. Neemt men b.v. aan,

Foto: Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

U ien vliegmade-bestrijding
Links zaad niet, rechts wel behandeld met calomel.
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dat een telling in een bepaalde rij op een onbehandeld veldje eerst 60, later
30 plantjes leverde en de daarmede correspondeerende telling op een
behandeld veldje de aantallen 50 en 45, dan volgt hieruit, dat van de
getelde rij op het onbehandelde veldje 50 % der plantjes waren ten offer
gevallen en van het hiermede overeenkomende rijtje op het behandelde
veldje 10 %.
Op dergelijke wijze verkregen gegevens vindt men nu in de beide vol
gende tabellen vermeld.
Percentage weggevallen plantjes
Z 431. J. M. van der Werf,
Oosterland (Schouwen-Duiveland)
Object

Tellingen
1

3

4

5

6

7

8

9

HT

55
48,4 31
36,4 42,3 66
57,1 47,4 48
12,5 7,4 9,7 22,2 9,1 7
11,5 21,2 2,7

Gem.
Gem. verschil
O
l OL
OC ~ HT

Onbehandeld . . .
Behandeld . . . .

2

37

Percentage weggevallen plantjes
Z 432. P. van der Werf,
Oosterland (Schouwen-Duiveland)
Object

Tellingen
1

Onbehandeld . . .
Behandeld . . . .

2

3

4

52
42
65,5 36
8,2 11,7 15,5 14

5

6

7

8

9

44.4 57,7 28,6 53,6 43,3
7,7 8,7 19,3
15.5 7,1

Gem.

Gem.
verschil

48
11

37

Uit deze tabellen blijkt, dat bij Z 431 op de onbehandelde veldjes gt,
middeld 48,5 % en op de behandelde 11 % der aanwezige plantjes wegviel,
terwijl voor Z 432 deze getallen achtereenvolgens, luiden 48 en 11 %.
Bij hevige aantasting had de zaadbehandeling met calomel derhalve tot
gevolg, dat ruim één derde van het aantal plantjes minder ten offer viel
aan de aantasting door de made van de uienvlieg.
Zooals reeds opgemerkt, hing de opbrengstvermeerdering als gevolg van
het kleiner verlies aan planten bij calomelbehandeling ten nauwste samen
met de mate van aantasting van het betreffende proefperceel. Bij vrij
hevige mate van aantasting werd in 1939 een gemiddelde opbrengstverhooging als gevolg van de behandeling genoteerd van 55 % bij L. P. Akershoek te Ouddorp (Z.-H.) en 111 % bij ZHE 1014 C. Vlietland te Oud
dorp (Z.-H.). Eveneens bij vrij hevige mate van aantasting in 1940 een
opbrengstvermeerdering van 44 % bij Z 531 Jae. de Bruine te Oosterland

60
( Schouwen-Duiveland ) en 29 % bij Z 532 A. v. d. Maas te Oosterland
•( Schouwen-Duiveland).
Een zéér hevige aantasting bij ZHE 1052 C. Tanis C.Iv.P.zn te Oud
dorp (Z.-H.) leverde een gemiddelde bruto opbrengst der veldjes met
behandeld zaad bezaaid op van 178 kg per are, waarvan 103,3 kg of wel
58 % volkomen gave en 74,7 kg of wel 42 % min of meer „aangestoken"
uien. Op de veldjes met onbehandeld zaad bezaaid bleef echter geen enkele
plant over!
Hoewel ook laatstgenoemde proefneming de goede werking van het
calomel op overtuigende wijze demonstreert, blijkt daaruit naar mijn
gevoelen tevens, dat bij een zéér heftige late aantasting, het middel minder
afdoende resultaten oplevert.
In het algemeen blijkt de opbrengstverhooging tengevolge van zaad
behandeling met calomel bij vrij hevige mate van aantasting zéér aanzienlijk
en moet op grond hiervan gebruik van het bestrijdingsmiddel sterk worden
aanbevolen, in het bijzonder bij de teelt van uien op lichte gronden.
Kosten der bestrijding
Daar men per kg uienzaad ook één kg calomel noodig heeft, omdat de
werking anders onvoldoende is, hangen de bestrijdingsonkosten in de eerste
plaats samen met de hoeveelheid uienzaad, die men per eenheid van opper
vlakte noodig heeft. Daarom verdient het aanbeveling van de betreffende
uienselectie zaad van uitstekende kiemkracht te gebruiken en zuinig te
zaaien.
Vóór het uitbreken van den oorlog bedroeg de prijs van calomel f 4,70
per kg, zoodat de bestrijdingskosten per ha, aannemende een zaadhoeveelheid van 6,5 tot 7 kg, tusschen f 30,55 en f 32,90 zullen liggen, waarbij het
niet uitgesloten moet worden geacht, dat de prijs van dit product, dat thans
slechts als geneesmiddel bekend is, bij meer algemeen gebruik voor land
bouwdoeleinden zal dalen.
Door den oorlogstoestand kan evenwel in verband met genomen distri
butie-maatregelen hiertoe niet worden overgegaan.
Wijze van zaadbehandeling
Voor een doelmatige behandeling van het zaad wordt de volgende werk
wijze aanbevolen.
Men maakt een slappe oplossing, ongeveer van 5 %, van vloeibare lijm,
zooals in den handel verkrijgbaar is, met water.
Goed roeren, om een volledige vermenging te verzekeren, is nood
zakelijk. Ook stijfsel zou met succes als kleefmiddel kunnen worden ge
bruikt, doch hiermede moet nog meer ervaring worden opgedaan. Het
uienzaad wordt uitgestort in een houten, glazen of geëmailleerd vat;
metalen worden door calomel aangetast.
Vervolgens wordt de verdunde lijm toegevoegd tegen een hoeveelheid
van 125 cmJ op 1 kg uienzaad, welk mengsel zorgvuldig wordt geroerd,
tot alles goed bevochtigd is. Hierna wordt het poedervormige calomel in
een evengroote gewichtshoeveelheid als van het te behandelen zaad (dus
per kg uienzaad, ook 1 kg calomel) bijgevoegd, waarna weer zoolang
geroerd wordt, tot alle zaden gelijkmatig bedekt zijn.
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Het aldus behandelde zaad kan onmiddellijk worden uitgezaaid of wel
eerst gedroogd, waarbij het calomel niet verloren wordt.

Foto: Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

Uien waardeloos door een late aantasting van de made van de uienvlieg

Wanneer te veel lijmoplossing wordt gebruikt, verkrijgt men een kleve
rige massa, die niet uitgezaaid kan worden; neemt men te weinig, dan
kleeft het calomelpoeder onvoldoende op het zaad vast.
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Men neme dus nauwkeurig de gegeven voorschriften in acht.
Het zaaibed moet door rollen goed vast worden aangedrukt, hetgeen
niet alleen de kieming en verderen groei bevordert, doch tevens het boven
den grond brengen van de zaadhuid belemmert. De kiemplantjes, die dit
doen, verliezen hun door het calomel gegeven bescherming. Houden zij de
zaadhuid in den grond, dan blijft het calomel bij de basis van. de planten,
waar het zijn doodende werking op de jonge uienvliegmaden uitoefent.

Conclusies
1. Calomel vormt een voortreffelijk middel ter bestrijding van de aan
tasting door de made van de uienvlieg. Tegen iedere vroege aantasting is
de werking afdoende; tegen late bij groote hevigheid, minder.
2. Technisch is de zaadbehandeling eenvoudig en weinig kostbaar.
3. Nâ de behandeling is men vrijwel van alles af; rollen van het zaaibed direct nâ het zaaien is de eenige te nemen cultuurmaatregel.
4. De bestrijdingsonkosten bewegen zich om de f 30,— per ha, bij
vóór-oorlogschen prijs van het calomel in den pharmaceutischen groothan
del. Door den oorlogstoestand kan echter in verband met genomen distri
butiemaatregelen vooralsnog niet tot meer algemeen gebruik worden over
gegaan.
In de beide voorgaande jaren werd door middel van bespuiting met
een Bordeaux-olie-emulsie eveneens getracht de aantasting te bestrijden.
De Bordeaux-olie-emulsie wordt bereid uit minerale olie, kopersulfaat en
kalk. De bestrijdingsmethode, waarmede in Amerika goede resultaten zou
den zijn verkregen, is gebaseerd op de mogelijkheid het jonge uienplantje
aan zijn basis en op den grond er om heen een zoodanig beschermende
laag te verschaffen, dat den maden, die uit de eitjes te voorschijn komen,
de kans ontnomen wordt via de basis van de plant in den grond te dringen
en hun vernielend werk te beginnen. Daartoe moet gesproeid worden op een
tijdstip, dat juist vóór of bij het begin van .het uitzwermen der vliegen ligt,
hetgeen wil zeggen, dat het gewas dan 3 à 4 cm hoog is. De behandeling
dient vervolgens te worden herhaald, totdat zij 6 x is uitgevoerd.
Volgens dit voorschrift werden in overleg met den Plantenziektenkundigen Dienst een aantal oriënteerende proeven genomen.
Als gevolg van de geringe mate van aantasting der perceelen in 1941,
kon in dit jaar geen gefundeerd oordeel over het bestrijdingsmiddel
gevormd worden.
Het drietal proefnemingen in 194*2 uitgevoerd, toonde echter een totaal
onvoldoende werking aan. Bij deze proeven, waarbij een vrij sterke mate
van aantasting optrad, bleken namelijk zoowel de bespoten veldjes als de
onbehandelde controles even hevig te hebben geleden.

B.

DE KROEFZIEKTE

Zooals bekend is de kroefziekte der uien het gevolg van een aantastingdoor het stengelaaltje. Dit microscopisch kleine diertje kruipt in grooten
getale in het jonge plantje, dat hierop reageert door verschillende karak
teristieke ziektesymptomen, al naar het tijdstip der aantasting.
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Vond de aantasting reeds plaats, toen de uien nog in ,,boogjes''
stonden, derhalve in een zeer jeugdig ontwikkelingsstadium der plant, dan
ziet men de voor de ziekte typeerende onregelmatige verdikkingen aan de
kiemplantjes optreden. Later herkent iedere uienteler de zoo gevreesde
ziekte aan het voorkomen van „oude mannetjes", stijve, sterk verdikte,
korte, broze en meer blauwachtig getinte planten.
Kroefzieke volwassen uien tenslotte, hebben zacht en waterachtig
vleesch, verspreiden een onaangename scherpe lucht en gaan spoedig tot
rotting over.
De parasiet is buitengewoon taai en blijft in den grond zelfs onder voor
haar ongunstige levensomstandigheden betrekkelijk lang levensvatbaar,
waarmede evenwel niet de gevallen kunnen verklaard worden, dat .-troefziek land, zelfs nadat daärop in geen 15—20 jaren of zelfs nooit uien
werden verbouwd, (nog) ziek blijkt te zijn. Onderzoek onzerzijds van eenige
sterk kroefzieke perceelen bracht evenwel aan het licht, dat ook verschil
lende onkruiden in hevige mate kunnen „verkroeven". Het meest opval
lend waren de symptomen bij guichelheil (,,roode muur"), een laag
groeiend, zich sterk vertakkend onkruid met steenroode bloempjes; minder
duidelijk bij gewone muur.
Door Ir. Otto werd aangetoond, dat het aaltje van den ui een groote
verscheidenheid van onkruiden ziek kan maken, waaronder guichelheil en
gewone muur. Omgekeerd konden de ziekteverwekkende diertjes uit aan
getaste onkruiden met inbegrip van de beide genoemde op hun beurt uien
wederom aantasten.
Nu gebleken is, dat het uienaaltje zich door middel van onkruiden in
stand kan houden, is het verklaarbaar, waarom de ziekte op een bepaald
perceel niet is verdwenen, nadat hierop gedurende langen tijd geen uien
werden verbouwd.
Daar de ziektesymptomen bij de ,,roode muur" zéér karakteristiek ;ijn,
heeft kennis van het bovenstaande ook voor de practijk beteekenis. Geheel
overeenkomstig den ui, vertoont dit onkruid in zieken toestand een sterk
gedrongen vorm; de stengelbasis is plaatselijk opgezwollen, terwijl de
plantjes vaak een groot aantal zijscheuten hebben gemaakt.
Bijleveld, die zooals later bleek onze veldwaarnemingen bij de „roode
muur" reeds vroeger verrichtte, noemt dergelijke planten terecht „bjssig
in het hart".

De uienteler beoordeele hem onbekend land op zijn geschiktheid voor
de uiencultuur onder meer naar het uiterlijk van de „roode muur"; is dit
„bossig", dan doet hij goed met op het betreffende perceel geen uien te
telen.
Hygiënische maatregelen ter beperking van de kroefziekte

Het ontstellende feit doet zich voor, dat deze ernstige uienziekte meer
en meer perceelen, waarop voorheen voortreffelijke gewassen geteeld
konden worden, voor de cultuur ongeschikt maakt.
Op Goeree en Overflakkee, de bakermat der Nederlandsche uienteelt
wordt opgemerkt: „Wij raken zoo kalmpjes aan uitgejuund" en men heeft
de neiging deze ramp als een onafwendbaar noodlot te aanvaarden. Het

inzicht van de practijk, dat ter voorkoming van kroefziekte een ruime
vruchtwisseling een eerste vereischte is, heeft er evenwel nog niet toe
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mogen leiden ook door het treffen van hygiënische maatregelen de kroef
ziekte te beperken.

Foto: Plant enz iektenkundige Dienst, Wageningen

Kroefziekte.
Links twee kroefzieke planten, rechts evenoude
gezonde plant.

Foto: Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

De verwekkers der kroefziekte.
z.g. aaltjes ± 40 x vergroot.

En toch, door de eigenschap van de ziekte op gezond land steeds pleksgewijs op te treden en zich vandaar uit langzamerhand over het geheele
perceel te verbreiden, is het mogelijk haar voortgang zooveel doenlijk te
stuiten of, beter nog, te voorkomen door maatregelen van hygiënischen aard.
Uientelers, bedenkt, dat de ziekteverwekkende oorzaak door levende
organismen wordt teweeggebracht. Stelt daarom alles in het werk deze
z.g. aaltjes van Uw gezonde uienland verre te houden.
1. Brengt nooit uienresten, van welke herkomst zij ook mogen zijn,
als meststof op het uienland.
2. Verzamelt bij den uienoogst allen afval. Daarmede wordt tevens de
mogelijkheid tot verbreiding van andere uienziekten beperkt. Begraaft deze
uienresten diep op een plaats, waar nooit uien zullen worden verbouwd.
3. Mochten zich kroefplekken voordoen, verzamelt dan van deze
plekken tijdens het groeiseizoen vroegtijdig al het zieke materiaal en in
een boog er omheen ook het min of meer gezonde.
Deze plantenresten immers bevatten tallooze aaltjes en vormen een
besmettingsbron bij uitnemendheid voor het overigens nog gezonde land.
Men dient alles in het werk te stellen om te voorkomen, dat dit mate
riaal over het land wordt verspreid.
4. Begraaft de kroefzieke uienresten diep op een plaats, waar nooit
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uien zullen worden verbouwd. Niet in de slooten werpen; dan komen zij
gemakkelijk elders weer op het land.
5. Geeft het onkruid geen kans zieh te ontwikkelen, opdat hierin de
ziekteverwekkende diertjes zich noch in stand kunnen houden, noch ver
meerderen.
C.

HET KOPROT EN DE BOTRYTIS-AANTASTING VAN DEN UI
VOOR ZAADWINNING UITGEPLANT

Zooals bekend wordt zoowel het koprot als het minder vaak voor
komende bodemrot veroorzaakt door de zwam Botrytis allii Munn. Ook 3e
aantasting van den zaadbol der uien voor zaadwinning uitgeplant, plaatse
lijk met den naam „slapers" aangeduid, wordt door dezelfde zwam teweeg
gebracht. Bij deze laatste aantasting uiten zich de ziekteverschijnselen

Foto: Plaiitenziektenkundige Dienst, Wageningen

Botrytis-aantasting van den ui voor zaadwinning uitgeplant
Linker zaadbol gezond ; overige zaadbollen in toenemende mate ziek
van links naar rechts.

5
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door een a.h.w. min of mejr ineen vallen en verdrogen van den in vollen
bloei staanden zaadbol. Bij aanraking zijn de aangetaste bollen gemakkelijk
van den zaadstengel te scheiden en te verpulveren. Veelal zet de aantas
ting, die van den zaadbol uitgaat, zich nog een eindje langs den stengel
voort en uit zij zich hier eveneens in een soort verdroging. Het verschijnsel
is welhaast in alle uienvelden voor zaadwinning waar te nemen en treeat
hierin gelukkig veelal slechts in geringe mate op.
Van het genoemde drietal uienziekten wordt het gewone koprot terecht
het meest gevreesd.
Het ernstig optreden van koprot in de uien van den oogst 1938 was
voor de Nederlandsche Uien-Federatie aanleiding tot het nemen van het
initiatief voor een onderzoek van deze ziekte.
De resultaten van dit onderzoek, dat, ingesteld door den Plantenziektenkundigen Dienst, uitgevoerd werd door phytopatholoog Dr. Ir. J.
Goossens, zijn vastgelegd in „Mededeeling No. 90" van genoemden Dienst,
getiteld: „Onderzoek van het koprot in de uien van den oogst 1938".
Deze studie heeft ons veel omtrent de parasiet geleerd en in het
bijzonder omtrent de omstandigheden, waaronder zij optreedt.
Beschouwing van de weersomstandigheden, die voor jaren met veel
koprot typeerend waren, gaven den indruk, dat koprot-jaren in ons klimaat
met droge jaren samenvallen. Deze indruk werd bevestigd door het wisse
lend optreden van koprot in den uienoogst van latere jaren, waarbij droge
jaren (1939, 1941) de vatbaarheid van den oogst voor deze ziekte bleken te
verhoogen, natte (1940) daarentegen te verminderen.
De weersomstandigheden blijken dus een belangrijke rol te spelen bij
het meer of minder optreden der ziekte in den uienoogst. Verder bleek
Dr. Goossens uit een onder de uientelers gehouden enquête, dat welige
gewassen over het algemeen vatbaarder voor koprot waren dan normaal
ontwikkelde. Hierin ligt een aanwijzing voorzichtig te zijn met het toe
dienen der stikstofbemesting. Voortgezet laboratoriumonderzoek van Ir. N.
Hubbeling bracht aan het licht, dat onvoldoende kaliverzorging een grooter
gevoeligheid voor koprot tot gevolg had.
Persoonlijk besteedde ik mijn aandacht aan de vatbaarheid voor koprot
van de verschillende Nederlandsche uientypen en hun selecties. Dit onder
zoek geschiedde door bewaarproeven, waarbij iedere selectie door een be
trekkelijk groote hoeveelheid uien was vertegenwoordigd, volgens de in de
practijk gebruikelijke methode van bewaring in den hoop. In den hoop
waren de selecties door grofmazig gaas gescheiden gehouden, terwijl de
koppen gevormd werden door uien van den proefnemer, zoodat de positie
der selecties onderling in de bewaarproef geheel gelijkwaardig was. Het
vatbaarheids-onderzoek had juist hierom mijn bijzondere belangstelling,
omdat Amerikaansche onderzoekers herhaaldelijk vaststelden, dat gekleurde
variëteiten van uien (vooral de roode) minder vaak aangetast werden dan
de witte.
Zoowel bij het tweetal proefnemingen van 1939 als bij het viertal van
1941 bleek een somtijds belangrijk onderscheid in vatbaarheid voor koprot
tusschen de verschillende typen van uien. Uiteraard was er voor gezorgd,
dat de uien onder gelijke omstandigheden van bodem en bemesting ge
groeid waren. Daartoe werden zij steeds van selectieproefvelden genomen
met name ZHE 842 en ZHE 1016 in 1939 alsook van ZHE 1513, ZHE
1514, ZHE 1515 en ZHE 1516 in 1941.
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Foto: Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

Ernstige aantasting door Koprot
Let op (muisgrijze) mycelium der zwam.

Foto: Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

Ernstige aantasting door Koprot
Let op sklerotiën („rattenkeutels") der zwam in linker bovenhoek.
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Foto: Plantenziektenkimdige Dienst, Wageningen

Ernstige aantasting door Bodemrot
Let op (muisgrijze) mycelium der zwam.

De mate van aantasting door koprot was zoowel in 1939 als in 1941
bij de verschillende proefnemingen betrekkelijk gering, met uitzondering
van ZHE 1514 in 1941, waarbij zij aanzienlijk bleek te zijn.
De beide proefnemingen van 1939 gaven voor de vertegenwoordigers
van het Zeeuwsche bruine type slechts gemiddeld 1,6 % koprot; daaren
tegen voor de vertegenwoordigers van het Rijnsburger- en. N. Holl, stroogele
type met gemiddeld 3,2 % koprot 2 maal zooveel.
Bij het viertal proefnemingen van 1941 werden uitsluitend de vertegen
woordigers van de verschillende uientypen bij het onderzoek betrokken,
die deel uitmaken van het Nederlandsch uiensortiment. Het Zeeuwsche
bruine type leverde als gemiddelde van 12 bepalingen 2,9 % koprot op;
het Rijnsburger type als gemiddelde van 16 bepalingen 4,2 % en het
N. Holl, stroogele type als gemiddelde van 8 bepalingen 4,9 %. De ver
tegenwoordigers van het Rijnsburger- en N. Holl, stroogele type gaven bij
deze proeven met gemiddeld 4,5 % koprot derhalve ruim 1,5 maal zooveel
koprot als de vertegenwoordigers van het Zeeuwsche bruine tvpe met ge
middeld 2,9 %.
Het blanke Rijnsburger- en N. Holl, stroogele type blijkt inderdaad
gevoeliger voor koprot dan het roodgetinte Zeeuwsche bruine type.
De resultaten van de onderzoekingen door Dr. Goossens, Ir. Hubbeling
en mij uitgevoerd maken de samenstelling van een zij het nog indirect
bestrijdingsadvies mogelijk, door inachtneming waarvan echter den uienteler veel moeilijkheden kunnen worden bespaard.
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Bestrijdingsadvies voor koprot
1. Het blanke gele Rijnsburger- en N. Holl, stroogele type blijken
gevoeliger voor koprot dan het meer roodgetinte Zeeuwsohe bruine.
Vreest men voor bepaalde perceelen koprot uit ervaring, of wel om
andere redenen, dan zaaie men vertegenwoordigers van het Zeeuwsche
bruine type, waarvan in het bijzonder in aanmerking komen Oranje van
Ir. J. B. Mijs te Sommelsdijk, Perijka van C. B. te Rotterdam en Wevo
van P. Voogd te Goedereede.
2. Men hoede zich voor overmatige stikstof bemesting, daar uit een
onder uientelers gehouden enquête is gebleken, dat welige gewassen over
het algemeen vatbaarder zijn dan normaal ontwikkelde.
3. Onvoldoende kaliverzorging schijnt de gevoeligheid van het gewas
te verhoogen.
4. Vermijdt bij den oogst zorgvuldig verwonden der uien in het bij
zonder bij het opdoen van het produet.
5. Vermijdt iedere broei in hoop of ren. Legt hiertoe smalle hoopen
(10 mud uien per strekkende meter) in het open veld en bouwt de rennen
niet te breed. Verwijdert aanklevenden grond en uien met nog groen loof
uit het product.
6.
Contrôleert het product op gezette tijden gedurende het verloop
der bewaring. Doet zich koprot voor, levert dan zoo spoedig mogelijk.
7. Ruimt al het zieke materiaal zorgvuldig op, door het diep te be
graven.

D.

DROOGONTSMETTING VAN UIENZAAD

Teneinde een inzicht te verkrijgen in de uitwerking van droogontsmetting van uienzaad, werden een groot aantal proeven genomen, waarbij
afwisselend banen werden gezaaid met ontsmet en niet ontsmet zaad.
In vier gevallen was noch bij de opkomst van het zaad, noch bij de
verdere ontwikkeling van het gewas eenig verschil tusschen de strooken
met en zonder ontsmet zaad te bespeuren.
In twee gevallen was bij de opkomst van het zaad eenig verschil te
zien, hetgeen tot uiting kwam in een iets volleren stand van het gewas.
Eenige weken later evenwel was geen onderscheid meer aanwezig tusschen
de banen met en zonder ontsmet zaad bezaaid.
Bij de overige vier proefnemingen daarentegen was een duidelijk onder
scheid te constateeren in dichtheid van stand van het gewas ten gunste
van de ontsmetting. Tellen van het aantal plantjes van evengroote veldjes
(1,2 m2) op geheel willekeurige plaatsen in verschillende strooken, waarop
niet ontsmet en ontsmet zaad was gezaaid, leverde bij een van deze proef
nemingen het volgende resultaat op.
Aantal plantjes per veldje
J. Koopman, Zierikzee
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In dit geval was het verschil ten gunste van de ontsmetting wel bij
zonder groot; zij had gemiddeld 61 % meer plantjes tot gevolg van de
strooken met ontsmet zaad bezaaid.
Hoewel behandeling van uienzaad met een droogontsmettingsmiddel
niet steeds noodzakelijk bleek te zijn, verdient zij niettemin sterk te
worden aangeraden, mede in verband met de geringe kosten en moeite,
die aan de behandeling verbonden zijn. Immers, gebleken is, dat onder
bepaalde omstandigheden, de gunstige invloed van de behandeling niet
zonder beteekenis kan zijn.

Veiligheidshalve dient men daarom steeds te ontsmetten.
Per kg uienzaad heeft men slechts 2 à 3 gram droogontsmettingsmiddel
noodig. Gebruikt men eventueel iets meer, dan is dit geen bezwaar. Lang
durig schudden is noodzakelijk, opdat al het zaad zoo volledig mogelijk
in aanraking met het poeder komt.
Als droogontsmettingsmiddel kan men van Abavit-nieuw, Ceresannieuw, Fusariol, Germisan-droogontsmetter of Tutan gebruik maken (volg
orde alphabetisch).

E.

DE YALSCHE MEELDAUW

Ter bestrijding van de valsche meeldauw werden over een tweetal jaren
proeven genomen bij zaai-uien, waarvoor perceelen met een dichten stand
en welige loofontwikkeling van het gewas werden gekozen.
Vergeleken werd de uitwerking van Bordeausche pap (1 %) met goede
uitvloeier, Bourgondische pap (1 %) met dezelfde uitvloeier en Koper
Bayer geconc. tegenover onbehandeld. De bespuiting vond plaats met
behulp van een gewone rugpulverisateur tegen een hoeveelheid van
omstreeks 1000 liter per ha.
Door de sproeivloeistof zéér licht over het gewas te verstuiven en de
bewerking na opdrogen te herhalen, werd het gewas zoo volledig mogelijk
met een fijnen nevel overtrokken. Er werd meerdere malen gespoten,
waarbij rekening gehouden werd met de weersomstandigheden; ten tijde
van de eerste bespuiting was het gewas nog vrij van aantasting. Het succes
der zeer zorgvuldig uitgevoerde bespuiting bleek evenwel in alle gevallen
gering. Weliswaar trad valsche meeldauw op, doch nimmer was van eenig
onderscheid in de mate van aantasting sprake tusschen de behandelde
veldjes en de onbehandelde controles, van welken aard ook het gebruikte
sproeimiddel geweest was.

Steeds hadden de behandelde objecten even sterk als de onbehandelde
contrôles te lijden.
Bespuiting tegen valsche meeldauw door middel van de gebruikelijke
sproeimiddelen lijkt dan ook voor uien van twijfelachtige waarde. Blijkbaar
verhindert de waslaag een voldoende overtrekken der bladeren met de
sproeivloeistof ook al is een uitvloeier toegevoegd.

Vermijdt evenwel een te dichten stand van het gewas en een te welige
loofontwikkeling daarvan.
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Foto: Ir. van Beekom, Middelharnis

Valsche meeldauw van den ui ïoor zaadwinning uitgeplant
Beeld van de ziekte te velde. Op den voorgrond door valsche
meeldauw aangetaste plant.

F.

DE MOZAÏEKZIEKTE VAN DEN UI VOOR ZAADWINNING
UITGEPLANT

In den zomer van 1939 werd door mij een ziekteverschijnsel in de uieis
voor zaadwinning opgemerkt, waarbij de bladeren der aangetaste planten
niet overeind staan, maar slap neerhangen, daarenboven een weinig gegolfd
en eenigszins grauwachtig geel van tint zijn. Doordat de geelgestreepte,
somtijds min of meer gekromde zaadstengels klein van stuk blijven, krijgt
de zieke plant een dwergachtig voorkomen.
Toen nader onderzoek aantoonde, dat het beschreven ziekteverschijnsel
door een virus teweeggebracht wordt, werd in analogie met dergelijke
ziekten met overeenkomstige symptomen bij andere cultuurgewassen de
benaming mozaïekziekte ingevoerd. De mate van aantasting bleek niet
zonder beteekenis; tellingen uitgevoerd in een 12-tal willekeurige perceelen
leverden een gemiddeld ziektepercentage op van 11 % in 1939 en 8 °/0 in
1940, zooals de tabel laat zien.
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Foto: Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

Valsche meeldauw van den ui voor zaadwinning uitgeplant
Links twee aangetaste zaadstengels, waarvan de eerste
bovendien hevig door secundaire schimmels, rechts
gezonde zaadstengel.
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Percentage mozaielczieke 'planten
Onderzochte perceelen in 1939
rerceeisaanduiding
Ziektepercentage

A

B

C

D

E

14

14

14

10

10

F

G

5

3

H
8

I

J

K

15

25

11

k

L
4

Gem.
1939
11

Onderzochte perceelen in 1940
aanduiding
Ziektepercentage

a
6

b
3

c
8

d
9

e
11

f

g
6

1

h

i

j

14

10

14

8

oto: Ir. van Beekom, Middelharnis

Valsohe meeldauw van den u voor zaadwinning uitgeplant
Beeld van de ziekte te velde.
Op den voorgrond zéér hevig door valsche meeldauw aan
getaste». plant, welke bovendien met secundaire schimmels
bezet is.

1

Gem.
1940

10

8
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Aangezien de zaadopbrengst van mozaiekzieke planten belangrijk kleiner
is dan van gezonde, verdient de ziekte de volle belangstelling van den teler
van uienzaad.
Daarbij is de bestrijding eenvoudig, daar het ziekteverwekkend virus
niet met het zaad overgaat, maar alleen zieke uien voor zaadwinning uitgeplant, een bron van besmetting voor hun omgeving kunnen vormen,
welke besmetting door middel van bladluizen plaats vindt.

Bestrijdingsadvies voor de mozaïekziekte van den zaadui
1. Kiest nooit plantmateriaal uit een uiengewas, gelegen dichtbij een
veld, waarop uien voor zaadwinning zijn uitgeplant. Een dergelijk gewas
immers loopt door zijn ligging de meeste kans om besmet te worden. Noch
aan de gevormde bollen, noch aan het loof ervan valt veelal iets te be
speuren, doch eerst na uitpoten voor zaadwinning in het volgend voorjaar
komen de ziekteverschijnselen voor den dag. Een fraaie bevestiging van net
bovenstaande vormen hieromtrent in de beide afgeloopen jaren verrichte
waarnemingen. Door bijzondere omstandigheden moest een teler van uien
zaad in 1940 noodgedwongen zijn plantgoed nemen van een perceel zaaiuien, grenzend aan dat van uien voor zaadwinning uitgeplant, waarin 8 %
mozaiek voorkwam. De invloed van deze cultuurfout was enorm; in zijn
gewas voor zaadwinning van 1941 trad een aantasting van 75 % op. De
buurman van bovengenoemden teler nam in 1941 plantgoed van een perceel
grenzend aan. dit zoo zieke zaadgewas. Het gewas voor zaadwinning van
deze uien bleek in 1942 vrijwel geheel ziek! In beide gevallen werd de zaad
opbrengst zéér ernstig geschaad.
Andere telers daarentegen verkregen later door keuze van het plant
goed uit perceelen, die ten opzichte van zaad-uien geïsoleerd lagen, ge
wassen met een zéér laag ziektepercentage van slechts enkele percenten.

Kiest daarom steeds een zoo geïsoleerd mogelijk gelegen perceel uit, ter
verbouw van een gewas uien, waaruit later het plantmateriaal voor zaad
winning zal worden gekozen.
2. Onderzoek Uw gewas op aanwezigheid van mozaiekzieke planten
en verwijdert alle zieke exemplaren, ook de zwak aangetaste, indien ten
minste, in verband met de mate van aantasting, uitvoerbaar.
3. Laat de uitgetrokken planten nooit op het veld liggen, doch be
graaft ze diep. Geschiedt dit niet, dan gaan de bladluizen lustig verder
met het overbrengen der smetstof.
4. Zijn veel bladluizen aanwezig in het perceel uien voor zaadwinning
uitgeplant, dan verdient het aanbeveling deze terstond te bestrijden met
een nicotine-oplossing (1 deel nicotine op 1000 deelen water), waaraan etn
uitvloeier moet worden toegevoegd.
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Foto: Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

Mozaïekziekte van den ui voor zaadwinning uitgeplant
Let op slaphangend gegolfd loof en de min of meer gekromde, gestreepte zaadstengels.
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BEM ESTINGSPROEVEN
STIKSTOFBEMESTINGSPROEYEN
De stikstofbemestingsproeven met uien, waarmede in 1939 werd be
gonnen, werden gedurende een viertal jaren uitgevoerd bij de gebruikelijke,
voor uien gaarne gebezigde voorvruchten, aardappelen, suikerbieten en
cichorei, waaraan in 1942 nog de voorvrucht tarwe werd toegevoegd.
Tabel 1 vormt een overzicht van de geslaagde stikstofbemestingsproeveri
voor het jaar 1942.
TABEL 1

Overzicht stikstof proef velden met uien 1942
Registratie Naam en woonplaats proefnemer
nummer

Voorvrucht

Reactie (geelkleuring
Gegeven bemesting van het gewas) trad
in kg kas per ha op bij onderstaande
giften

G&O 2

C. van Rumpt, Stad aan
het Haringvliet ....

G&0 4
7

Joh. Mol, Stad aan het
Haringvliet
C. van Huize, Ouddorp .

suikerbieten idem
idem
cichorei

G&O 8

M. van Zielst, NieuweTonge

tarwe

Gr&O

aardappelen 0, 200, 400, 600, geen kas, 200 kas
800, 1000 kas

idem

idem
geen kas, 200 kas,
400 kas
idem

Dit overzicht spreekt voor zichzelf. Opgemerkt dient nog te worden, dat
de proefvelden in 3-voud werden aangelegd, uitgezonderd G&07 met 4
veldjes per object. De grootte der afzonderlijke veldjes was 0,24 are,
behoudens G&08, waarbij zij 0,20 are bedroeg.

Resultaten
De tabellen 2, 3 en 4 geven de resultaten weer achtereenvolgens met
aardappelen, suikerbieten en cichorei als voorvrucht, verkregen.
In deze tabellen zijn de hoeveelheden kalkammonsalpeter (kas), die
werden toegediend vermeld in kg per ha. Evenals in de drie voorgaande
jaren van onderzoek blijkt, ongeacht de voorvrucht, een optimale stikstof
gift aanwezig, waarboven geen oogstvermeerdering, doch veeleer een oogstYerlaging optreedt.
Niet steeds teekent zich dit optimum even scherp af, zooals bij G&04
en G&07 als voorbeelden voor het laatste jaar van proefneming; een
enkele maal gaat de reeds begonnen oogstverlaging niet verder, zooals
G&02, bij welk proefveld niettemin de gift van 400 kas als optimaal moet
worden beschouwd.
Belangwekkend zijn de resultaten, verkregen door vergelijking van zaaiuien en bij doelmatige temperatuur bewaarde plantuien van de overeen
komstige selectie, zooals tabel 5 laat zien.
In deze tabel zijn de hoeveelheden kalkammonsalpeter (kas), die wer
den toegediend eveneens vermeld in kg per ha.
Weliswaar was de voorvrucht tarwe, doch dit (gehuurde) land was zóó
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TABEL 2

Gemiddelde opbrengst leverbare uien in kg per are. Y oorvrucht : aardappelen
G&O 2
Object

Geen kas
200
400 „
600 „
800 „
1000 „

gem. leverbare
uien kg per are

gem. 0 baal
kas = 100

468,7
452,3
482,3
480,3
485,7
487

100
97
103
102
104
104

TABEL 3

Gemiddelde opbrengst leverbare uien in kg per are. Voorvrucht : suikerbieten
G&O 4
•*

Object

Geen kas
200
400 „
600 „
800 „
1000 „

gem. leverbare
uien kg per are

gem. 0 baal
kas = 100

416,7
414,6
440,7
439,5
410,2
433,6

100
100
106
105
98
104

TABEL 4

Gemiddelde opbrengst leverbare uien in kg per are. Voorvrucht : cichorei
G&O 7
Object

Geen kas
200 „
400 „
600 „
800 „
1000 „

gem. leverbare
uien kg per are

gem. 0 baal
kas = 100

315
349,2
383,6
380
397,8
372,8

100
111
122
121
126
118

arm, dat de groote stikstofbehoefte van het gewas ongetwijfeld niet ten
volle aan deze voorvrucht kan worden geweten.
Zooals uit tabel 1 blijkt, was de reactie van het gewas op dit proefveld
overeenkomstig die, welke optrad bij G&O 7 met cichorei als voorvrucht.
Ten aanzien van de stikstofbehoefte van uien met tarwe als voorvrucht
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geeft het proefveld derhalve geen juist beeld; de voor deze voorvrucht ver
kregen te scherpe reactie geeft echter wel een inzicht eenerzijds in de
stikstofbehoefte van plantuien als zoodanig, anderzijds 'in die van zaai
uien daartegenover, alsook in den invloed van de doseering op de pijper(bloetmstengel) vorming bij plantuien.
TABEL 5

Gemiddelde opbrengst leverbare uien in kg per are
Voorvrucht: tarwe
G&0 8
Primeur zaaiuien
Object

Geen kas .
200
„
.
400
„
.
600
„
.
800
„
.
1000
„
.

Primeur plantuien
10—15 mm doorsnede

gem.
gem.
gem.
gem.
leverbare
leverbare
0 baal
0 baal
uien
uien
kas=
100
kas—
100
kg per are
kg per are

.
.
.
.
.
.

291,3
365,8
375
362,5
382,5
390

100
126
129
124
131
134

391,3
525
555
581,3
585,4
580,8

100
134
142
149
150
148

Primeur plantuien
16—20 mm doorsnede

PijperPijper(bloemgem.
bloem
gem.
stengel) leverbare
stengel)
0 baal
uien
vorming
kas= 100 vorming
in
kg per are
in
percenten
percenten
1,7
0,8
0,3
0,1
0,2
0,2

351,3
522,9
607,5
648,3
670,4
658,8

100
149
173
185
191
188

10,6
4,1
2,7
1,9
1,1
1,6

Evenals zaai-uien, waarvoor het door talrijke proeven bewezen is,

vertoonen ook plantuien een optimale stikstofgift, waarboven de opbrengst
zich in dalende lijn beweegt.
Bij het proefveld, waarvan sprake, ligt het optimum bij 800 kg kas per
ha voor beide maten van plantuien.
Het verloop van de stikstofbehoefte bij de zaai-uien is hier ©enigszins
onregelmatig, waardoor de optimale gift niet met zekerheid valt aan te
geven; de percentsgewijze kleine opbrengstvermeerdering na de gift van
400 kg kas per ha in aanmerking genomen, mag in dit geval wel met
een optimum van 1000 kg kas per ha gerekend worden.
Hoewel voortgezet vergelijkend onderzoek zeker gewenscht is, kan der
halve als voorloopig advies gelden plantuien op overeenkomstige wijze als

zaai-uien met stikstof te voorzien.

Zéér fraai blijkt de invloed van de stikstof doseering op de pijper-(bloem
stengel) vorming bij plantuien en wel in dien zin, dat naarmate de stikstof

giften meer het optimum naderen, het percentage bloeiers afneemt.
Bij de groote maat plantuien valt het minimum percentage bloeiers
met 1,1 % samen met de optimale stikstofgift van 800 kg kas per ha.
Bij de kleine maat plantgoed is het verschijnsel uiteraard zéér veel zwak
ker. Duidelijk is het tusschen geen, 200 en 400 kas per ha; tusschen deze
gift en de overige hoogere doseeringen kan van eenig onderscheid niet meer
gesproken worden.
Na het bestaan van een optimale stikstofgift voor uien eenmaal te
hebben vastgesteld, kan men zich de vraag stellen, waar dit optimum ligt
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voor de gedurende een reeks van jaren onderzochte voorvruohten aard
appelen, suikerbieten en chichorei.
TABEL 6

Optimale stikstofbemesting voor zaai-uien over 1939/1942 in kg kas per ha
Voorvracht

Aardappelen

Suikerbieten

Cichorei

Jaar van
proefneming
1939
1940
1941
1942
1939
1940
1941
1942
1939
1940
1941
1942

kg kas per ha

600
?

400—600
400
600

Aantal
proefvelden
1
1
3
1

400
400

1
2
2
1

800
800
800

2
1
1

1

Beschouwen wij hiertoe tabel 6, dan blijkt hieruit, dat naast de voor
vrucht ook het betreffende jaar zijn invloed laat gelden op de meest
gunstige stikstofgift.
Duidelijk bleek dit in 1940, toen bij de voorvruchten aardappelen en
suikerbieten door late ontwikkeling van het gewas met veel dikhalzen tot
gevolg, de onbemeste objecten het beste resultaat gaven, doordat zij wat
vroeger afrijpten door stikstofgebrek en vrijwel geen afval voorkwam door
aanwezigheid van dikhalzen. In ieder geval zijn de zéér hooge giften, zooals

deze in de practijk vaak werden toegediend voor uien ongewenscht, omdat
zij de opbrengst verlagen en de kwaliteit van het product benadeelen, daar
zij het optreden van koprot in de hand werken.
Met een kleine reserve door het voorkomen van jaren met uitzonderlijke
groeiomstandigheden zou bij aardappelen en suikerbieten tot voorvrucht
een gift van 4—6 baal kas (80—120 kg N) per ha en bij cichorei een van
8 baal kas (160 kg N) als de meest gunstige stikstofhoeveelheid voor uien
kunnen worden aangeduid.
De invloed van cichorei tot voorvrucht tegenover die van aardappelen
blijkt zeer duidelijk; het optimum bij suikerbieten tot voorvrucht valt
evenwel met dat van aardappelen samen.

Conclusies
1°. De meest gunstige stikstofbemesting voor uien hangt naast de
voorvrucht eveneens samen met het betreffende jaar.
2°. Laatstgenoemde omstandigheid bemoeilijkt het geven van een
scherp omlijnd bemestingsadvies, geldig voor alle omstandigheden.
3°. Bij aardappelen, suikerbieten en cichorei als voorvrucht, kwam de
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invloed van cichorei tegenover die van aardappelen duidelijk tot uiting,
evenwel niet die van suikerbieten tegenover aardappelen.
4°. Yast staat echter het bestaan Yan een optimale stikstofgift zoowel

bij zaai-uien als plantuien. Boven deze meest gunstige stikstofhoeveelheid
treedt geen oogstvermeerdering, doch veeleer een oogstverlaging op, terwijl
de gevoeligheid voor koprot toeneemt.
5°. Onder inachtname van eenige reserve door het somtijds voorkomen
van jaren met uitzonderlijke groeiomstandigheden zou een gift van 4—6
baal kas (80—120 kg N) per ha bij aardappelen en suikerbieten en een
van 8 baal kas (160 kg N) bij cichorei tot voorvrucht als de meest gunstige
stikstofgift voor uien kunnen worden aangeduid.
6°. In het huidige stadium van onderzoek is niet gebleken, dat voor
de stikstofdoseering van plantuien andere maatstaven moeten worden aan
gelegd dan voor zaai-uien, de verschillende voorvruchten uiteraard in aan
merking genomen.
7°. Er bestaat een verband tusschen pijper-(bloemstengel)vorming bij
doelmatig bewaarde plantuien en stikstofdoseering in dien zin, dat-het per

centage bloeiers afneemt, naarmate de stikstofgiften meer het optimum
naderen.
Dit verschijnsel komt het duidelijkst bij de grootere maat plantgoed
tot uiting.

KALIBEMESTINGSPROEYEN
In den loop van het tijdvak 1938/1942 werd waardevol materiaal van
een negental goede kaliproefvelden met uien verkregen. Niettemin is dit
nog onvoldoende gebleken om met betrekking tot de kalibemesting voor
gronden van verschillenden rijkdom en zwaarte een omlijnd bemestings
advies te kunnen samenstellen.
Weliswaar gaven de proefvelden ZHE 1025 in 1939, ZHE 851 in 1940
en ZHE 387 in 1941 bij lage kaligehalten een hiermede overeenkomstige
reactie op de kalibemesting, doch de proefvelden ZHE 1510, ZHE 1511
en ZHE 1512 in 1941 alsmede ZHE 384 in 1942 vertoonden daarentegen
niet een zoodanige reactie op de kalibemesting, als op grond van de lage
kaligehalten in het bijzonder van ZHE 1511, ZHE 1512 en ZHE 384 werd
verwacht.
Het verband tusschen de kaliverzorging bij uien en het optreden
van dikhalzen
ZHE 1025 (1939)

Object

Gem.
opbrengst

0 baal pk 212 kg per
are = 100
4 „
„
137
6 „
„
149
8 „
„
152
10 „
„
146

Gem.
aantal
dik
halzen
per
object
118
59
43
35
40

ZHE 851 (1940)

Gem.
opbrengst

486,2 kg per
are =100
116
122
125
127

Gem.
aantal
dik
halzen
per
object
62
57
33
26
46

ZHE 387 (1941)

Gem.
opbrengst

143,1 kg per
are =100
123
—

149
—

Gem.
aantal
dik
halzen
per
object

ZHE 384 (1942)

Gem.
opbrengst

Gem.
aantal
dik
halzen
per
object

272

491,4 kg per
are =100
102

122

—

—

—

224

105

364

.—

—

101

74
-

•—
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Foto: Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

Kaligebrek
Linker ui normaal ontwikkeld, rechter, kaligebrek.
Let op doode bladpunten alsook op neiging tot dikhalzenvomiing
van den rechter ui.
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Wanneer evenwel reactie optreedt, dan blijkt onmiddellijk het verband
tusschen het voorkomen van dikhalzen en kaliverzorging.
Beschouwing van de tabel leert ons, dat bij optredende reactie van
het gewas op de kalibemesting, het aantal dikhalzen afneemt, naarmate
de kaliverzorging beter is, welk verschijnsel in 1939 aangetoond, gedurende
een drietal daaropvolgende jaren van proefneming werd bevestigd.
Bovendien bleek in 1940 aan de hand van een bewaarproef met uien
van proefveld ZHE 1025 genomen, dat de duurzaamheid van het product
afneemt naarmate de kaliverzorging van het groeiende gewas ongunstiger
was geweest, zooals de volgende tabel laat zien.
ZHE 1025. Percentage leverbare uien na bewaring
Gem. 0 baal
pk = 100

Leverbare uien
na bewaring %

Object

0 baal pk
4 „
„
6 „
8 „
„
10 „
„

100
105
105
107
107

84,7
89
88,9
91
91

Conclusies
1°. Ondanks vrij veel gegevens van een negental proefvelden in den
loop van het tijdvak 1938/1942 verkregen, is de samenstelling van een
omlijnd bemestingsadvies voor kali bij uien nog niet mogelijk.
2°. Onvoldoende kaliverzorging bij uien heeft een toename van het

aantal dikhalzen tot gevolg.
3°. Onvoldoende kaliverzorging bij het groeiende gewas leidt boven
dien tot een afname van de duurzaamheid der uien bij bewaring.
MANGAANBEMESTINGSPROEVEN
Aanleiding tot een proefneming in 1940 vormde een verschijnsel in het
uiengewas van den heer H. C. van der Zande te Nieuwerkerk (SchouwenDuiveland), waarbij pleksgewijze het loof der planten gele strepen en een
lichtere kleur vertoonde. Somtijds ook hadden geheele planten een gele
tint, slaphangend loof en een achterlijke ontwikkeling.
Daar gewassen in. voorafgaande jaren op dezelfde plekken aan mangaan gebrek leden, lag het voor de hand de oorzaak van het verschijnsel bij de
uien hierin te zoeken en de uitwerking van een bemesting met mangaansulfaat na te gaan.
Dat deze groot was blijkt uit onderstaande tabel.
Gemiddelde opbrengst leverbare uien in kg -per are
Object

Geen mangaansulfaat
50 kg
„
per ha
100 „
„
„ „

Gem.
leverbare uien
kg per are

Geen
mangaansulfaat
= 100

183
231
282

100
126
154
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Gaf een gift van 50 kg mangaansulfaat per ha reeds een opbrengstverhooging van 26 %, bij een van 100 kg per ha was deze zelfs 54 %.
Een hiermede overeenstemmende reactie vertoonde het gewas te velde.
Omstreeks 3 weken na strooien van het mangaansulfaat vertoonde het ge
was op de onbehandelde veldjes nog precies hetzelfde beeld als te voron;
dat van de behandelde daarentegen was thans gezond, hoewel bij vergelij
king van de uitwerking der beide giften te zien was, dat de gift tegen
50 kg mangaansulfaat per ha te gering was geweest. De uien der onbehan
delde veldjes bleven zeer klein.
Aan het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen werden monsters uien en loof afkomstig van het zich ontwikkelende
gewas der verschillende objecten op mangaangehalte onderzocht. Hoewel
dit onderzoek niet tot sprekende cijfers leidde, gaf het wel eenige aan
wijzing, dat het mangaangehalte der onderzochte plantendeelen door de
verschillende giften mangaansulfaat was beïnvloed.
In 1942 deed zich een analoog geval voor in een perceel uien van den
heer Jac. Korteweg Jzn. te Ooltgensplaat, waarbij eenmaal herhaald
spuiten met een oplossing van 3 % (30 kg mangaansulfaat in 1000 1 water
per ha) eveneens heilzaam bleek te werken.
Het verschijnsel van mangaangebrek bij uien was vooralsnog in ons
land bij dit gewas onbekend. Ook in de buitenlandsche literatuur werden
hieromtrent geen mededeelingen aangetroffen. Daarom te meer, verdient
het de volle aandacht van de practijk.

Conclusies
1°. Een onbekend vrij zeldzaam voorkomend verschijnsel bij uien bleak
een gevolg te zijn van mangaangebrek bij dit gewas.
2°. Door toedienen van mangaansulfaat herstelde het gewas zich vol
ledig, hetgeen de opbrengst aan leverbare uien zéér belangrijk ten goeda
kwam.
3°. Sproeien van mangaansulfaat verdient de voorkeur boven strooien,
daar de werking sneller, de verdeeling beter en de benoodigde hoeveelheid
geringer is.
Vroegtijdig, bij herhaling met korte tusschenruimten sproeien zoodra
blijkt, dat het gewas zich nog niet volledig hersteld heeft, met een oplos
sing van 3 % (30 kg mangaansulfaat in 1000 1 water per ha) lijkt het mee.st
aanbevelenswaardig.
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CULTUURPROEVEN
RIJENAFSTANDSPROEFVELDEN
Teneinde een nader inzicht te verkrijgen in de meest gewenschte ver
deeling van een bepaalde- hoeveelheid uienzaad over een zekere oppervlakte,
werden in 1939 en 1940 een aantal rijenafstandsproefvelden aangelegd.
Gezaaid werd bij rijenafstanden van 15, 17J, 20, 22J en 25 cm tegen een
zaadhoeveelheid van 6,6 kg per ha (op basis van een kiemkracht van
90 %), terwijl er zoo nauwgezet mogelijk zorg voor werd gedragen, dat de
afzonderlijke veldjes bij de verschillende rijenaf standen dezelfde zaadhoe
veelheid ontvingen, door verstellen van de handzaaimachine. Dientenge
volge kwamen bij de nauwere rijenaf standen, waarvan dus meer rijtjes per
veldje konden worden gezaaid, de planten in de rijen dunner te staan, dan
bij de wijdere, waarvan minder rijtjes per veldje voorkwamen, hetgeen
later in het bijzonder in het nog jeugdige gewas op het oog goed te
zien was.
Hiernaast werd nagegaan welk resultaat men zou verkrijgen met een
gelijke zaadhoeveelheid bij de verschillende rijenafstanden per rijtje, uit
gaande van een van 6,6 kg per ha bij het object 20 cm, door bij de overige
rijenafstanden de zaaimachine niet te verstellen. Weliswaar stonden nu de
planten in de rij bij alle te vergelijken rijenafstanden even dik, doch werd
evenredig meer zaad gezaaid bij de nauwere rijenafstanden 15 en 17J- cm
en evenredig minder bij de wijdere 22-J- en 25 cm. Op deze wijze werd tegen
8,9 kg per ha gezaaid bij rijenafstand 15 cm, tegen 7,6 kg bij 17J cm, tegen
6,6 kg bij 20 cm (standaardrijenafstand), tegen 5,9 kg bij 22J cm en tegen
5,3 kg bij 25 cm.
Bij den oogst werd de totaal-opbrengst aan leverbare uien der veldjes
bepaald; een indruk van de verhouding, waarin picklers, drielingen, gewone
en grove uien bij de verschillende rijenafstanden voorkwamen werd ver
kregen door op een aantal plaatsen van ieder veldje de uien te plukken
en te sorteeren, die binnen een raam vielen met een binnenoppervlak van

Resultaten
TABEL 1

Gemiddelde opbrengst leverbare uien in kg per are bij gelijke
zaadhoeveelheid van 6,6 kg per ha
Gem. 1940
(2 proefvelden)
Object

15 cm
17J cm
20 cm
22J cm
25 cm

Gem. 1939
(3 proefvelden)

Gem. 1939 '40
(5 proefvelden)

Gem. lever
bare uien
gelijke zaad
hoeveelheid
kg per are

Gem. object
20 om = 100

Gem. lever
bare uien
gelijke zaad
hoeveelheid
kg per are

Gem. object
20 cm = 100

Gem. lever
bare uien
gelijke zaad
hoeveelheid
kg per are

506
558
519
538
520

97
108
100
104
100

498
498
482
485
488

103
103
100
101
101

501
522
499
506
501

Gem. object
20 cm = 100

100
105
100

101
100
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juist 1 irr. In het bijzonder is het hierbij van belang in welke mate
drielingen voorkomen, daar deze gewoonlijk slechts \ van den prijs van de
gewone uien opbrengen.
Zooals bekend worden uien naar hun doorsnede gesorteerd in: Pieklers
tot 35 mm, drielingen 32—43 mm, gewone 40—75 mm, grove boven
70 mm.
De gezamenlijke rijenafstandsproefvelden werden in 3-voud aangelegd bij
een grootte der afzonderlijke veldjes van 1 are in 1939 en 0,5 are in 1940.
Uit het vetgedrukte eindgemiddelde van 5 proefvelden over een tweetal
jaren blijkt, dat de gemiddelde opbrengst leverbare uien bij gelijke zaad
hoeveelheid per ha vrijwel niet verschilt van de opbrengst, verkregen bij
den cursief gedrukten standaardrijenafstand van '20 cm, die in vele streken
gaarne wordt toegepast. De betrekkelijk groot© afwijking bij den rijenafstand 17f cm lijkt mij van toevalligen aard, daar deze afwijking bij de
overige afstanden inzonderheid, bij den rijenaf stand 15 cm niet voorkomt en
dit te meer, daar zij goeddeels door één proefveld ni. ZHE 875, in 1940
aangelegd, is ontstaan.
Eenigszins anders ziet het resultaat er uit, dat verkregen werd met
evenredig grootere of kleinere zaadhoeveelheid per ha, en weergegeven is
in tabel 2.
TABEL 2

Gemiddelde opbrengst leverbare uien in kg per are bij evenredig grootere of
kleinere zaadhoeveelheid per ha, uitgaande van 6,6 kg bij object 20 cm
Gem. 1940
(2 proefvelden)
Object

gem. leverbare men
wiss. zaadhoeveelheid
kg per are

gem. object
20 cm = 100

15 em
17J em

557
520

107
100

20 cm

519

100

22J em
25 om

501
520

97
100

Bij beschouwing van het vetgedrukte eindgemiddelde, lijkt mij hier een
neiging te constateeren tot vermindering van de opbrengst van de nauwere
naar de wijdere rijenaf standen of wel van 8,9' kg zaaizaad per ha bij 15 cm
naar 5,3 kg bij 25 cm.
De beide volgende tabellen geven een.overzicht van de gevonden gemid
delde verhoudingscijfers tusschen achtereenvolgens pieklers, drielingen,
gewone en grove uien bij gelijke zaadhoeveelheid per ha voor de verschil
lende rijenaf standen (tabel 3) en evenredig grootere of kleinere, uitgaande
van 6,6 kg bij object 20 cm (tabel 4).
Deze cijfers werden verkregen door met het raam met een binnenoppervlak van 1 un2 op een 3-tal willekeurige plaatsen van ieder veldje, de
binnen het raam vallende uien naar hun afmetingen te sorteeren en de
afzonderlijke groepjes te tellen. Daar ieder object op elk der proefvelden in
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3-voud voorkwam, werden dus per proefveld per object 9 x de verhoudingscijfers vastgesteld.
De in tabel 3 opgegeven vetgedrukte eindgemiddelden van 4 proefvelden
over een tweetal jaren zijn derhalve getrokken uit 36 waarnemingen; de in
tabel 4 vetgedrukte eindgemiddelden van twee proefvelden uit 18.
TABEL 3

Gemiddelde verhouding picklers, drielingen, gewone en grove uien bij
gelijke saadhoeveelheid van 6,6 kg per ha
Object

15 cm
17£cm
20 cm
22 J cm
25 cm

Gem. 1940
(2 proefvelden.)

Gem. 1939
(2 proefvelden)

Gem. 1939/'40
(4 proefvelden)

9
11
8
13
13

19 : 14 :
20 : 14 :
20 : 13 :
22 : 11 :
28 : 19 :

14 : 9 : 58 : 1
16 : 12 : 61 : 1

:
:
:
:
:

4
9
6
8
6

:
:
:
:
:

54
61
54
61
60

:
:
:
:
:

2
1
3
1
2

62
60
61
63
59

:0
:0
: 0
:0
:0

14 : 10 : 58 : 2

18 : 10 : 62 : 1
21 : 13 : 60 : 1

Beziet men de vetgedrukte eindgemiddelden van tabel 3, dan valt op,
dat ook de gevonden gemiddelde verhouding tusschen picklers, drielingen,
gewone en grove uien bij de verschillende rijenafstanden bij gelijke zaadhoeveelheid per ha weinig uiteenloopt.
Hoogstens zou men kunnen zeggen, dat de rijenaf standen 22| en 25 om
iets meer picklers geven.
Gewone en grove uien stemmen bij de verschillende rijenaf standen al
heel mooi overeen. Iets onregelmatiger is het verloop van de drielingen;
het verhoudingscijfer 13 bij den rijenafstand 25 cm, tegenover dat van 12
bij dien van 17£ cm wettigt echter de conclusie van meer drielingen bij
eerstgenoemden afstand geenszins.
Het beeld verkregen met evenredig grootere of kleinere zaadhoeveelheid per ha en weergegeven in tabel 4, is ook nu weer eenigszins anders.
TABEL 4

Gemiddeld'e \verhouding pichlers, drielingen, gewone en grove uien b/ij
evenredig grootere of kleinere zaad hoeveelheid per ha, uitgaande van
6,6 kg bij object 20 cm
Object

15 cm
17 cm
20 cm
22J cm
25 cm

Gem. 1940
2 proefvelden
15
12
8

7
7

8 : 67 : 1
6 : 58 : 2
6 : 54 : 3

5 : 49 : 2
4 : 49 : 3

De in deze tabel vetgedrukte eindgemiddelden laten duidelijk een
daling zien in de verhoudingscijfers voor picklers, drielingen en gewone
uien van de nauwere naar de wijdere rijenafstanden.
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Daarentegen vertoonen alleen de verhoudingscijfers van de grove uien
of bonken een zwakke neiging tot stijgen naar de wijdere afstanden toe.
Blijkbaar kon deze toename aan grove uien niet door de afname van
picklers, drielingen en gewone uien worden gecompenseerd, zoodat een
neiging tot dalen van de gemiddelde netto-opbrengsten van de nauwere na.ar
de wijdere rijenafstanden te constateeren viel.
In 1941 werden door eenige klein-landbouwers eenvoudige veldproeven
genomen, waarbij een vergelijking werd getroffen tusschen 2 rijenafstanden,
die o cm uiteenliepen bij gebruik van gelijke zaadhoeveelheid per zelfde
oppervlakte. Tevens werd hierbij door de betrokken proefnemers nauwgezet
aanteekening gehouden van het aantal werkuren, voor het onderhoud
(schrobben en wieden) bij beide rijenafstanden vereischt.
De geslaagde veldproeven, waarbij door twee proefnemers een verge
lijking werd getroffen tusschen de rijenafstanden 17-| cm en 22-| cm en door
een gelijk aantal tusschen die van 20 cm en 25 cm, leverden allen een zij
het ook kleine opbrengstverhooging op ten gunste van den wijderen rijenafstand.
Alle proefnemers noteerden bij toepassing van den wijderen rijenafstand een zekere arbeidsbesparing, die betrekkelijk veel uiteenliep, het
geen, de verschillende omstandigheden in aanmerking genomen, verklaar
baar is.
Bij toepassing van een afstand van 22|- cm t. o. v. eon van 17-J cm
werden arbeidsbesparingen .genoteerd van achtereenvolgens 6 en 13 %, ter
wijl bij vergelijking van een afstand van 25 cm t. o.v. een van 20 cm
arbeidsbesparingen van 21 en 10 % berekend konden worden.
De veldproeven van 1941 bevestigden derhalve in groote lijnen, hetgeen
ten aanzien van de opbrengst bij de rijenaf standsproefveld en van 1939 en
1940 werd opgemerkt; bij gelijke zaadhoeveelheid per zelfde oppervlakte
vertoont de totaal-opbrengst leverbare uien bij uiteenloopende rijenafstan
den van 15—25 cm geen of slechts onbeduidende verschillen. Bovendien
bleek, dat toepassing van een grooteren rijenafstand steeds een zekere
arbeidsbesparing in onderhoudskosten met zich medebrengt, die onder
bepaalde omstandigheden van beteekenis kan worden.
In het afgeloopen jaar werden uitgebreide rijenaf standsproeven genomen
met plant- en pootuien. Het desbetreffende proefveld, dat deel uitmaakte
van het Centrale proefveld der N.TJi.F. voor 1942 te Oude Tonge, werd
aangelegd in 3-voud bij een grootte der afzonderlijke veldjes van 0,2 are.
Vergeleken werden plantuien van Primeur en Zwijndrechtsche pootuien,
afkomstig van gewoon handelszaad. bij de rijenafstanden 20 en 25 cm bij
gelijk aantal planten per ha, door in de rijen bij den rijenafstand 25 cm
wat nauwer te planten en bij ongelijk aantal planten per ha, door de
afstanden in de rij bij den rijenafstand 25 cm evengroot te laten als bij
den rijenafstand 20 cm. Het voordeel v.an deze proeven is, dat men het
gewenschte aantal planten per veldje volkomen in de hand heeft, hetgeen
nimmer zoo nauwkeurig; het geval kan zijn bij zaaien, waarbij de handzaaimachine moet worden versteld, hetgeen ondanks de meest zorgvuldige
controle toch steeds kleine afwijkingen van de gewenschte zaadhoeveelheid
per eenheid van oppervlakte met zich brengt.

TABEL 5

Gemiddelde opbrengst leverbare uien in kg per are van plant- en poot-ui
bij twee rijenafstanden en twee planthoeveelheden per ha
G&O 26
Plantui (Primeur)
Object

25 bij 8 cm
20 „ 10 „
25 „ 10 „

10—15 mm doorsnede

16—20 mm doorsnede

Zwijndreciitsche pootui
(handelszaad)

gem. lever
bare uien
kg per are

gem. object
20 bij 10 cm
= 100

gem. lever
bare uien
kg per are

gem. object
20 bij 10 cm
- 100

gem. lever
bare uien
kg per are

gem. object
20 bij 10 cm
= 100

595,8
551,5
486,5

108
100
88

689,7
638,7
608,3

108
100
95

581
517,5
481,5

112
100
93

Beschouwt men tabel 5, dan blijkt ook hier weer, dat een naar even
redigheid afnemend aantal planten, zooals ontstaat bij vergrooting van den
rijenaf stand, zonder verkleining van den onderlingen afstand der planten
in de rijen, de totaal-opbrengst op overtuigende wijze verlaagt.
Zoowel bij de beide maten van plantuien als bij den Zwijndrechtschen
pootui is de totaal-opbrengst bij den rijenaf stand 25 om lager dan bij den
rijenafstand 20 cm bij den onderling gelijken afstand van 10 cm der
planten in de rijen, waardoor het aantal planten van 500 000 op 400 000
per ha daalt. Bij vergrooting van den rijenafstand van 20 op 25 cm met
verkleining van den onderlingen afstand der planten in de rijen, waardoor
het aantal van 500 000 planten per ha blijft gehandhaafd, blijkt de rijen
afstand van 25 cm echter zoowel bij de beide maten van plantuien als den
Zwijndrechtschen pootui een beslist voordeel op te leveren. De tegen
stelling met de bij zaai-uien verkregen resultaten, waarbij de totaal
opbrengst bij gelijke zaadhoeveelheid per eenheid van oppervlakte bij een
vijftal rijenaf standen van 15 tot 25 cm geen of slechts onbeduidende ver
schillen vertoonde, is naar mijn oordeel schijnbaar; bij de plant- en pootuien, die spoedig een zéér dicht gewas vormen, geeft de rijenafstand van
25 cm beter en langer gelegenheid tot het toetreden van licht en lucht
dan de rijenafstand van 20 cm, hetgeen tot uiting komt in de totaal
opbrengst, mits het aantal planten gelijk is gebleven. Voor plant- en
pootuien verdient derhalve de rijenafstand van 25 cm reeds uit een oogpunt
van de te verkrijgen grootere opbrengst de voorkeur boven den rijenafstand
van 20 cm mits het aantal planten op 500 000 per ha wordt gehouden, het
geen wordt bereikt door den onderlingen afstand der planten in de rijen
van 10 cm bij den rijenafstand van 20 cm, te verkleinen tot 8 cm bij dien
van 25 cm.
Dat uit cultuurtechnisch oogpunt ook voor plant- en pootuien een
grootere rijenafstand te prefereeren is behoeft wel geen nader betoog.

Conclusies
1°. Rijenafstandsproeven uitgevoerd bij gelijke zaadhoeveelheid (6,6
kg per ha op basis van een kiemkracht van 90 %) per zelfde oppervlakte
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gaven bij uiteenloopende rijenafstanden van 15—25 cm bij zaai-uien zoo
wel in totaal-opbrengst als in de onderverdeeling daarvan naar de grootte
der uien, geen of slechts onbeduidende verschillen.
Door middel van eenvoudige veldproeven met zaai-uien door eenige
klein-landbouwers uitgevoerd, waarbij vooral aan de opbrengst aandacht
werd geschonken, vond deze conclusie ten aanzien van de opbrengst
in groote lijnen bevestiging.
2°. Rijenafstandsproeven uitgevoerd bij evenredig grootere of kleinere
zaadhoeveelheid per ha, uitgaande van een van 6,6 kg (op basis van een
kiemkracht van 90 %) bij een afstand van 20 cm, vertoonden bij uiteen
loopende rijenaf standen van 15—25 cm bij zaai-uien een neiging tot daling
in de totaal-opbrengst alsmede in de onderverdeeling daarvan naar de
grootte der uien, behalve bij de grove uien, die een lichte stijging lieten
zien, van de nauwere naar de wijdere rijenaf standen toe.
3°. Rijenafstandsproeven uitgevoerd bij gelijk aantal planten (500 000
per ha) per zelfde oppervlakte bij plant- en pootuien, leverden bij verge
lijking van den afstand van 20 cm met dien van 25 cm een beslist voor
deel op ten gunste van den grooteren rijenafstand van 25 cm, zoowel bij
de beide maten van plantuien als de pootuien.
4°. Rijenafstandsproeven uitgevoerd bij evenredig kleiner aantal plan
ten (500 000 per ha bij den afstand 20 cm, 400 000 per ha bij dien van
25 cm) per zelfde oppervlakte bij plant- en pootuien, leverden bij verge
lijking van den afstand van 20 cm met dien van 25 cm evenals bij zaaiuien een daling op van de totaal-opbrengst ten nadeele van den grooteren
rijenafstand van 25 cm, zoowel bij de beide maten van plantuien als bij de
de pootuien.
5°. Uit veldproeven met zaai-uien bleek vergrooting van den rijen
afstand steeds een zekere arbeidsbesparing in onderhoudskosten (schrobben
en wieden) met zich mede te brengen, die onder bepaalde omstandigheden
van beteekenis kan worden.

Toepassing van rijenafstanden boven 20 cm bij zaai-uien, te weten
22,5 cm en 25 cm, bij gelijke zaaizaadhoeveelheid per ha, benadeelt noch
de totaal-opbrengst noch de onderverdeeling daarvan naar de grootte der
uien, werkt arbeidsbesparend, laat beter wieden toe.
Toepassing van den rijenafstand van 25 cm bij plant- en pootuien heeft
boven het gebruik van een afstand van 20 cm bij een gelijk aantal van
500 000 planten per ha (bij den rijenafstand van 25 cm 8 cm ruimte in de
rijen of bij den rijenafstand van 20 cm 10 cm ruimte in de rijen) het
voordeel van: vergrooting van de opbrengst, arbeidsbesparing, beter ge
legenheid tot wieden.
WIJZE YAN ZAAIEN
In Noord-Holland met name in de Langedijk past men nog algemeen
breedwerpig zaaien van uien toe.
De in de volgende tabel verwerkte resultaten van een proef in drievoud
uitgevoerd in den proefpolder nabij Oudkarspel in 1941 bij een grootte
der afzonderlijke veldjes van 0,5 are moge den Langedijker uientelers
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mede de overtuiging schenken, dat rijenzaai bij uien verre de voorkeur
geniet boven breedwerpig zaaien.
Totaal opbrengst alsmede sorteering breëdwerpige zaai tegenover rijenzaai
Proefpolder nabij Oudkarspel

Breedwerpig Primeur kgjare. . .
Breedwerpig Primeur =100 . .
Rijenzaai Primeur

Totaal
Gewone
Picklers Drielingen
opbrengst
uien
426
100
103

10
100
42

10
100
40

302,4
100
95

Grove
uien
103,6
100
141

Afgezien van een kleine opbrengstverhooging van 3 % blijkt duidelijk
uit de tabel, dat de sorteering bij rijenzaai aanzienlijk gunstiger is dan bij
breedwerpig zaaien en geheel naar het grovere product is verschoven,
hoofdzakelijk ten koste van picklers en drielingen.

Conclusies
1. Rijenzaai verdient voor uien verre de voorkeur boven breedwerpig
zaaien.
2. Rijenzaai heeft niet alleen minstens een zelfde opbrengst, doch
tevens een aanzienlijk gunstiger sorteering naar grootte der uien tegenover
breedwerpig zaaien tot gevolg.
3. Rijenzaai bespaart zaaizaad tegenover breedwerpig zaaien. Een
zaaizaadhoeveelheid van 6—7 kg per ha ('basis kiemkracht 90 %) is ruim
schoots voldoende. Bij de betreffende proefneming was de verhouding zelfs
4 kg bij rijenzaai, tegenover 10 kg bij breedwerpig zaaien.
Rijenzaai wordt door iederen Zuid-Hollandschen en Zeeuwschen uienteler reeds sedert jaren met succes toegepast. Aanvankelijk met betrekke
lijk nauwe afstanden (15, 17-| cm) begonnen, gaan deze uientelers thans
over tot vergrooting van den rijenafstand boven 20 cm (22£, 25 cm).
Rijenzaai bevordert een gelijkmatige opkomst van het gewas en ver
gemakkelijkt het wieden, dat hierbij voor een belangrijk deel machinaal
kan geschieden.
Langedijker uientelers, zaait Uw uien op rijen door middel ïan een
gewone hajidzaaimachine, bij een zaaizaadhoeveelheid van 6—7 kg per ha
(basis kiemkracht 90 %) en een rijenafstand van 20 tot 25 cm.
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BESCHERMING TEGEN STRENGE VORST IN
HOOP EN REN
Naar aanleiding van de ernstige verliezen in de ter bewaring in hoop
en ren opgeslagen uien, tengevolge van de lievige koude in den winter
van 1938—1939 werd de mogelijkheid tot doelmatige bescherming tegen
strenge vorst nagegaan door middel van een enquête onder de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche uientelers.
Bij dit door mij ingestelde onderzoek bleek, dat de verkregen resul
taten nauw samenhangen met de toegepaste beschermingsmethode.
Allereerst moet hierbij onderscheid gemaakt worden tusschen de be
waring in den hoop en in de ren.
A. In hoofdzaak worden de hoopen, die men op Goeree en Overflakkee
algemeen kan aantreffen, op de volgende wijzen extra voorzien.

1.

Met grond.

Door onvoldoende sluiting van den door het vele loopen om den hoop
vastgetreden kleigrond, is de dekking dikwijls onvoldoende en zijn ten
gevolge daarvan de optredende verliezen door de vorst vaak aanzienlijk.
Daar waar men over lichten grond of zandgrond kan beschikken, zijn
de resultaten veelal beter en in sommige gevallen zelfs niet slecht te
noemen.
2. Met papier.
Papier voldoet uitstekend.
Hoopen, die met papier worden beschermd, vertoonen bij openmaken
een uitstekend product met geen of weinig door de vorst zacht geworden
uien. Bovendien leent zich deze werkwijze voor een snelle uitvoering, het
geen bij invallen van een plotselinge vorst op een ongelegen moment van
beteekenis kan zijn. Met een paar man wordt het papier langs den omtrek
van den hoop gerold, waarna het met een dunne laag stroo wordt vast
gelegd. Een voordeel bij gebruik van papier is mede de omstandigheid,
dat het, in tegenstelling met grond, bij invallende dooi zonder veel moeite
kan worden verwijderd, waardoor een te warm liggen der uien met broei
tot gevolg, wordt vermeden.
Het is duidelijk, dat de kosten van arbeidsloon voor het aanleggen van
papier tegen den hoop gering moeten zijn en gunstig afsteken tegen het
bedrag, hetgeen bij toepassing van grond moet worden uitgegeven, in het
bijzonder, wanneer deze door de reeds ingetreden vorst minder handelbaar
is geworden.
In verband met de schommelingen van den papierprijs onder de huidige
omstandigheden heeft de berekening van de extra kosten per mud uien
ter eenmalige bescherming door middel van papier slechts betrekkelijke
waarde.
Als papiersoort maakt men gebruik van gewoon grof pakpapier bij
voorkeur van zwaardere qualiteit (gewicht 150 gram per m2) ter vermijding
van te spoedig optreden van scheuren. Dergelijk papier wordt geleverd
in goed hanteerbare rollen van 55 kg bij een doelmatig gekozen breedte van
2 m en een lengte van omstreeks 160 m. Korten tijd voor den oorlog
bedroeg de prijs van een dergelijke rol papier f 9, waaruit met behulp
van de vermelde gegevens een prijs per m papier van 5,6 cent kan worden
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afgeleid. Per strekkende meter hoop zal men voor eiken kant 1 m noodig
hebben; derhalve voor 2 maal 5,6 cent of wel ruim 11 cent aan papier.
Aannemend, dat de inhoud van een strekkende m-hoop 10 mud uien
bedraagt, welke aanname zeker niet overdreven is, dan bedragen de extra
kosten per eenmalige bescherming van het product zelfs tegen de strengste
koude voor 1 mud uien (=60 kg) slechts 1,1 cent.
Al naar den prijs van het papier kan men met bovenstaande berekening
tot voorbeeld voor ieder gewenscht oogenblik de werkelijke kosten bere
kenen. Men behoeft hiertoe slechts het vermelde bedrag aan onkosten per
mud uien te vermenigvuldigen <met het quotiënt van den werkelijken
papierprijs en vooroorlogschen papierprijs.
Rekening moet gehouden worden met de omstandigheid, dat gewoonlijk
het papier slechts gedurende één vorstperiode dienst kan doen.
Komen, gedurende denzelfden winter meerdere perioden met afwisselend
vriezen en dooien voor, dan zal evenveel keeren van nieuw papier gebruik
moeten gemaakt worden. De ervaring heeft namelijk geleerd, dat het tot
nu toe algemeen gebruikte pakpapier gemakkelijk scheurt bij eenigszins
vochtig weer, zooals dit in een periode van dooi voorkomt. In verband
hiermede wordt in den laatsten tijd wel gebruik gemaakt van pergaloïdpapier, hetgeen weliswaar belangrijk beter bestand is tegen vocht, doch
waarvan de prijs belangrijk hooger ligt dan van het gewone pakpapier.
3. Door middel van een scherm.
Deze plaatselijk vrij veel toegepaste methode voldoet eveneens uitste
kend.
Men kan een dergelijk scherm het eenvoudigst opstellen, door uitgaande
van driepoot-s klaverruiters, één der pooten tegen den wand van den hoop
te plaatsen en de beide andere in schuinen stand er ongeveer 1|- m van
daan.
De aldus op eenigen afstand van elkaar gezette ruiters verbindt men
d. m. v. stokken of gegalvaniseerd ijzerdraad op verschillende hoogten.
Het geraamte van het scherm is nu gereed; men behoeft er nog slechts
bossen stroo tegen te plaatsen en wel zoodanig, dat de hoogste bossen nog
een flink stuk boven den bovenrand van den hoop uitsteken.
Deze werkwijze vergt wel meer stroo, dan bij de papierdekking noodig
is; daarentegen heeft zij het voordeel, dat al het benoodigde materiaal uit
het eigen bedrijf kan worden betrokken.
Ook kan zij, evenals dat bij de bescherming d. m. v. papier het geval
was, snel worden uitgevoerd; men zou desnoods reeds in November het
geraamte klaar kunnen maken. Omdat hierdoor de wind vrij toegang heeft,
zal dit geen bezwaar hebben en bij invallende vorst behoeft er slechts
stroo tegen te worden gelegd.

4.

Door middel van een combinatie van papier en scherm.

Het is wel zonder meer duidelijk, dat deze laatste methode absolute
zekerheid zal bieden.
Voor hen, die dan ook van meening zijn, geen enkel risico te inogen
nemen, is zij het meest aanbevelenswaardig; doch de onkosten zullen die
van de onder 2 en 3 beschreven werkwijzen te zamen bedragen.
Al naar de toe te passen wijze van bescherming zal de ligging van den
hoop worden bepaald.
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Het is een feit, dat- 's-winters tijdens een vorstperiode de heerschende
winden hoofdzakelijk uit Oostelijke richting komen.
Zoowel bij de hoopbewaring op Goeree en Overflakkee als bij de renbewaring in Zeeland is gebleken, dat men bij de bepaling van de ligging
van zijn hoop of ren 'hieraan nog veel te weinig aandacht schenkt, daar men
bij hun plaatsing algemeen slechts let op de situatie t. o. v. wegen of ver
harde paden in hun onmiddellijke omgeving, waardoor zij vaak in een zeer
ongunstige positie komen te liggen, wat de windrichting betreft.
Bij uitvoering der onder 1 en 2 beschreven dekkingsmethoden, zal men
er derhalve goed aan doen de ligging van den hoop W-0. te kiezen, daar
dan de Oostelijke wind slechts den smalsten kant zal bestrijken, wat onge
twijfeld een groot voordeel is.
Maakt men gebruik van de werkwijzen onder 3 en 4 beschouwd, dan
zal men echter goed doen de ligging N.-Z. te nemen en dus de lange 0.- en
korte N.-zijde afschermen, waardoor men een overheen waaien van den
kouden wind bereikt.
B. De ren is uit den aard der zaak altijd moeilijker tegen vorstschade
te beschermen dan de hoop.
De in Zeeland toegepaste maatregelen beperken zich hoofdzakelijk tot
het extra afdekken van den renwand met stroo, of wel met een laag stroo,
waarna papier, waartegen wederom een laag stroo.
Ondanks de extra voorziening met stroo, is in vele gevallen niettemin
de schade aanzienlijk, im het bijzonder, wanneer de ligging der ren. foutief
gekozen is. Ingevroren lagen aan de lange Oostzijde der onjuist geplaatste
rennen ter dikte van 25—40 cm zijn dan geen zeldzaamheden.
Een barricade van stroopakken tegen den renwand opgericht werkt ooi:
totaal onvoldoende ; immers de kieren tusschen de pakken geven juist aan
leiding tot extra tocht, terwijl door het samenpersen het stroo veel van
zijn isoleerende werking heeft verloren.
De stroo-papier-stroo-methode gaf de beste resultaten, hoewel zij nog
slechts betrekkelijk weinig wordt toegepast.
Deze methode lijkt voor de ren het meest aanbevelenswaardig, daar
door de hoogte ervan, de opstelling van een voldoende hoog scherm, zooals
bij den hoop, niet zoo eenvoudig zal zijn.
Men zal echter ook hier zorg moeten dragen voor een juiste ligging en
wel in een richting W-0., terwijl het aanbeveling verdient, de wanden van
de ren aan de binnenzijde met een zéér dun laagje stroo te bekleeden,
alvorens de renruimte te vullen, waardoor tevens een meer afdoende
bescherming van de buitenlaag der uien tegen een al te heftige inwerking
van den regen zal worden bereikt.
De bovenlaag van het te beschermen product wordt dikwijls totaal
onvoldoende gedekt; men verzuime vooral niet bij strenge vorst ook het
kapje van de ren goed te voorzien !
Bij strenge winters verdient hoopbewaring verre de voorkeur boven
renbewaring; bij zachte winters daarentegen zal renbewaring goed, somtijds
zelfs beter voldoen. Maar de verliezen in strenge winters bij renbewaring
kunnen zóó aanzienlijk worden, dat het nemen van een dergelijk risico niet
verantwoord is.
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De hoop, door zijn stroobedekking van meer gesloten constructie, kan
uiteraard gemakkelijker tegen strenge vorst worden beschermd dan de
ren, waarbij meer de mogelijkheid tot ventilatie op den voorgrond treedt.
Door het toepassen van gecombineerde bewaring maakt men gebruik
van de voordeelen, die beide systemen bieden.

Bewaart daarom steeds dat deel van het product, hetgeen het eerst
geleverd wordt in de ren; de rest in den hoop.
Maar de rennen met December leeg en t ij d i g e bescherming van
de hoopen bij invallende vorst!
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VOORVRUCHT EN GRONDBEWERKING
In 1942 werd een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de meest gewenschte voorvrucht en grondbewerking voor uien onder de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche uientelers. Dit onderzoek vond plaats in den vorm
van een enquête en werd voor Zuid-Holland met name het eiland Goeree
en Overflakkee uitgevoerd door C. J. van der Ven, assistent bij den Rijkstumbouwvoorlichtingsdienst, waartoe 58 bedrijven werden bezocht. In Zee
land werden op overeenkomstige wijze door C. Schei'penisse Pzn., assistent
bij de Nederlandsche Uien-Federatie voor de provincie Zeeland, de ver
schillende gegevens verzameld, waartoe 105 bedrijven bezocht werden,
waarvan 55 op het eiland Schouwen en Duiveland, 32 op Tholen en 18 op
Zuid-Beveland.
Beschouwt men de resultaten van het onderzoek nader, dan vallen ten
aanzien van de voorvrucht tal van uiteenloopende meeningen te bespeuren
in verband met de geschiktheid voor de teelt van uien. Er is welhaast geen
voorvrucht, hoe goed zij ook door de overgroote meerderheid der uientelers
wordt beoordeeld, of er zijn wel enkelen onder hen, die haar matig of zelfs
slecht achten. Dikwijls is een dergelijke beoordeeling echter weinig gefun
deerd of, indien dit wel het geval bleek te zijn, gebaseerd op een per
soonlijke teleurstelling, die ten onrechte aan de voorvrucht geweten werd.
Behoeft derhalve aan een individueel afwijkend oordeel geen bijzondere
aandacht besteed te worden, van meer beteekenis wordt een dergelijk oor
deel, wanneer het uitgesproken wordt door de uientelers van een geheele
streek of een niet onbelangrijk gedeelte daarvan. Ook dit heeft zich voor
gedaan en het behoeft welhaast geen nader betoog, dat een diepgaand
onderzoek naar de oorzaak hiervan het gevolg was.
Voor de grondbewerking loopen de meeningen weliswaar eveneens uit
een, doch dit geldt meer voor bepaalde onderdeelen. In groote lijnen
stemt het oordeel van de uientelers hierin vrij goed overeen.

A.

VOORVRUCHT

Zooals reeds werd opgemerkt, blijkt een volledig eenstemmig oordeel
over de geschiktheid van de belangrijkste landbouwgewassen als voorvrucht
voor uien niet aanwezig.
Bij de bespreking van de verschillende voorvruchten is derhalve het
oordeel van de overgroote meerderheid der telers als leiddraad genomen.
Een eventueel afwijkend oordeel van een bepaalde streek of een gedeelte
daarvan wordt uiteraard mede onder de loupe genomen.
De gewassen zijn vervolgens ingedeeld in goede, matige, weinig bekende
en slechte voorvruchten voor uien.
De goede voorvruchten worden zonder meer voor de teelt van uien
aanbevolen. De matige en weinig bekende voorvruchten komen weliswaar
eveneens in aanmerking, zij het ook onder eenig voorbehoud, terwijl de
slechte voorvruchten zonder meer voor de teelt van uien worden ontraden.
GOEDE YOORYRUCHTEN

Cichorei en witlof worden als voorvrucht voor uien onverdeeld gunstig
beoordeeld. Velen achten deze voorvruchten van bijzondere beteekenis bij
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eenigszins kroefziek land, waarop zij een genezenden invloed zouden uit
oefenen.
Aardappelen worden als voorvrucht voor uien zeer gewaardeerd. Even
wel gevoelt geheel Zeeland, Schouwen-Duiveland en Tholen in het bijzon
der, den opslag na zachte winters als een bezwaar, in tegenstelling met
Goeree en Overflakkee.
Het oordeel van Zeeland is gebaseerd op de aardappelrassen Zeeuwsche
blauwe en bonte, welke aldaar algemeen verbouwd werden. Deze rassen
geven veel kriel, waarvan uiteraard een .groot deel op het land achterblijft
en later opslag veroorzaakt.
In verband echter met de omstandigheid, dat de Zeeuwsche blauwe en
bonte in Zeeland meer en meer verdrongen zijn door aardappelrassen met
minder kriel, is het bezwaar van opslag weinig steekhoudend meer.
Suikerbieten vormen eveneens een zéér gewilde voorvrucht voor uien,
vooral in Zeeland, Schouwen-Duiveland in het bijzonder. Goeree en Over
flakkee voelt het nadeel van „nogal koud" van deze voorvrucht in sterker
mate dan Zeeland. Het begrip „koud" vindt zijn oorzaak in de oogstwerkzaamheden aan de suikerbieten in den herfst, waarbij het land veelal nat
is en de structuur daarvan wordt bedorven. Als gevolg hiervan wordt op
de wat zwaardere gronden de ontwikkeling der uien in het voorjaar ver
traagd, welke achterstand gewoonlijk later in het seizoen weer wordt inge
haald. Schouwen-Duiveland acht het „stijvere" bietenland daarentegen een
voordeel op den lichten zavel, daar op dergelijken grond aardappelen veelal
te „los" land achterlaten, waardoor bij het zaaien met de groote machine
het zaad gemakkelijk te diep valt.
Bruine boonen worden in Zeeland als voorvrucht voor uien zeer gaarne
gekozen. Goeree en Overflakkee heeft uiteraard minder ervaring, doch acht
bruine boonen over het algemeen ook een goede voorvrucht. Als voordeel
noemt Zeeland, dat bij bruine boonen tot voorvrucht het land minder
„koud" is, dan bij bieten het- geval is.
Witte boonen kunnen ten aanzien van hun geschiktheid als voorvrucht
voor uien op één lijn gesteld worden met bruine boonen.
MATIGE YOORYRUCHTEN

Granen met name tarwe, gerst en haver moeten als matige voorvruchten voor uien worden beschouwd. Algemeen vindt men den graanstoppel
zonder klaver te droog, daarentegen met klaver wel bruikbaar. Zeeland
wijst er verder op, dat granen vaak vuil land achterlaten, vooral indien èr
een stoppelklaver is ingezaaid, welk bezwaar echter door Goeree en Over
flakkee minder op den voorgrond wordt geplaatst.
Ten aanzien van hun eigenschappen als voorvrucht voor uien loopen de
verschillende granen weinig uiteen. De ervaringen met tarwe opgedaan zoo
wel met als zonder stoppelklaver zijn evenwel veel talrijker dan met gerst
en haver.
Flakkeesohe peen heeft het voordeel, dat zeer schoon land wordt achter
gelaten. Als bezwaar noemt Zeeland met name Zuid-Beveland, dat land
met Flakkeesche peen als voorvrucht meestal nogal arm is. Goeree en Over
flakkee brengt dit nadeel niet op den voorgrond. Voorheen zaaide men
aldaar bij Flakkeesche peen tot voorvrucht op den lichten zavel met goed
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resultaat de uien „op 't huudje" d. w. z. zonder het land in den herfst te
ploegen.
Overigens zijn de ervaringen met betrekking tot deze voorvrucht
beperkt.
Voederbieten worden minder geschikt geacht als voorvrucht voor uien.
Evenals suikerbieten heeft dit gewas het bezwaar van „koud" land te
geven, dat bovendien belangrijk armer is. Velen vestigen de aandacht op
de omstandigheid, dat met voederbieten tot voorvrucht goede resultaten
te verkrijgen zijn, mits bij verhoogd kunstmestgebruik, hetgeen verklaar
baar is. Evenals suikerbieten laten voederbieten schoon land achter, waarin
de voornaamste reden moet gezocht worden, dat somtijds voederbieten tot
voorvrucht genomen worden.
Gescheurd grasland is als voorvrucht voor uien riskant. Zeeland staat
tegenover deze voorvrucht over het algemeen nogal critisch. Dikwijls vormt
vreterij een oorzaak van mislukking der uien. Somtijds ook is de opbrengst
goed, doch laat de duurzaamheid te wenschen over. Goeree en Overflakkee
sluit zich bij die meening aan, hoewel door verschillende telers wordt
opgemerkt, dat men het eerste jaar na scheuren veelal met succes uien
kan telen en pas in de volgende jaren het gevaar voor mislukking door
vreterij groot is.
Uien als voorvrucht voor uien moet uit een oogpunt van vruchtwisseling
sterk worden ontraden. Alleen reeds met het oog op een gezond houden
van land, vrij van kroefziekte, dient men bij de teelt van uien een ruime
vruchtwisseling toe te passen. Goeree en Overflakkee beoordeelt vrij alge
meen de ui als voorvrucht voor dit gewas goed; Zeeland heeft weinig
ervaring en vertegenwoordigt uiteenloopende meeningen.
WEINIG BEKENDE YOORYRUCHTEN

Koolzaad als voorvrucht voor uien is nog slechts zéér weinig toegepast.
Goeree en Overflakkee had eenige ervaring met dit gewas en achtte het
wel geschikt, hoewel de opslag als een bezwaar wordt gevoeld.
Blauwmaanzaad is evenals koolzaad nog slechts zéér weinig toegepast
als voorvrucht voor uien. Eenige ervaring met dit gewas had wederom
Goeree en Overflakkee; de verkregen resultaten waren daarbij bevredigend.
SLECHTE YOORYRUCHTEN

Vlas behoort tot de slechte voorvruchten voor uien. Zeeland, met name
Schouwen-Duiveland, acht vlas zoowel met als zonder stoppelklaver
als voorvrucht voor uien weinig geschikt. Goeree en Overflakkee gaat met
deze meening voor zoover vlas met stoppelklaver betreft echter slechts
ten deele accoord.
Erwten moeten eveneens tot de slechte voorvruchten voor uien gerekend
worden. Zeeland acht erwten als voorvrucht vrijwel onverdeeld slecht;
Goeree en Overflakkee vertegenwoordigt zoowel telers, die de erwt als
voorvrucht ongeschikt achten, als anderen met name te Ouddorp in het
bijzonder, die een tegengestelde meening zijn toegedaan. Zoowel in Zeeland
als op Goeree en Overflakkee werd door sommigen opgemerkt, dat de erwt
zelfs als voor-voorvrucht niet deugt voor uien.
7
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B.

GRONDBEWERKING

Algemeen ploegt men de voor het telen van uien bestemde peroeelen
in het najaar.
Goeree en Overflakkee ploegt hierbij veelal wat lichter dan gewoonlijk.
Voor Zeeland ploegt Schouwen-Duiveland eveneens wat lichter, doch
Tholen en Zuid-Beveland op een diepte, zooals voor andere gewassen ge
bruikelijk. Overwegend wordt dus voor uien hetzij wat lichter, hetzij op
een voor andere gewassen gebruikelijke diepte geploegd.

Naar mijn oordeel is niet te diep ploegen voor uien het meest aan
bevelenswaardig.
In het voorjaar past men algemeen een oppervlakkige grondbewerking
toe, waarbij het land niet dieper los wordt gemaakt dan het zaad moet
komen te liggen. Het gaat er nu om te trachten van deze losgemaakte
dunne laag een goed zaaibed te maken. Hiertoe moet gebruik gemaakt
worden van een egge met veel en niet te lange tanden.

Men kan aan de bewerking van het uienland in het voorjaar niet genoeg
zorg besteden. Zoo noodig dient dan ook bij herhaling te worden geëgd
en gesleept, opdat vooral een goed fijn en mooi gelijkmatig zaaibed ontstaat.
Een goed zaaibed geeft vooral bij ongunstige weersomstandigheden het
gewas direct een aanzienlijken voorsprong tegenover de uien op slecht
klaargemaakt land.
Dikwijls is Goeree en Overflakkee slordig met de voorjaarsbewerking
voor uien. Maar al te vaak wordt hier haastwerk van gemaakt en gaat
men reeds 11a éénmaal eggen en sleepen tot zaaien over, ook in die ge
vallen, waarbij een herhaalde bewerking beslist noodzakelijk is. Daarbij
is de gebruikte egge somtijds voor het beoogde doel ongeschikt, wegens
het gemis van een voldoend groot aantal tanden en wordt zoowel slordig
geëgd als gesleept.
Zeeland daarentegen besteedt zeer veel zorg en tijd aan het klaar
maken van het uienland. Men herhaalt hier de voorjaarsbewerkirig net
zoo vaak, totdat een zaaibed van uitstekende hoedanigheid is verkregen.
De juistheid van deze handelwijze is mij bij herhaling gebleken; zoowel
in 1941 als 1942 was de stand van het jonge uiengewas in Zeeland over
het algemeen aanzienlijk beter dan op Goeree en Overflakkee.

Naast niet te diep ploegen in het najaar moet een zorgvuldig klaar
maken van het land in het voorjaar voor uien sterk worden aanbevolen.
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VITAMINEONDERZOEK
Door Ir. H. J. Mathot, werkzaam bij het Instituut voor Onderzoek op
het gebied van verwerking van Fruit en Groenten te Wageningen wordt
een omvangrijke studie gemaakt van het vitamine C gehalte in uien.
Hoewel het onderzoek nog niet geëindigd is, leek het niettemin gewenscht omtrent de reeds verkregen resultaten iets mede te deelen, onder
voorbehoud, dat deze gegevens nog slechts van voorloopigen aard zijn.
Gebleken is namelijk, dat het vitamine C gehalte toeneemt tegen het
voorjaar, wanneer de uien beginnen uit te loopen, in tegenstelling met de
meeste andere stapelproducten en fruit, waarbij het gehalte met den tijd
achteruit gaat.
Het vitamine C gehalte varieerde in gemiddelde monsters uien van
Primeur in den loop van het tijdvak van begin October tot eind Maart
tusschen 13,8 en 5,1 mg en voor Oranje tusschen 13,8 en 4,6 mg per
100 gram versch gewicht.
Bij beide selecties trad direct na den oogst een vrij sterke achteruit
gang van het C gehalte op ; later in het bewaarseizoen vond evenwel eenig
herstel plaats, hoewel vóór eind Maart in geen enkel geval het oorspronke
lijke gehalte wederom werd bereikt. De toename ten opzichte van het
laagste punt, hetgeen in het meerendeel der gevallen in November viel,
bedroeg eind Maart omstreeks 2 mg per 100 gram versch gewicht.
In absoluten zin is het vitamine C gehalte van uien niet van bijzondere
beteekenis. Bij aardappelen b.v. vindt men per 100 gram versch gewicht
in Juni—Augustus 20 mg, September—November 15 mg, doch in Decem
ber—Februari 10 mg en Maart—Juni nog slechts 5 mg. Maar juist het
tegengestelde verloop van het vitamine C gehalte van den ui tegenover
andere stapelproducten en fruit biedt perspectieven. Immers juist in het
voorjaar bij laag C gehalte van aardappel, bewaargroente en fruit en het
nog grootendeels ontbreken van versehe groenten kan de ui een welkome
aanvulling vormen van het vitamine C arme menu der menschelijke
voeding.
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PROEVEN MET BUITENLANDSCHE UIENRASSEN
Gedurende een viertal jaren werden vrij omvangrijke proeven genomen
met buitenlandsche uienrassen, die tot doel hadden de mogelijkheid
te onderzoeken om een zachtsmakenden ui in ons land te telen.
De kwestie is namelijk deze, dat, hoewel de Nederlandsche ui een goeden
naam bezit op de Engelsohe markt, de Spaansehe ui vanwege zijn zachten
smaak in het bijzonder in het Noorden van Engeland de voorkeur boven
den Nederlandschen geniet, hetgeen in een somtijds zelfs vrij aanzienlijk
prijsverschil tot uitdrukking wordt gebracht.
Aanvankelijk werd gewerkt met eenige Noord-Amerikaansche uienrassen
van Spaansehe herkomst met name Sweet Spanish Utah, Sweet Spanish
Colorado en Yellow Valencia.
Hoewel van zachten smaak bleken deze rassen voor ons land onge
schikt. Zoowel als gewone zaai-ui, pootui, winterui en plantui geteeld,
leverden zij een totale mislukking op. Yan een normaal afrijpen, hetgeen
door een strijken van het loof wordt ingeleid, was geen sprake. Na een
normale, zelfs voorspoedig te noemen ontwikkeling streek het gewas niet,
doch bleven de uien staan met stijve halzen en trad na korten tijd in zeer
sterke mate bloemstengelvorming op, welke zelfs na plukken aanvankelijk
nog door ging, zoodat slechts weinig leverbare uien overbleven.
Dit verschijnsel kan verklaard worden als gevolg van een reageeren op
een andere daglengte voor deze aan ons klimaat geheel vreemde uienrassen.
Een tweetal Zuid-Amerikaansche rassen, met name de Argentijnsche
uienrassen Valenciana en Torrentimo bleken voor de omstandigheden hier
te lande even weinig geschikt.
Het ras Valenciana kwam in zijn gedragingen zeer veel met het be
sproken drietal Noord-Amerikaansche rassen overeen. Het ras- Torrentimo
rijpte weliswaar betrekkelijk normaal af, doch de buitenste vliezige rokken
bleken zóó teer, dat de uien direct „kaal" waren.
Alle vijf rassen vielen op door den vrij steilen stand van het loof en de
frissche groene kleur daarvan, hetgeen veroorzaakt werd door het ontbreken
van een waslaagje, dat een kenmerk vormt van de Nederlandsche uien
rassen.
Tegenover de Nederlandsche uienrassen bleken zij voorts veel gevoeliger
voor valsche meeldauw. Yeelal was de kleur der geoogste uien fraai
kastanjebruin.
De beste resultaten werden nog verkregen met het Noord-Amerikaansche
ras Babosa, hetgeen volkomen normaal bleek af te rijpen.
Hoewel van zachten smaak, kwam deze door geen inlandsch ras in
vroegrijpheid te overtreffen, omgekeerd peervormige, uniforme ui in produc
tiviteit ver ten achter.
In 1940 leverde hij als gemiddelde opbrengst van drie proefvelden
slechts 66 °/0 op van den Perijka ui, die als standaardras ter vergelijking
mede was uitgezaaid.
Door de groote vroegrijpheid en den fijngevormden hals, ontbreken dik
halzen vrijwel geheel.
Eoodkleuring, zoowel sterk uitwendig als inwendig rood, komt eveneens
practisch niet voor.

101
De stand van het loof is vrij steil en vertoont door het ontbreken van
een waslaagje een frisch groene kleur.
De gevoeligheid voor valsche meeldauw is veel grooter dan bij de Nederlandsche uienrassen.
De kleur der geoogste uien is zéér lichtgeel.
In verband met de weinig bevredigende resultaten met Noord- en ZuidAmerikaansche rassen verkregen, werden in 1940 een negental Engelsche
uienrassen bij het onderzoek betrokken, waarbij de aanwezigheid van een
goeden smaak werd verondersteld.
Na eenjarig onderzoek bleek de ongeschiktheid voor ons land van de
rassen Ailsa Craig, Prizetaker, Brown Globe en Coooanut reeds ondubbel
zinnig.
Weliswaar rijpten deze uienrassen normaal af, doch overigens vertoonden
zij, hoewel onderling verschillende, grove gebreken.
De zeer lichtgeel tot rose getinte uien van Ailsa Craig gingen weldra tot
rotting over. Nog slechter was het met de duurzaamheid van Prizetaker
gesteld. Bovendien bleek dit ras zéér gevoelig voor valsche meeldauw.
Het ras Brown Globe vertoonde een dusdanige gevoeligheid voor valsche
meeldauw, dat hierdoor waarnemingen omtrent de vroegrijpheid onuitvoer
baar werden, terwijl het ras Cocoanut roodachtige uien van vrij zuiveren
eivorm opleverde.
Het vijftal overige Engelsche rassen met name Monarch, Reliance,
Bedfordshire Champion, Up-to-Date en James Long Keeping kwam in al
zijn eigenschappen veel met de Nederlandsche uienrassen overeen.
Wel viel onmiddellijk op, dat de gezamenlijke Engelsche rassen in
productiviteit ver ten achter stonden bij het standaardras Perijka, dat ter
vergelijking mede was uitgezaaid.
Omdat de genomen proeven met betrekking tot deze eigenschap niet
beslissend waren, werden in 1941 kleine partijen uien van genoemd vijftal
rassen ter zaadwinning op zéér geïsoleerde plaatsen buiten Goeree en Overflakkee uitgezet, zoodat over voldoende zaad kon worden beschikt om. in
1942 de proeven op grootere schaal voort te zetten.
De zaadwinning gelukte inderdaad, met uitzondering van het ras
Reliance, waarvan wel voldoende zaad werd verkregen, doch van zoo lage
kiemkracht, dat van uitzaai op de proefvelden moest worden afgezien. Ten
einde het ras te behouden werden van het beschikbare zaad uien geteeld
ter zaadwinning in 1943.
Intusschen werd het onderzoek van den smaak verder ter hand genomen.
De smaak van een ui wordt onder meer teweeggebracht door een daarin
aanwezige vluchtige olie, die zwavel bevat.
Door chemische vastlegging van de zwavel dezer olie verkrijgt men een
zekeren maatstaf voor den smaak van het betreffende uienras. Uitkomsten
van de met alle buitenlandsche rassen op het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek verrichte chemische smaakbepalingen kwamen
echter lang niet altijd overeen met de eveneens op dit Instituut door kookproeven gegeven waardeering. Hierbij bleek het niet wel mogelijk, den
smaak van den ui objectief in één cijfer tot uitdrukking te brengen, zoodat
een splitsing in smaak-zoetheid en aroma werd gemaakt.
Opvallend is het daarbij, dat voor een zachten smaak, waardoor de
Spaansohe ui zijn bekendheid heeft verworven, zeker niet een grootere
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smaak-zoetheid verantwoordelijk moet worden geacht, doch deze veeleer
het gevolg is van een fijner aroma van het betreffende uienras. Duidelijk
wordt dit tot uitdrukking gebracht bij beschouwing van tabel 1, waarin de
smaak-qualiteiten van een drietal Noord-Amerikaansche rassen, waaronder
twee van Spaansche herkomst, met die van den Perijka ui als Nederlandsch standaardras worden vergeleken.
TABEL 1

Smaak-qualiteiten van eenige Noord-Amerikaansche uienrassen met Perijka
als standaardras ter vergelijking
Smaak
Rassen

Perijka (standaard) . .
Yellow Valencia. . . .
Sweet Spanish Colorado
Babosa

De resultaten in 1942 verkregen met de voor verder onderzoek in aan
merking komende Engelsche uienrassen zijn weergegeven in tabel 2.
TABEL 2

Perijka ( standaard)
kg1are
Perijka ( standaard)

8 ope/b

100
8
—

8
8
8

b
—

b
b
ope

100 100

90

9
—

100

—

.—

7
7

81
82

—

78 102

8

•—

—

101
—

89 90
—

.—

—

81

5,1 OA

i Inw. rood %
gem. 1942

Sterk uitw. rood %
gem. 1942

Roodkleuring

14

100 100

—

77

Dikhalzen % gem. 1942

rH

+

>5-

Aroma

S

+

•O

Zoetheid

+

tt)

Gem. 1942

+

è<D
O

6 ( a + b + c gem.)

o

5 (a + b + c gem.)

a
bfi

Smaak

s 615,8 499 557,5 458,3 348 495,7 8,5 6

-100

Monarch
Reliance
Bedfordshire
Champion . . . .
TTp-to-Date . . . .
James Long Keeping

Productiviteit
2 (a + b + c gem.)

Uniformiteit van vorm

Vorm

Rassen

Vroegrijpheid

Eigenschappen van eenige buitenlandsche (Engelsche) uienrassen met
Perijka als standaardras ter vergelijking

—

87

76 84
—

81

7
8

6 6,0 afw.
7,5 — —

7
7
7

6
6

?

2,4 0,2
3,7 0,3
3,0 afw.

4
•—

1

3
1

Voor nadere aanduiding van de nummers der proefvelden zij verwezen
naar het overzicht der selectieproefvelden met uien in 1942 onder het
hoofdstuk ,, Selectie werk met uien".
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De beoordeeling der eigenschappen geschiedde volgens de bij dit hoofd
stuk gegeven puntenschaal.
De waardeering van de smaak-zoetheid en het aroma is: voor de in beide
tabellen vermelde rassen uitgevoerd overeenkomstig de schaalverdeeling,
onder het hoofdstuk ,, Selectiewerk met uien" voor de vroegrijpheid en de
uniformiteit van vorm gegeven; hoe hooger cijfers, des te gunstiger voor
het betreffende ras. Beziet men de tabel, dan blijkt de reeds eerder ver
kregen ongunstige indruk omtrent de productiviteit, bewaarheid te worden.
In productiviteit komen de gezamenlijke rassen ver bij het Nederlandsche
standaardras Perijka ten achter.
Het ras Reliance kon om bekende redenen weliswaar niet bij het voort
gezet onderzoek worden betrokken, doch het is onwaarschijnlijk, dat dit ras
in productiviteit het Nederlandsche standaardras nabij zou zijn gekomen.
Bij oriënteerende proeven in 1940 was namelijk reeds de indruk ver
kregen, dat het ras Reliance in productiviteit niet boven de overige rassen
uit zou komen.
De smaak-qualiteiten van de rassen Monarch, Up-to-Date en James
Long Keeping bleken van die van het Nederlandsche standaardras weinig
te verschillen; het zoo zeer de smaak beheerschende aroma was in alle
gevallen gelijk. Gunstig kwam evenwel het ras Reliance voor den dag.
Het aroma bij dit ras is ongetwijfeld belangrijk beter dan bij het Neder
landsche standaardras en komt overeen met dat van de beide Amerikaansche rassen van Spaansche herkomst, die in tabel 1 vermeld worden.
Waarschijnlijk munt ook het ras Bedfordshire Champion uit in aroma.
Omtrent deze eigenschap werd bij dit ras bij het onderzoek echter nog geen
zekerheid verkregen.

Conclusies
In verband met de bijzondere smaak-qualiteit van den Spaanschen ui,
waardoor deze ui op de Noord-Engelsche markt meer gewaardeerd wordt
dan het Nederlandsche product, werden een aantal proeven genomen met
het doel ook hier te lande een ui van overeenkomstig goeden smaak als
de Spaansche ui te telen. De resultaten van deze proeven waren over het
algemeen weinig bevredigend.
De Noord-Amerikaansche rassen van Spaansche herkomst Sweet
Spanish Utah, Sweet Spanish Colorado en Yellow Valencia bleken zonder
meer voor Nederlandsche omstandigheden geheel ongeschikt; hetzelfde
moet gezegd worden van de Argentijnsche rassen Valenciana en Torrentimo.
Eveneens bleken voor ons land niet in aanmerking te kunnen komen de
Engelsche rassen Ailsa Craig, Prizetaker, Brown Globe en Cocoanut.
Smaakonderzoek bracht aan hët licht, dat niet zoozeer de smaak-zoetheid dan wel het aroma verantwoordelijk is voor de bijzondere smaakqualiteit, waardoor de Spaansche ui zijn bekendheid heeft verworven.
Het Amerikaansche ras Babosa, hoewel met een zeer hooge waar
deering voor aroma was veel te weinig productief om voor een cultuur
hier te lande van beteekenis te kunnen worden.
De Engelsche rassen Monarch, Reliance, Bedfordshire Champion, Upto-Date en James Long Keeping kwamen eveneens in productiviteit ver
bij den Perijka ui ten achter, zij het ook niet in die mate als het Ameri
kaansche ras Babosa.
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De rassen Monarch, Up-to-Date en James Long Keeping kwamen
daarbij in aroma niet boven den Perijka ui; zij zijn derhalve zonder verdere
beteekenis. Het ras Reliance daarentegen verkreeg een hooge waardeering
voor aroma, die weliswaar lager was dan van het Amerikaansche ras
Babosa, doch gelijkwaardig bleek aan de waardeering, den Amerikaanschen
rassen van Spaansche herkomst Yellow Valencia en Sweet Spanish Colorado
toegekend. Omtrent het Engeische ras Bedfordshire Champion gaf het
smaakonderzoek nog geen zekerheid; waarschijnlijk is ook echter van dit
ras het aroma goed.
De Engelsche rassen Reliance en Bedfordshire Champion vormen hier
mede de eenige rassen van het onderzochte materiaal, die nader beproeving
wettigen. Hun beteekenis voor de Nederlandsche uienteelt blijft echter
illusoir, gezien hun geringe productiviteit.
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PROEFNEMINGEN MET SJALOTTEN
De proefnemingen met sjalotten hadden betrekking op de
onderwerpen van onderzoek bij dit gewas.

1.
2.
3.
4.

Selectiewerk.
Ziektebestrijding.
Bemestingsproeven.
Cultuurproeven.
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SELECTIEWERK
VERGELIJKENDE PROEVEN MET DE NEDERLANDSCHE
SJALOTTENRASSEN
In 1942 werden voor de eerste maal in ons land de Ouddorpsche
bruine-, Noord-Hollandsche stroogele- en Groningsche sjalot nauwkeurig
vergeleken door middel van een drietal proefvelden. Hierbij werd voor genoemde rassen uitgegaan van materiaal, vrij van mozaïekziekte en van
overeenkomstige maat (middelmaat = 60 sjalotten per kg).
Het meest volledig vond de rassenvergelijking plaats bij de proefneming
G&O 19 te Ouddorp (Z.-H.), waarbij het gezamenlijke drietal rassen bij
het onderzoek kon betrokken worden; minder volledig was dit het geval bij
Gr 1 te De Leek (Gr.) en NH 4 te Berkhout (N.-H.), waarbij telkens
slechts twee rassen vergeleken werden. Bij Gr 1 geschiedde dit tussehen
de Ouddorpsche bruine- en de Groningsche-, bij NH 4 tussehen de Oud
dorpsche bruine- en de Noord-Hollandsche stroogele sjalot.
Het proefveld G&O 19 was in 3-voud aangelegd bij een grootte der
afzonderlijke veldjes van 0,24 are; het proefveld Gr 1 in 7-voud bij een
grootte der afzonderlijke veldjes van 0,15 are; het proefveld NH 4 in langs
rijen met afwisselend de beide onderzochte rassen en kroten als tusschenteelt.

Resultaten
TABEL 1

Gemiddelde opbrengst leverbare sjalotten in lig f e r are
G&O 19
Object

Ouddorpsche bruine sjalot
Noord-Hollandsche stroogele sjalot
Groningsche sjalot

gem. leverbare
sjalotten kg
per are
351
462,7
453,3

gem. Ouddorp
sche bruine
= 100
100
132
129

Beziet men de tabel, dan valt onmiddellijk de aanzienlijk hoogere
opbrenst zoowel van de Noord-Hollandsche stroogele- als van de Gro
ningsche sjalot tegenover de Ouddorpsche bruine sjalot in het oog, wölke
meer-opbrengst bij beide rassen ongeveer 30 % bedraagt.
De aanzienlijk grootere productiviteit van de Noord-Hollandsche stroo
gele- en de Groningsche sjalot vindt zijn bevestiging in de resultaten van
de beide andere proeven.
Bij NH 4 was de opbrengst van de Noord-Hollandsche stroogele sjalot
zelfs 111 % hooger dan van de Ouddorpsche bruine, terwijl bij Gr 1 de
Groningsche sjalot 81 % boven de Ouddorpsche bruine kwam.
Het verschil in ontwikkeling der onderscheidene rassen was eveneens
heel groot, niet zoo zeer tussehen de Noord-Hollandsche stroogele- en de
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Groningsche sjalot, dan wel tusschen deze beide rassen en de Ouddorpsche
bruine.
Beide eerstgenoemde rassen ontwikkelden zich veel weliger en vormden
in overeenstemming hiermede een veel zwaarder gewas, hetgeen ook in de
opbrengst tot uiting komt.
De snelheid van ontwikkeling daarentegen was het grootst bij de Oud
dorpsche bruine sjalot; de bolvorming trad bij dit gewas vroeger in dan bij
de Noord-Hollandsche en Groningsche sjalot met tot gevolg, dat bij de
Ouddorpsche bruine sjalot omstreeks 10 dagen eerder tot oogsten kon
worden overgegaan.
De Groningsche sjalot leverde als minder goede eigenschap de neiging
tot vorming van losliggende sjalotten. Dergelijke sjalotten ontstonden
tijdens de bolvorming, doordat zij door de omringende bollen van eenzelfde
plant waren weggedrukt.
Het verschil in productiviteit tusschen de Ouddorpsche bruine sjalot
eenerzijds en de Noord-Hollandsche stroogele- en de Groningsche sjalot
anderzijds is wel zéér overtuigend en voor sjalottentelers te Ouddorp
(Z.-H.) van bijzonder belang.
Weliswaar kon het materiaal der verschillende beproefde rassen nog
niet van eenzelfde perceel verkregen worden, waardoor invloeden van den
aard van den grond, waarop het plantgoed werd geteeld, niet uitgesloten
zijn. Deze invloeden kunnen echter niet van dien aard zijn, dat zij opbrengstverschillen teweegbrengen van een omvang als waarvan hier
sprake is.
Vraagt men zich af, waarom door de practijk te Ouddorp zelf de teelt
van de Noord-Hollandsche stroogele sjalot niet reeds ter hand is genomen,
dan komt men tot de conlcusie, dat dit veroorzaakt werd door:
1. Minderwaardigheid van het geïmporteerde plantgoed, dat voor het
overgroote deel zwaar mozaiekziek (,.krulbosjes") was.
2. Grootere gevoeligheid voor aantasting door valsche meeldauw vm
de Noord-Hollandsche stroogele- tegenover de Ouddorpsche bruine sjalot
bij overeenkomstige stikstofbemesting.
Er zijn aanwijzingen, dat de optimale stikstofgift voor de Noord-Hol
landsche stroogele sjalot lager ligt dan voor de Ouddorpsche bruine. Bij
overeenkomstige stikstofbemesting verkrijgt de Noord-Hollandsche stroo
gele sjalot derhalve teveel, waardoor een zéér bladrijk en welig gewas
ontstaat en het optreden van valsche meeldauw sterk in de hand wordt
gewerkt. Bij juiste stikstofdoseering is het dan ook niet uitgesloten, dat de
grootere gevoedigheid voor valsche meeldauw bij de Noord-Hollandsche
stroogele sjalot goeddeels wordt tegengegaan.
3. Grootere gevoeligheid voor aantasting door de made van de uienvlieg van de Noord-Hollandsche stroogele sjalot.
Bij de Ouddorpsche bruine sjalot treedt aantasting door de made van
de uienvlieg vrijwel niet op; bij de Noord-Hollandsche stroogele sjalot kan
zij van beteekenis worden.

Conclusies
In verband met de aanzienlijk hoogere productiviteit zoowel van de
N.Holl, stroogele- en de Groningsche-, tegenover de Ouddorpsche bruine
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sjalot is het voor de sjalottentelers te Ouddorp (Z.-H.), waar uitsluitend
de Ouddorpsche bruine sjalot wordt verbouwd, van het grootste belang
mede aandacht te gaan schenken aan deze beide sjalottenrassen.

ORIENTEERENDE PROEVEN MET SELECTIES VAN DE
OUDDORPSCHE BRUINE SJALOT
In 1941 werden een aantal proefvelden met selecties van de Oud
dorpsche bruine sjalot ter oriëntatie aangelegd.
Zooals gebruikelijk werden de proeven in 3-voud uitgevoerd bij een
grootte der afzonderlijke veldjes van 0,24 are.
Door middel van deze proefnemingen werden de volgende bepalingen
verricht.
a. Productiviteit, door weging der velddroge leverbare sjalotten.
b. Duurzaamheid, aan de hand van bewaarproeven.

Resultaten
TABEL 2

Gemiddelde opbrengst leverbare sjalotten
ZHE 1521

Registratienummer proefveld
alsmede naam en adres van
den proefnemer

Sel. J. Tanis (standaard) kg/are
Sel. J. Tanis (standaard) = 100
Sel. C. M. Grinwis N°. 1 . .
Idem N°. 2
Idem N°. 3
Sel. K. Tanis
Sel. E. Grinwis
Sel. C. Grinwis

C. M. Grinwis,
Jzn.,
Ouddorp
a+ b+ c
gem.

ZHE 1522

C. Grinwis,
Ouddorp
a+b +c
gem.

ZHE 1524

J. Tanis Kzn.,
Ouddorp
a+b+c
gem.

Gem. 1941

236,5

307,3

368

303,9 (9)

100

100

100

125
120
110

—

—

—

—.

—.

—

100
125
120
110
88
85
80

—

—

87
85
76

88
85
84

(9)

(3)

(3)
(3)
(6)
(6)
(6)

Tabel 2 geeft een inzicht in de resultaten bij de geslaagde selectieproef
velden verkregen.
Evenals dit bij het selectiewerk met uien geschiedt, werd ook thans
gebruik gemaakt van een standaardras, waarvoor Sel. J. Tanis fungeerde.
Men vindt allereerst het aantal kg leverbare sjalotten per are hiervan
opgegeven; vervolgens zijn de gewichtshoeveelheden daarvan op 100 gesteld,
om daarna die van de overige selecties hierin uit te drukken. Wenscht- men
zich op de hoogte te stellen van de werkelijke opbrengst van een bepaalde
selectie bij een der proefvelden of van het jaargemiddelde, dan kunnen
deze waarden gemakkelijk geheel overeenkomstig de wijze, als in het hoofd
stuk betreffende de uien uiteengezet werd, uit de werkelijke opbrengst van
het standaardras worden afgeleid.
Het trekken van scherp omlijnde conclusies met betrekking tot het
opbrengstvermogen der onderzochte sjalottenselecties is vooralsnog niet
gewensoht.
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Éénjarige proeven zijn hieromtrent weinig beslissend. Slechts willen wij
volstaan met het waarschijnlijk groote productievermogen van de selecties
van C. M. Grinwis aan te stippen. Sel. J. Tanis is evenwel veel fraaier
van vorm en kleur dan sel. C. M. Grinwis No. 1, 2 en 3, waarvan de
sjalotten klein van stuk, doch per struik groot in aantal zijn.
TABEL 3

Leverbare sjalotten na bewaring

Registratienummer proefveld
alsmede naam en adres van
den proefnemer

Sel.J. Tanis (standaard) %
Sel. J. Tanis (standaard)
= 100

Sel. C. M. Grinwis N°. 1
Idem N°. 2
Idem N°. 3
Sel. K. Tanis
Sel. E. Grinwis
Sel. C, Grinwis

ZHE 1521
C.M. Grinwis,
Jzn.,
Ouddorp

ZHE 1522
C. Grinwis,
Ouddorp

ZHE 1524
J. Tanis Kzn.,
Ouddorp

59,2

49

61

100
133
131
125

100

100

100

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

85
81
73

69,6

ZHE 1525
K. Tanis
K.Kzn.,
Ouddorp

93
92
96

__
63
76
94

Gem. 1941

59,7 {4)
100
133
131
125
80
83
88

(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)

Tabel 3 geeft het resultaat der bewaarproeven weer.
Van het proefveld ZHE 1525 werd geen opbrengst bepaald, omdat het
hiertoe minder geschikt was wegens een niet- geheel regelmatigen stand
van het gewas; in de tabel van de opbrengst werd het dan ook niet mede
verwerkt.
Deze proefneming leende zich echter wel voor een bewaarproef, vandaar
dat men haar in tabel 3 vindt vermeld. De hoeveelheid bewaarde sjalotten
bedroeg in alle gevallen 50 kg per selectie, met uitzondering van ZHE
1525, waarbij de selecties ieder door 75 kg in de bewaarproef waren ver
tegenwoordigd. De bewaartijd liep voor ZHE 1521 en ZHE 1524 van
4 Aug. 1941—18 Maart 1942; voor ZHE 1522 van 28 Juni 1941—16 Febr.
1942 en voor ZHE 1525 van 27 Sept. 1941—16 Febr. 1942.
In tabel 3 vindt men allereerst het percentage leverbare sjalotten na
bewaring voor het standaardras sel. J. Tanis vermeld. Vervolgens zijn de
rendementen van deze selectie op 100 gesteld, om daarna die van de
overige selecties hierin uit te drukken. Daarnaast treft men de voor het
jaar van proefneming gevonden gemiddelden aan. Op analoge wijze als bij
de opbrengstproeven, kan uit de verhoudingsgetallen op eenvoudige wijze
van iedere selectie het rendement worden afgeleid voor de 'betreffende
proef of het jaargemiddelde uit het overeenkomstige percentage leverbare
sjalotten voor het standaardras sel. J. Tanis. Ook met betrekking tot de
duurzaamheid der sjalottenselecties zou het vormen van scherp omlijnde
conclusies in het huidige stadium van onderzoek niet juist zijn, daar hier
voor het aantal bewaarproeven nog te gering is. Slechts kan opgemerkt
worden, dat de waarschijnlijk zéér productieve selecties van C. M. Grinwis
eveneens in duurzaamheid een uitstekenden indruk gemaakt hebben.
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Sel. J. Tanis volgt in duurzaamheid op de selecties van C. M. Grinwis.
Het resteerende drietal selecties heeft evenals voor de productiviteit, ook
voor de duurzaamheid vooralsnog geen in het oog loopend resultaat opge
leverd.
Conclusies
Oriënteerende proeven met een 7-tal selecties van de Ouddorpsche
bruine sjalot uitgevoerd, toonden bij dit sjalottenras het bestaan van waar
devolle selecties aan.

Ill

Foto: Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

Mozaïekziekte van de sjalot
Links gezonde plant, rechts „krulbosje".
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ZIEKTEBESTRIJDING
DE MOZAÏEKZIEKTE VAN DE SJALOT („KRULBOSJES")
In den zomer van 1940 werd mijn aandacht gevestigd op een ziekte
verschijnsel bij de sjalot, door de Ouddorpsche sjalottentelers met , ,krulbosjes" betiteld. Deze naam is inderdaad voor de nietige planten met geel
achtig gestreept, gekronkeld en gekruld lijn loof, wel karakteristiek. De
ziekte was te Ouddorp en omgeving van zéér groote economische beteekenis ;
vrijwel geen perceel was vrij van aantasting, terwijl het ziektepercentage
somtijds zelfs zoo hoog was, dat van een misoogst moest worden gesproken.
De opbrengst immers van matig of zwaar zieke planten is gering, terwijl
bovendien de gevormde sjalotten niet houdbaar zijn. Toen nader onderzoek
aan het licht bracht, dat het beschouwde ziekteverschijnsel door een virus
wordt veroorzaakt, werd in analogie met dergelijke ziekten met overeen
komstige symptomen bij andere cultuurgewassen de benaming mozaïek
ziekte ingevoerd. De indruk werd verkregen, dat doelmatige selectie den
sleutel der bestrijding zou vormen; immers nadat de oorzaak der ziekte
eenmaal was vastgesteld, was het duidelijk, dat iedere sjalot van één

„krulbosje", ook al heeft de plant maar een zwakke neiging daartoe, in de
nateelt ook weer een ,,krulbosje" en daarmede een minderwaardige plant
zal geven.
Deze veronderstelling werd in 1941 bevestigd aan de hand van het
proefveld ZHE 1536 bij H. K. Tanis te Ouddorp. Op genoemd proefveld
werd bij 3 maten van het plantgoed een vergelijking getroffen tusschen
3 herkómsten van sjalotten achtereenvolgens van een gezond, een matig
ziek en een zeer ziek perceel.
Het resultaat was geheel overeenkomstig de verwachting; het plantgoed
van het gezonde perceel afkomstig leverde een nateelt met weinig „krulbosjes", dat van een matig ziek perceel een met matig veel „krulbosjes",
terwijl het plantgoed van een zéér ziek perceel afkomstig ook oen nateelt
met zéér veel „krulbosjes" te zien gaf. Daarmede is bewezen, dat de

mozaïekziekte van de sjalot door doelmatige selectie van voor het leveren
van plantgoed bestemde perceelen, met volledig succes kan worden be
streden.
In 1942 werd door den Nederlandschen Algemeenen, Keuringsdienst
voor Groentezaden met het oog hierop de keuring ter hand genomen met
onderstaand resultaat.

1.

Ouddorp (Z.-H.) en omgeving.

Bas Ouddorpsche bruine sjalot; totaal gekeurde oppervlakte 10,54 ha,
waarvan 77 % in A, 23 % in N en niets afgekeurd.
De invloed van de krachtige plaatselijke voorlichting komt in dezen
keuringsuitslag op overtuigende wijze tot uiting.
2. Overig Zuid-Holland en Noord-Holland.
Ras N.-Ho-ll. stroogele sjalot; totaal gekeurde oppervlakte 37,30 ha,
waarvan 44 % in A, 23,5 % in N en 32,5 % afgekeurd.
Uit deze gegevens blijkt, dat reeds vrij aanzienlijke oppervlakten ter
keuring werden aangegeven.
Voor de sjalottencultuur in ons land in liet algemeen en voor Ouddorp

113
(Z.-H.) in het bijzonder is het van fundamenteel belang, dat van overheids
wege de keuring door den N.A.K.G. krachtig wordt bevorderd, hetgeen kan
geschieden door het voeren van een juiste prijzenpolitiek ten aanzien van
het goedgekeurde plantgoed.
Immers, slechts wanneer de practijk kan beschikken over voldoende
goedgekeurd plantgoed zal het mogelijk zijn de jaarlijks door de ziekte ver
oorzaakte inderdaad groote schade weldra tot het verleden te doen be
hoor en.

Plantgoedtelers van sjalotten, selecteert Uw voor het leveren van plant
goed bestemde gewassen vroegtijdig op „krulbosjes" en herhaalt
deze bewerking eenige malen gedurende het groeiseizoen. Verwijdert alle
zieke planten, ook zwak aangetaste. Laat ze nooit op het veld liggen, doch
begraaft ze diep. Legt U toe op het telen van plantsjalotten onder certifi
caat van den keuringsdienst.

8
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BEMESTINGSPROEVEN
STIKSTOFBEMESTINGSPROEVEN
In de voorgaande drie jaren werden op zandgrond te Ouddorp (Z.-H.)
proeven met verschillende stikstofhoeveelheden genomen bij de Ouddorpsche

bruine sjalot.

Van de geslaagde stikstofbemestingsproefvelden werden ZHE 1065a en
ZHE 1065b beiden in 2-voud aangelegd bij een grootte der afzonderlijke
veldjes van 0,20 are ; ZHE 1508 in 3-voud bij een grootte der afzonderlijke
veldjes van 0,24 are en ZHE 1509 in 4-voud bij een van 0,20 are van ieder
der veldjes.
Bij de gezamenlijke proefnemingen vertoonde het object geen kas
duidelijk de kenteekenen van stikstofgebrek, hetgeen tot uiting kwam in
een gele verkleuring van het loof der onbemeste veldjes. Het proefveld
ZHE 1062 kwam voor een betrouwbare opbrengstbepaling niet in aan
merking. Deze proefneming leende zich echter wel voor het uitvoeren van
een bewaarproef en komt dan ook bij de beschouwing van de duurzaam
heid der sjalotten ter sprake.

Resultaten
TABEL 1

Gemiddelde opbrengst leverbare sjalotten
1941

1940

ZHE 1065a
ZHE 1065b
ZHE 1508
ZHE 1509
J. Tanis, C 32, Ouddorp J. Tanis, C 32, Ouddorp 3. Tanis, Ouddorp
K. Tanis, Ouddorp
Voorvrucht: O.I. kers Voorvrucht: O.I. kers Voorvrucht: cichorei Voorvrucht: br. boonen

Object

Geen kas
400
600
800
1000

„
„
„
„

Gem. opbrengst

Gem. opbrengst

Gem. opbrengst

Gem. opbrengst

366,9 kg per are
= 100
111
107
107
101

339,9 kg per are
= 100
105
108
99
97

271,3 kg per are
= 100
105
105
102
105

185,3 kg per are
= 100
121
121
119
121

Uit tabel 1, waarin de hoeveelheden kas weergegeven zijn in kg per ha,
blijkt het bestaan van een optimale stikstofbemesting voor sjalotten,
evenals dit voor uien het geval was.
Boven een bepaalde gift ziet men ook bij sjalotten in ieder geval geen
opbrengstïermeerdering, somtijds zelfs een daling van de opbrengst.
Bij de proefvelden ZHE 1065a en ZHE 1065b ligt de optimale stikstofbemesting achtereenvolgens bij 400 en 600 kg kas per ha, waarboven een
vrij scherpe opbrengstverlaging optreedt.
De proefvelden ZHE 1508 en ZHE 1509 vertoonen beide bij 400 kg
kas het optimum; hoogere giften doen hier weliswaar de opbrengst niet
toenemen, doch ook niet dalen.
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Hoe groot de optimale stikstofgift precies is, kan vooralsnog niet met
volstrekte zekerheid worden aangegeven. De resultaten der proeven geven
den indruk, dat die zal zijn bij 400—600 kg kas (80—120 kg N) per ha.
Yan de verschillende proefnemingen werden van ieder object 50 kg
sjalotten ter bewaring opgeslagen. De sjalotten afkomstig van ZHE 1062
werden hierbij bewaard vanaf 1 Augustus 1940—19 December 1940, van
ZHE 1065 vanaf 24 Juli 1940—15 Februari 1941, van ZHE 1508 vanaf
21 Augustus 1941—16 Februari 1942 en van ZHE 1509 vanaf 22 Augustus
1941—18 Maart 1942.
TABEL 2

Leverbare sjalotten na bewaring
1941

1940
Object

ZHE 1062
Joh. Both,
Ouddorp

ZHE 1065
Gem. oogst
J. Tanis, C 32,
1940
Ouddorp

Geen kas % . .

53

75

Geen kas = 1 0 0
400 „ . . .
600 „ . . .
800 „ . . .
1000 „ . . .

100
84
80
80
57

100
85
92
88
91

64 (2)
100
85
86
84
74

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

ZHE 1508
J. Tanis,
Ouddorp

ZHE 1509
K. Tanis,
Ouddorp

73

53

100
84
81
78
80

100
84
67
73
65

Gem. oogst
1941

63 (2)
100
84
74
76
73

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Tabel 2 geeft een inzicht in de resultaten der bewaarproeven. In deze
tabel vindt men allereerst het percentage leverbare sjalotten na bewaring
voor het object geen kas vermeld. Vervolgens zijn deze gewichtspercentages
op 100 gesteld om daarna die van de overige objecten hierin uit te drukken.
Bij alle proeven valt onmiddellijk de sterke daling van de duurzaamheid
op, naarmate de stikstof doseering van het groeiende gewas grooter is ge
weest. Bijzonder opvallend is deze vermindering in duurzaamheid tusschen
de objecten geen kas en 400 kas.

Conclusies
1°. Proefnemingen op zandgrond met verschillende stikstofgiften uit
gevoerd bij de Ouddorpsche bruine sjalot, bewezen, evenals dit bij uien
het geval is, bij sjalotten het bestaan Yan een optimale stikstofgift, waar

boven geen oogstvermeerdering, doch somtijds zelfs een oogstverlaging
optreedt.
2°. Met eenige reserve kan 4—6 baal kas (80—120 kg N) als de gun
stigste stikstofgift voor de Ouddorpsche bruine sjalot worden aangeduid,
doch evenals bij uien, zullen het betreffende jaar en de voorvrucht de
ligging van het optimum mede beïnvloeden.
3°. De duurzaamheid van het product neemt sterk af door het toe
dienen van stikstof, zoodat het ook in verband hiermede aanbeveling ver
dient bij de stikstofvoorziening de aangegeven grenzen zeker niet te over
schrijden.
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FOSFORZUURBEMESTINGSPROEF
ZHE 1024. Eosforzuurproefveld J. Westhoeve, Ouddorp (Z.-H.). Aan
tal objecten 4; aantal veldjes per object 4; grootte der veldjes 0,36 are,
waarvan ter vermijding van den invloed van randwerking geoogst 0,32 are;
ras Ouddorpsche bruine sjalot. Fosforzuur in den vorm van superfosfaat
(sup) toegediend tegen 0,200,500 en 1000 kg per ha.
Analyse: Zand totaal 97 %, grover 95 °/0 en fijner 2 %; afslibbare
deeltjes kleiner dan 20 u 1 %; humus 2 %; pH 5,75; P-getal 1; P-citr. 14;
kali-getal 42; monstername ll-10-'40 van 0-object.
Het proefveld reageerde op fosforzuurgebrek ; de onbemeste veldjes
zéér opvallend, de 200 sup.veldjes minder duidelijk.

Resultaten
Gemiddelde opbrengst leverbare sjalotten in kg per are

Object

Geen sup
200 „
500 „
1000 „

Leverbare
sjalotten
kg per are

Geen sup
= 100

205,9
231,9
250,7
254,7

100
113
122
124

Uit de tabel blijkt, dat bij stijgende giften superfosfaat de opbrengst
leverbare sjalotten toeneemt. De mate van deze toename is met 13 % het
grootst van geen sup op 200 sup; zij is minder van 200 op 500, hoewel
met 9 % toch nog vrij aanzienlijk. Het verschil in opbrengst tusschen
500 en 1000 sup is met 2 % slechts zeer gering.

Conclusies
Bij lagen fosforzuurtoestand van den bodem blijkt de Ouddorpsche
bruine sjalot dankbaar voor een fosforzuurbemesting.
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CULTUURPROEVEN
Met de OUDDORPSCHE BRUINE SJALOT werden een viertal cultuurproeven genomen, waarvan de resultaten in beknopten vorm behandeld
zullen worden.

TIJDSTIP VAN POTEN
De invloed van het tijdstip van poten der Ouddorpsche bruine sjalot
op de opbrengst werd onderzocht aan de hand van de volgende proefneming.
ZHE 1526. Joh. Lodder, Ouddorp.
Aantal objecten 4; aantal veldjes per object 4; grootte der afzonder
lijke veldjes 0,16 are.
Gedurende den geheelen zomer waren de poottijden aan de loofontwikkeling te zien, doch naarmate de ontwikkeling van het gewas voortschreed,
werden de verschillen kleiner.

Resultaten
Gemiddelde opbrengst leverbare sjalotten in kg per are
Tijdstip van planten

22
10
22
5

Februari 1941
Maart 1941
Maart 1941
April 1941

Gem. leverbare
sjalotten
kg per are

Gem. opbrengst
22 Febr. '41 = 100

345,3
347,3
343,4
315,6

100
101
99
91

Uit de tabel blijkt, dat vroeg planten bij de Ouddorpsche sjalot geen
vereischte is, zooals de practijk veelal meent.
De opbrengsten bij planten op 22 Februari, 10 Maart en 22 Maart
verkregen, zijn praetisch gelijk. Dat de plantdatum van 5 April minder
goede resultaten zou geven, werd verwacht en is volkomen begrijpelijk.

Conclusies
Vroeg poten van de Ouddorpsche bruine sjalot is wenschelijk, doch niet
noodzakelijk.
Bij ongunstige weersomstandigheden kan de plantdatum zonder bezwaar
verschoven worden tot omstreeks half Maart.

TIJDSTIP VAN ROOIEN
In verband met de bestrijding van de mozaïekziekte van de sjalot, werd
de invloed van het tijdstip van rooien op de nateelt nagegaan. Hiertoe
werd in 1941 van een met A goedgekeurd perceel van de Ouddorpsche
bruine sjalot plantgoed gerooid zoowel groen op 1 Juli als rijp op 15 Juli.
In 1942 werd met overeenkomstige maat van dit plantgoed (middel
maat = 60 per kg) onderstaande proefneming uitgevoerd.
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G&O 32. Kl. Akershoek, Ouddorp.
Aantal objecten 2; aantal veldjes per object 2; grootte der afzonderlijke
veldjes 0,15 are.
Gedurende de geheele groeiperiode bleven de rooidata goed zichtbaar;
het groengerooide plantgoed leverde een gewas, dat belangrijk ten achter
stond bij het gewas, van rijp gerooid plantgoed afkomstig.

Resultaten
Gemiddelde opbrengst leverbare sjalotten in kg per are
Tijdstip van rooien

Gem. leverbare
sjalotten
kg per are

Gem. opbrengst
groen gerooid = 100

305,6
401,3

100
131

Plantgoed groen gerooid (1 Juli)
rijp
„
(15 „ )

De indruk van het gewas te velde verkregen vond bij de opbrengstbepa
ling zijn bevestiging. Tegenover het gewas van groen gerooid plantgoed,
bracht dat van rijp gerooid plantgoed ruim 30 % meer op.
In mate van aantasting door de mozaiekziekte was geen onderscheid;
beide herkomsten leverden een volmaakt gezond gewas op.

Conclusies
Tegenover rijp gerooid plantgoed leverde groen gerooid plantgoed bij
de Ouddorpsche bruine sjalot een aanzienlijke verlaging van de opbrengst
van de nateelt op, terwijl hierin het percentage mozaiekzieke planten van
beide herkomsten nihil bleek.

WIJZE VAN PLANTEN
In de practijk sorteert men de Ouddorpsche bruine sjalot alvorens uit
te planten in groot (30 sjalotten per kg), middel (60 sjalotten per kg)
en klein (120 sjalotten per kg) en geeft men de voorkeur aan middelmaat
plantgoed.
Naarmate het plantgoed kleiner is plant men weliswaar nauwer, doch
in de wijze van planten treft men niettemin nog een groot onderscheid
aan.
Een inzicht in de wijze van planten voor klein plantgoed van de
Ouddorpsche bruine sjalot levert de volgende proefneming.
G&O 20. KI. Akershoek, Ouddorp.
Aantal objecten 3; aantal veldjes per object 3; grootté der veldjes
0,18 are.
Bij deze proef is, uitgaande van klein plantgoed, de rijenafstand onver
anderd gebleven, doch zijn de afstanden der sjalotten in de rijen onderling
gevarieerd.
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Resultaten
Gemiddelde opbrengst leverbare sjalotten in kg per are
Wijze van planten

28 bij 10 cm
28 „ 12 „
28 „ 14 „

Gem. leverbare
sjalotten
kg per are

Gem. opbrengst
28 bij 10 cm = 100

416,7
397,2
364,3

100
95
87

De tabel spreekt welhaast voor zichzelf; bij klein plantgoed moet men
nauw poten.

Conclusies
Bij de Ouddorpsche bruine sjalot moet men klein plantgoed nauw poten.

ERFELIJKHEID VAN BLOEMSTENGELVORMING
Ieder jaar ziet men in de perceelen van de Ouddorpsche bruine sjalot
een kleiner of grooter aantal planten, in het vervolg met bloeiers aan te
duiden, waarvan minstens één der bollen een bloemstengel heeft gevormd
en derhalve van minderwaardige kwaliteit is.
Teneinde den invloed hiervan op het nageslacht na te gaan, werden van
dergelijke planten de overige bollen verzameld en ter vergelijking met
evengroot plantgoed van sjalotten uitgeplant, waarbij zich het verschijnse;
niet voordeed,
ZHE 1036. J. Tanis, C 32, Ouddorp.
Aantal objecten 2; aantal veldjes per object 3; grootte der afzonderlijke
veldjes 0,24 are.

Resultaten
Gemiddelde opbrengst leverbare sjalotten in lig per are
Object

Middelmaat plantgoed (afkomstig van niet bloeiers)
„
„
(
„
„ bloeiers) . .

Gem. leverbare
sjalotten
kg per are
344
356,75

Gem. middelmaat
plantgoed niet bloeiers
= 100
100
104

Yan het optreden van meer bloeiers in de perceeltjes, waarvan het
plantgoed afkomstig was van planten, waarvan minstens één der bollen een
bloemstengel vormde, is niets gebleken. Uit de tabel blijkt zelfs, dat zij de
hoogste gemiddelde netto-opbrengst gaven.

120
Conclusies
Bij de Ouddorpsche bruine sjalot bleek de nateelt van sjalotten, afkom
stig van planten, waarvan minstens één der bollen een bloemstengel
vormde, een gewas op te leveren, waarin zich dit verschijnsel in even
geringe mate voordeed als in de nateelt, verkregen uit overeenkomstig
plantgoed van niet bloeiers.
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BEKNOPTE SAMENVATTING DER PROEF
NEMINGEN MET UI EN SJALOT
PROEFNEMINGEN MET UIEN
SELECTIEWERK

De samenstelling van een Nederlandsch uiensortiment- heeft de oplossing
van het rassenvraagstuk bij het gewas uien gebracht.
In zijn 3-tal groepeeringen van Rijnsburger-, Noord-Hollandsche stroogele- en Zeeuwsche bruine type biedt het onder alle omstandigheden zoowel
voor teler als handelaar de mogelijkheid tot een juiste keuze van ras of
selectie.
TECHNIEK UIENBEWARING

Bewaring in schuren, gebouwd volgens het principe der Amerikaansche
fruitbewaarplaats, doch in eenvoudiger uitvoering, biedt ook voor uien
gunstige perspectieven.
DE TEELT VAN EEN ZÉÉR 'VROEG GEWAS UIEN

De teelt van een zéér vroeg gewas uien door middel van daartoe vooraf
gewonnen gedurende den winter bij hooge temperatuur (25|—28° C =
78—82° F) bewaard plantgoed, biedt den Nederlandschen uienteler naast
de teelt van pootuien en winteruien nieuwe mogelijkheden.
EENIG ONDERZOEK YAN DE EIGENSCHAPPEN YAN DEN ZWIJNDRECHTSCHEN POOTUI IN HET BIJZONDER MET BETREKKING TOT ZIJN
GESCHIKTHEID YOOR DE CULTUUR YAN DEN WINTERUI

Onderzoek van een aantal herkomsten van den Zwijndrechtschen pootui
toonde een zéér uiteenloopende wintervastheid en kleur tusschen deze her
komsten onderling aan. Door de goede wintervastheid van één hunner komt
deze selectie in het bijzonder voor de teelt van een vroeg gewas als winterui
in aanmerking.
ZIEKTEBESTRIJDING

Calomel vormt een voortreffelijk middel ter bestrijding van de aantasting
door de made van de uienvlieg.
De verbreiding der kroefziekte kan door het treffen van maatregelen
van hygiënischen aard met goed gevolg worden beperkt.
Hoewel de weersomstandigheden van gróoten invloed zijn op de vat
baarheid van den oogst voor koprot, hebben niettemin de resultaten van
een aantal onderzoekingen het opstellen van een weliswaar indirect bestrijdingsadvies mogelijk gemaakt, door inachtneming waarvan echter den
uienteler veel moeilijkheden kunnen worden bespaard.
Door dezelfde zwam, die het koprot teweegbrengt, kan ook de zaadbol
van uien voor zaadwinning uitgeplant, worden aangetast.
Droogontsmetting van uizenzaad dient veiligheidshalve steeds plaats te
hebben.
Bespuiting tegen valsche meeldauw bij uien lijkt van twijfelachtige
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waarde. Vermijdt evenwel een te dichten stand van het gewas en een te
welige loofontwikkeling daarvan.
De mozaïekziekte der uien voor zaadwinning uitgeplant, kan door het
treffen van cultuurmaatregelen afdoend worden bestreden.
BEMESTINGSPROEYEN

De meest gunstige stikstofbemesting voor uien hangt naast de voor
vrucht eveneens samen met het betreffende jaar. Laatstgenoemde omstan
digheid bemoeilijkt het geven van een scherp omlijnd bemestingsadvies
geldende onder alle omstandigheden. Niettemin leek het gerechtvaardigd,
zij het ook onder inachtneming van eenige reserve, bij een 3-tal gaarne
voor uien gebezigde voorvruchten de stikstofbemesting aan te geven.
Yoor plantuien gelden met betrekking tot de stikstofbemesting dezelfde
maatstaven als voor zaai-uien. Bij doelmatig bewaarde plantuien neemt
het percentage bloeiers af, naarmate de stikstofgiften meer het optimum
benaderen.
Onvoldoende kaliverzorging heeft zoowel het optreden van meer dik
halzen als een geringere duurzaamheid van het geoogste product tot gevolg.
Een onbekend verschijnsel bij uien bleek door mangaangebrek te wor
den veroorzaakt en werd door een bemesting met mangaan sulfaat met
succes bestreden.
CULTUURPROEYEN

Bij gelijke zaadhoeveelheid per zelfde oppervlakte verdient het aan
beveling voor zaai-uien over te gaan op rijenafstanden boven 20 cm met
name 22| en 25 cm.
Vermindering van het aantal planten van plant- en pootuien van
500 000 op 400 000 per ha, heeft verlaging van de opbrengst tot gevolg.
Bij een gelijk aantal van 500 000 planten per ha heeft bij plant- en
pootuien een plantverband van 25 cm tusschen de rijen en 8 cm afstand
onderling in de rij de voorkeur boven een plantverband van 20 cm afstand
tusschen en 10 cm in de rijen.
Alleen reeds wegens de benoodigde hoeveelheid zaaizaad en de sor
teering van het te oogsten product verdient rijenzaai bij zaai-uien onder
alle omstandigheden de voorkeur boven breedwerpig zaaien.
BESCHERMING TEGEN STRENGE YORST IN HOOP EN REN

Bij hoopbewaring is afdoende bescherming tegen strenge vorst mogelijk;
bij renbewaring is dit minder eenvoudig. Door het toepassen van gecom
bineerde bewaring wordt gebruik gemaakt van de voordeelen, die beide
bewaarsystemen bieden.
YOORYRUCHT EN GRONDBEWERKING

Cichorei, witlof, aardappelen, suikerbieten, bruine en witte boonen
behooren tot de goede; granen met name tarwe, gerst en. haver, Flakkeesche peen, voederbieten, gescheurd grasland en uien tot de matige;
koolzaad en blauwmaanzaa;d tot de weinig bekende; vlas en erwten tot
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de slechte voorvruchten voor uien op de landbouwbedrijven van ZuidHolland en Zeeland.
De grondbewerking voor uien behoort' te bestaan uit niet te diep ploegen
in het najaar en zorgvuldig klaarmaken van het land in het voorjaar.
YITAMINEONDERZOEK

Door de omstandigheid, dat het vitamine 0 gehalte van den ui na een
aanvankelijke daling direct na den oogst wederom toeneemt bij verdere
bewaring, in tegenstelling met andere stapelproducten en fruit, vertegen
woordigt de ui een zekere waarde ter aanvulling van het vitamine C arime
menu der menschelijke voeding in het voorjaar.
PROEYEN MET BUITENLANDSCHE UIENRASSEN

Proefnemingen met buitenlandsche rassen, met het doel ook hier te
lande een ui van overeenkomstig goeden smaak als de Spaansche ui te
telen, leverden over het algemeen weinig bevredigende resultaten op.

PROEFNEMINGEN MET SJALOTTEN
SELECTIEWERK

Vergelijkende proeven met de Nederlandsehe sjalottenrassen toonden
een aanzienlijk grootere productiviteit van de Noord-Hollandsche stroogeleen de Groningsche- tegenover de Ouddorpsche bruine sjalot aan.
Bij oriënteerende proefnemingen met een aantal selecties van de Oud
dorpsche bruine sjalot bleek het bestaan van waardevolle selecties bij dit
sjalottenras.
ZIEKTEBESTRIJDING

De mozaiekziekt-e der sjalotten („krulbosjes") kan door vroegtijdige
intensieve selectie van de voor levering van plantgoed bestemde perceelen
met succes worden bestreden.
BEMESTINGSPROEYEN

Evenals dit bij uien het geval is, beïnvloeden zoowel de voorvrucht als
het betreffende jaar de meest gunstige stikstofbemesting' van sjalotten.
Laatstgenoemde omstandigheid maakt het geven van een omlijnd bemestingsadvies slechts onder inachtname van een zekere reserve mogelijk. De
duurzaamheid van het geoogste product neemt door het toedienen van
stikstof sterk af. Bij la,gen fosforzuurtoestand van den bodem blijkt de
Ouddorpsche bruine sjalot dankbaar voor een fosforzuurbemesting.
CULTUURPROEYEN

Een aantal cultuurproeven met de Ouddorpsche bruine sjalot leidde tot
de volgende resultaten.
1. Vroeg poten is wenschelijk, doch niet noodzakelijk.
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'2. Tegenover rijp gerooid plantgoed leverde groen gerooid een aanzien
lijke opbrengstverlaging van de nateelt op, terwijl hierin het percen
tage mozaiek van beide herkomsten nihil bleek.
3. Klein plantgoed moet nauw gepoot worden.
4. De nateelt van sjalotten, afkomstig van planten, waarvan minstens
één der bollen een bloemstengel vormde, leverde een gewas op,
waarin zich dit verschijnsel in even geringe mate voordeed als in de
nateelt, verkregen uit overeenkomstig plantgoed van niet-bloeiers.

