Oogsten, drogen
en bewaren

Controle uien in bewaring

• De uien moet knisperen als je
er overheen loopt, waarbij je er
een beetje doorheen zakt.
• Ter controle: snijd de uien
doormidden en leg ze
bovenop de partij uien. Als
daar schimmelgroei op komt
moet er meer geventileerd
worden.

Oogstomstandigheden

Drogen

• Rooi de uien groenig als het loof ongeveer 60% is afgestorven.
• Klap en rooi de uien alleen als ze winddroog zijn.
• Klap het loof altijd boven de bovenste insteek van de schacht.
Dit is ongeveer bij tien centimeter lengte van de pijp.
• Bij ondiep rooien kunnen de eerste beschadigingen ontstaan
die later in de bewaring kwaliteitsproblemen kunnen geven.
Rooi daarom de uien op voldoende diepte.
• Te kort klappen, rooien en oogsten van een vochtig gewas
verhoogt de kans op kop- en wondrot aanzienlijk.
• Zorg dat de uien zo weinig mogelijk valbewegingen maken
voordat ze de schuur ingaan. Laad de uien daarom zorgvuldig
en niet te snel.

• Uien drogen op het land gaat in de praktijk niet op. Door
dauwvorming ‘s avonds en ‘s nachts wordt de droging overdag
teniet gedaan. Laat de uien daarom maximaal 2 à 3 dagen op
het land liggen na het rooien.
• Begin na het inschuren direct met drogen.
• Hoe sneller de hals van de ui droogt, des te minder kans dat
schimmels en bacteriën de ui in groeien. De kwaliteit blijft
hierdoor beter gewaarborgd. De hals moet dan wel lang genoeg
zijn. Dat de uiennek dichtsnoert bij te snel drogen is dus onjuist.
Neem voor meer informatie contact op met onze accountmanagers of bezoek onze website www.degrootenslot.nl.

Wij wensen u een goede oogst!
De Groot en Slot B.V.
Westelijke Randweg 1
1721 CH Broek op Langedijk
T +31 (0)226 33 12 00
E info@degrootenslot.nl
www.degrootenslot.nl
Volg @DeGrootenSlot op:
Deze informatie is met zorg samengesteld. De gegevens zijn een richtlijn, gebaseerd op meerjarige waarnemingen uit onze proeven en dienen naar eigen inzicht te worden geïnterpreteerd.
Aan de vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. (2108)

Leading in Allium,
inspired by you.

Meten = weten

Hotbox

Proefrooiingen uien
Jaarlijks worden door het verkoopteam van De Groot en Slot
meer dan 450 proeven gerooid. Uit deze proeven worden twee of
meerdere rassen per perceel met elkaar vergeleken. Wat wordt er
met deze proeven gedaan?
• Bij het rooien wordt het verschil in bruto opbrengst gemeten.
• De zakken uien die afkomstig zijn van proefrooiingen, gaan naar
de bewaring in het veredelingscentrum in Broek op Langedijk.
• De uien uit de proefrooiingen worden in januari beoordeeld op
maatsortering, indroging en tarra.
• Alle gegevens worden naar de teler teruggekoppeld. Hierdoor
weet de teler precies welk ras het best presteert op zijn/haar
grondsoort en kan zo een nog betere rassenkeuze maken.
Door de jaarlijkse proefrooiingen is bekend hoe de rassen presteren

in verschillende teeltgebieden en op verschillende gronden. Op basis
van grondsoort, teeltdoel en afzetstrategie kan zo het beste advies
worden gegeven voor het meest geschikte ras. Wilt u ook weten hoe
uw rassen presteren? Meldt u dan aan voor deze proefrooiingen bij
de accountmanager van De Groot en Slot in uw regio.

Hotbox
Om onaangename verrassingen tijdens de opslag van uw uien te
voorkomen, biedt De Groot en Slot de service om een monster van
100 uien kosteloos te laten controleren. De uien gaan in een hotbox
bij een constante temperatuur van 28°C en een RV tussen 90-95%.
Hierdoor wordt de ontwikkeling van schimmels en bacteriën
gestimuleerd. Na drie weken worden de uien beoordeeld en is
zichtbaar hoe de kwaliteit van uw partij uien is. Wilt u een monster
laten controleren? Neem dan contact op met de accountmanager in
uw regio.

Heeft u vragen over de inhoud van deze mailing? Neem dan contact op met een van
de accountmanagers van De Groot en Slot in uw regio. Zij helpen u graag verder.

Noord-Nederland | Jaap Jonker
M +31 646 076 817
E j.jonker@degrootenslot.nl

Zuid-Nederland/Vlaanderen | Peter Vroegindeweij
M +31 621 819 337
E p.vroegindeweij@degrootenslot.nl

West- en Midden-Nederland | Wendy Hilhorst
M +31 611087 176
E w.hilhorst@degrootenslot.nl

Zuid-Nederland/Vlaanderen | Rinus Struik
M +31 653 264 313
E r.struik@degrootenslot.nl

Midden- en Oost-Nederland | Tom Langenberg
M +31 646 258 634
E t.langenberg@degrootenslot.nl

Zuid-Nederland/Wallonië | Bart Schriever
M +31 625 640 315
E b.schriever@degrootenslot.nl

Promotor Nederland | Lynette Verweel
M +31 646 353 149
E l.verweel@degrootenslot.nl

Volg @DeGrootenSlot op:

Deze informatie is met zorg samengesteld. De gegevens zijn een richtlijn, gebaseerd op meerjarige waarnemingen uit onze proeven en dienen naar eigen inzicht te worden geïnterpreteerd.
Aan de vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. (2108)

Leading in Allium,
inspired by you.

