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 Inleiding 
 

Het belang van de zaaiuien teelt in de noordelijke akkerbouw streek neemt toe. Deze regio heeft 
specifieke kenmerken voor de uienteelt, zo begint het seizoen later, is er een lagere ziekte druk en is 
het groeiseizoen door de late start ook korter. Veranderde wet- en regelgeving, een kritisch wordende 
maatschappij en bovenal het besef dat er een meerwaarde gecreëerd kan worden door het toepassen 
van biostimulanten. Door het toepassen van deze (groene) middelen, wordt de efficiëntie van het 
gebruik van voedingsstoffen door de plant beïnvloed, of kunnen aanwezige voedingsstoffen vanuit de 
bodem op een efficiëntere manier voor de plant beschikbaar komen. De verkregen meerwaarde voor 
de teler komt voort uit een verbeterde (interne) kwaliteit van het product, verhoogde opbrengst 
(eventueel door betere maatsortering) en/of door een duurzamere inzet van beschikbare voeding- en 
bestrijdingsstoffen. 
 
Noordelijke akkerbouwers ervaren dat naast deze factoren ook de onkruidproblematiek dermate 
anders is dan in de teeltregio’s Zuid-West Nederland en Flevoland, dat vraagstukken zoals de 
onkruidbestrijding tot specifieke vragen leidt. 
 
Bovenstaande constateringen is aanleiding geweest om een instapproef biostimulanten & herbiciden 
in zaaiuien op te zetten, waarbij verschillende middelen/strategieën vergeleken kunnen worden. 
Zowel op SPNA locatie Kollumerwaard als op SPNA locatie Ebelsheerd zal een proef ingericht worden. 
   

Doel van het onderzoek is te vergelijken wat de mogelijkheden zijn van diverse strategieën en 

middelen. In dit verslag zijn de resultaten en conclusies van dit onderzoek te vinden, die naar 

aanleiding van dit onderzoek getrokken kunnen worden. 
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 Proefaanleg en objecten 
 

In een homogeen, gangbaar perceel zaaiuien op SPNA locatie Ebelsheerd in Nieuw Beerta is de proef 

aangelegd. Het perceel is op 31 maart 2021 ingezaaid met het ras Centro (4,1 eenheden/ha). In de 

proef zijn velden aangelegd van 10 x 3 meter, waarbij de objecten in vier herhalingen zijn aangelegd. 

Er werden 6 objecten in de proef aangelegd, middels het objectenschema zoals beschreven in Tabel 1. 

In Bijlage 2 is het proefveldschema toegevoegd.  

 
Tabel 1: Overzicht van de objecten.  

Object Spuitmoment Middel Dosering Eenheid 

A Standaard       

B Vanaf BBCH 15(3 pijpen) 
t/m BBCH 41(start bolling) 
(interval 15 dagen) 

Smartfoil 3 l/ha 

C 90% opkomst KBV 14025 5 l/ha 

1 week later KBV 14025 5 l/ha 

2 week later KBV 14025 5 l/ha 

2 weken voor langste dag 
tot aan strijken 10-12 keer 

KBV14045 5 l/ha 

KBV14035 5 l/ha 

D 90% opkomst KBV 14025 5 l/ha 

1 week later KBV 14025 5 l/ha 

2 week later KBV 14025 5 l/ha 

2 weken voor langste dag 
tot aan strijken 10-12 keer 

KBV14045 5 l/ha 

E Alle spuitmomenten 50% van de GBM     

THJV 0,2%    

F 
(herb.) 

T1 t/m T8 50% van de GBM     

THJV 0,2%   
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 Groeisei zoen 

Na een gemiddeld najaar in 2020-2021 bleef het in het voorjaar 2021 lang erg koud voor de tijd van 

het jaar. Eind maart waren er een paar warme dagen, welke in april geen voortzetting kende. Tevens 

viel er vroeg in april nog wat sneeuw/hagel en later in de maand was ook een behoorlijk stevige 

hoeveelheid neerslag. Ook in mei bleef het koud voor de tijd van het jaar, en viel er enige regen, 

afgewisseld met een paar zeer warme dagen. In juni werd het langzaam warmer, met de eerste 

officiële zomerse dag, waarin zonnige dagen afgewisseld werden met onweersbuien. De verdere 

zomer was een Hollands-weer zomer met een vrij vlak temperatuursverloop en zo nu en dan (stevige) 

regenbuien. In september was het vervolgens relatief warm en ook (extreem) droog voor de tijd van 

het jaar. Doordat het in het Noorden van Nederland relatief minder zonnig was als elders in Nederland, 

was er voldoende vocht-voorraad voor het groeiende gewas n.a.v. de hevige regenbuien in juli. Dit 

maakte dat de uien onder mooi droge omstandigheden konden worden geoogst. 

 

Voor een overzicht van de weersgegevens, zie Bijlage 7 (temperatuur, luchtvochtigheid en regenval). 

2.1.1  Grondbewerking  

De voorvrucht van het perceel is wintertarwe. Na de oogst in 2020 is het land geploegd op 25 augustus, 

en op 28 augustus is de eerste bewerking voor het land klaarmaken gedaan middels de rotorkopeg. 

Op 20 oktober is vervolgens de tweede bewerking met de rotorkopeg uitgevoerd. Vervolgens zijn er 

op 31 maart 2021 uien gezaaid.  

 

2.1.2  Gewasbescherming 

Het toepassen van herbiciden is volgens reguliere landbouwpraktijk gebeurt. In Bijlage 8 zijn de 

toepassingen omschreven. (m.u.v. objecten E en F waarop slechts 50% van de reguliere praktijk-

toepassing is aangebracht). 

2.1.3 Bemesting  

Conform reguliere landbouwpraktijk zijn er op verschillende momenten verschillende vormen van 

bemesting op het perceel gebracht, zie hiervoor het overzicht in Bijlage 1. 

 Appl ic at ies  

De applicaties zijn volgens de voorschriften van de opdrachtgever uitgevoerd. Voor de details van de 

spuitmomenten, zie Bijlage 4. De gebruikte hoeveelheid water per toepassingsmoment is 300 l/ha, en 

is uitgevoerd met de CHD Proefveldspuit van de proefboerderij (Figuur  1).  
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Figuur  1: Het toepassen van de middelen met de CHD proefveldspuit. 

 Waarnemingen  

Op verschillende momenten hebben er waarnemingen plaatsgevonden. Stand van het gewas (12-05) 

en ook zijn de aanwezigheid van onkruiden op 3 momenten waargenomen (alleen object A en F). Deze 

hebben plaatsgevonden op 12 mei, 7 juni en als laatste op 22 juni. De stand is gewaardeerd op een 

schaal van 1-10 (1= slechte stand, 10=goede stand).  

 

Hierbij zijn het aantal onkruiden geteld op een lengte van 1 m bij 5 rijen breed verdeeld over 2  

zaaibedden. Voor alle objecten zijn op 3 momneten het aantal planten geteld. Tot slot zijn er nog 

waarnemingen gedaan naar het verschil in strijken en percentage bladgroen. 

 Stat is t isc he analyse  

Op basis van de resultaten is een variantie-analyse (ANOVA) uitgevoerd. In het geval de F-prob.-waarde 

van het effect van een factor kleiner is dan de onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05, wordt dit effect 

als significant beschouwd. In dit laatste geval wordt er een LSD-waarde bij de resultaten vermeld. LSD 

staat voor Least Significant Difference. Met deze LSD-waarde kan worden bepaald, welke niveaus van 

de betreffende factor significant van elkaar verschillen. Als er geen sprake is van een significant effect, 

wordt ‘n.s.’ vermeld. 
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 Resultaten 
De ruwe data van de diverse waarnemingen zijn opgenomen in Bijlage 5. In onderstaande tabellen zijn 

de waarnemingen weergegeven per object.  

 

 Waarnemingen aan het  gewas :  s tand,  plantte l l ingen  en afr i j p ing  

Uien zijn, vooral in een vroeg stadium, gevoelig voor verschillende spuitmiddelen die worden 

toegepast. Een verminderde stand van het gewas kan hier een gevolg van zijn. Gedurende het seizoen 

blijven uien kwetsbaar voor ziekten en plagen. In Tabel 2 zijn de resultaten van de verschillende 

waarnemingen op het veld weergeven.  

 
Tabel 2: Waarnemingen stand uien op 12 mei (schaal 1-10, waarin 1= slechte stand en 10= goede stand), en tevens het tellen 
van de planten op 12 mei, 7 juni en 22 juni (in aantal planten per ha, op basis van een 5x 1m strekkende telling).  

Objecten 

Stand 
12-05 

Aantal planten / ha 

12-05 07-06 22-06 

A 7 816666,7 821666,7 912963,0 

B 7 760000,0 858333,3 953703,7 

C 7 863333,3 881666,7 979629,6 

D 7 831666,7 855000,0 950000,0 

E 7 850000,0 821666,7 912963,0 

F 7 783333,3 786666,7 874074,1 

Eindtotaal 7 817500,0 837500,0 930555,6 

F prob - 0,289 0,7 0,7 

CV - 4,1 5,0 5,0 

L.S.D (p<0,05) - n.s. n.s. n.s. 

 
Tabel 3: Afrijping -waarnemingen rond het moment van strijken (11 en 20 augustus), in percentages strijkende planten en het 
resterende percentage zichtbaar bladgroen. 

Objecten Bladgroen% 
11-08 

Strijken% 
20-08 

Bladgroen% 
20-08 

A 83,75 86,25 72,5 b 

B 81,25 92,5 65 a 

C 85 90 67,5 ab 

D 80 87,5 66,25 a 

E 81,25 92,5 63,75 a 

F 81,25 92,5 63,75 a 

Eindtotaal 82,08 90,21 66,46 
 

F prob 0,8 0,191 0,0 
 

CV 2,1 4,2 4,0 
 

L.S.D (p<0,05) n.s. n.s. 5,194 
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 Onkruidaanwez igheid  

Naast de stand, is ook de onkruiddruk (weergegeven in onkruiddichtheid, onkruiden per m2) bepaald 

van de verschillende plots in het proefveld. Per type onkruid is er een dichtheid bepaald op drie 

momenten, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..  

 
Tabel 4: Waargenomen onkruiden in zowel het onbehandelde (A) als behandelde (F) herbicide vergelijk. 

Objecten Onkruiden 
12-05 

Onkruiden 
07-06 

Onkruiden 
22-06 

A 4,75 1 3,75 

F 10,5 3,5 15 

Eindtotaal 7,625 2,25 9,375 

F prob 0,459 0,335 0,234 

CV 75,2 86,1 136,5 

L.S.D (p<0,05) n.s. n.s. n.s. 

 

 Opbrengst  en maatsorter ing  

 
Tabel 5: Opbrengst- en maatsorteringsdata. Weergegeven in t/ha in de verschillende maten (GWxx-xx), en als totale opbrengst 
(GWTOT). 

Objecten GW <40 
t/ha 

GW40-50 
t/ha 

GW50-60 
t/ha 

GW60-70 
t/ha 

GW>70 
t/ha 

GWTOT 
t/ha 

A 2,0 11,0 24,7 24,4 8,9 71,0 ab 

B 2,3 10,5 28,1 26,2 7,9 75,1 b 

C 2,3 11,1 29,7 25,0 5,8 74,0 b 

D 1,4 10,9 31,2 23,6 6,2 73,2 b 

E 1,6 10,8 26,7 20,4 4,5 64,0 a 

F 2,2 12,0 24,8 20,6 5,2 64,8 a 

Eindtotaal 2,0 11,0 27,5 23,4 6,4 70,3 
 

F prob 0,117 0,964 0,130 0,124 0,443 0,032 
 

CV 12,4 9,3 8,2 15,5 43,4 4,8 
 

L.S.D (p<0,05) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 7,9 
 

 
  



 
 

 
SPNA instapproef herbiciden & biostimulanten in zaaiuien (Ebelsheerd) 2021 

 
Pagina 10 van 21 

 

Tabel 6. Opbrengst- en maatsorteringsdata. Weergegeven in duizenden stuks uien/ha in de verschillende maten (STxx-xx), en 
als totale opbrengst (STTOT). 

Objecten ST<40 
Duiz./ha 

St40-50 
Duiz./ha 

ST50-60 
Duiz./ha 

ST60-70 
Duiz./ha 

ST>70 
Duiz./ha 

STTotaal 
Duiz./ha 

A 77,5 200,0 269,2 171,7 40,0 758,3 

B 84,2 199,2 305,0 183,3 35,0 806,7 

C 86,7 202,5 325,0 180,0 26,7 820,8 

D 55,0 198,3 337,5 165,0 29,2 785,0 

E 62,5 199,2 288,3 143,3 20,8 714,2 

F 81,7 218,3 268,3 145,0 24,2 737,5 

Eindtotaal 74,6 202,9 298,9 164,7 29,3 770,4 

F prob 0,156 0,974 0,124 0,110 0,442 0,195 

CV 15,1 9,0 8,6 14,9 42,3 1,6 

L.S.D (p<0,05) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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4.  Conclusie 
 

Dit onderzoek is volledig volgens protocol uitgevoerd.  

 

Dit onderzoek leidt tot de volgende conclusies: 

 

Waarnemingen; 

 

- Op 12 mei 2021 waren er geen verschillen in stand van het gewas, de uien stonden regelmatig. 

- Op drie momenten zijn het aantal planten geteld, op alle drie de momenten waren er geen 

significante verschillen in het aantal planten tussen de verschillende objecten. 

- Op 12 mei stonden er gemiddeld 817500 aantal planten per Ha, Object C had daarbij het 

hoogst aantal planten met 863333 planten/ha en object B het laagst met 760000 planten/ha. 

- Op 7 juni zijn opnieuw het aantal planten/ha geteld het verschil onderling was op dit moment 

nog kleiner en ook niet significant het hoogst aantal planten had object C nog steeds en het 

minst aantal planten had object F met 786666 planten/ha. 

- Het laatste telmoment was op 22 juni ook nu waren er geen significante verschillen tussen de 

objecten. 

- Er is op 2 momenten een waarneming gedaan naar het percentage bladgroen, namelijk op 11 

en 20 augustus. Het eerste moment waren de verschillen niet significant op het tweede 

waarnemingsmoment was dit wel het geval. 

- Op 11 augustus was het gemiddelde bladgroen percentage nog 82,08%, object C had nog het 

meeste bladgroen met 85% en object D het minst met  80% 

- Op 20 augustus was het gemiddeld bladgroen percentage gedaald naar 66,46%. Object A had 

met een percentage van 72,5 op dit moment significant meer bladgroen ten opzichte van de 

objecten B, D, E en F. 

- Het percentage strijken is op 20 augustus bepaald, de verschillen waren niet significant. Het 

gemiddeld percentage gestreken gewas was op het moment van waarnemen 90,21%. Object 

A was het minst ver gestreken met een percentage van 86,25. De objecten B, E en F waren het 

verst gestreken met allen een percentage van 95,5%. 

 

Onkruiden tellingen; 

 

- Object F was een herbicide object deze is vergeleken met object A het standaard behandelde 

object. Op 3 momenten in het seizoen zijn het aantal onkruiden geteld namelijk op 12 mei, 7 

juni en 22 juni. Op alle drie de momenten waren de verschillen niet significant. Wel is terug te 

zien dat Object F een trend laat zien met iets meer onkruiden. 

 

  



 
 

 
SPNA instapproef herbiciden & biostimulanten in zaaiuien (Ebelsheerd) 2021 

 
Pagina 12 van 21 

 

Opbrengst en sortering; 

 

- Na de oogst zijn de uien gesorteerd en zijn de tonnen en stuks per maatsortering bepaald. 

Gekeken naar de tonnen is het totaal aantal tonnen significant verschillend, maar  per 

maatsortering zitten er geen significante verschillen tussen de objecten. 

- Gekeken naar het totaal aantal tonnen zijn de objecten B, C en D significant hoger ten opzichte 

van de objecten E en F. 

- Echter ten opzichte van het standaard object is er geen object dat significant verschilt. 

- Gekeken naar het  aantal stuks is het gemiddelde totaal 770,4 duizend per Ha. 
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Bij lage 1:  Algemene proefveldgegevens 
 

proefnummer  988-989  

Algemeen   

Gewas Zaaiui  

Bruto/netto veldgrootte 10 x 3 meter  

Voorvrucht Wintertarwe  

Bodemanalyse Perceel 10, zie bijlage 7  

Bodemanalyse 7,4 pH ;  

4,9 % O.S. ; 

44 Pw; 

16 mei 2020 

44 % lutum ;  

33 % afslib.; 

 

28 K-getal.  

Zaaien   

Zaaidatum 31 maart 2021  

Ras Centro  

Rijafstand 3 bedden van 5 rijen op 4,5 meter  

Zaaizaadhoeveelheid 4,1 eenheden/ha  

Bemesting    

Bemesting  NTS 35% 

Kas 27 % 

75 kg N/ha 

360 kg N/ha 

 

Gewasbescherming 

Ureum 46 (6 keer) 

Mantrac 500 (3 keer) 

9,8 kg/ha 

0,75 l/ha 

Onkruidbestrijding  Zie bijlage 8  

Ziektebestrijding Zie bijlage 8   

   

Oogstdatum 03-09-2021  
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Bijlage 2:  Proefveldschema  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

noord 

pijl
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Bijlage 3:  Objectenli jst  
 
Tabel 2: Overzicht met objecten en toepassingen op de verschillende toepassingsmomenten.  
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Bijlage 4:  Details  van de verschillende spuitmomenten  
 

 
Tabel 3: Spuitregistratie van de verschillende spuitmomenten. 

Datum en Tijd Weer Bodem Gewas 

Windkr

acht en 

richting 

Temperatuur 

en bewolking 

Relatieve 

luchtvochtigheid 

Structuur Vochtigheid 

02 april T0 

14:00u 

3 bft 

NNW 

6,7°C 

Zwaar bewolkt 

69% Fijn Droog n.v.t. voor 

opkomst 

22 april T0 

08:00u 

3 bft 

NW 

6,5°C 

Bewolkt 

60% Fijn Droog Droog 

08 mei T1 

14:30u 

4 bft 

Z 

12,7°C 

Bewolkt 

55% Fijn Vochtig Vochtig 

14 mei T2 

09:30u 

2 bft 

W 

9,2°C 

Bewolkt 

86% Fijn Droog Droog 

03 juni T3 

09:15u 

3 bft 

Z 

20°C 

Bewolkt 

69% Fijn Droog Droog 

15 juni T4 

08:45 

2 bft 

 

16°C 

Felle zon 

60% Fijn Vochtig Droog 

24 juni T5 

11:30u 

2 bft  

N 

15,3°C 

Bewolkt 

76% Fijn Droog Droog 

8 juli T6 

13:30u 

   Fijn Droog Droog 

21 juli T7 

11:15u 

3 bft  

ZW 

20,4°C 

Bewolkt 

63% Fijn Droog Droog 

28 juli T8 

10:15u 

4 bft  

ZZW 

18,3 °C 

Bewolkt 

91% Fijn Vochtig Vochtig 

05 augustus 

T9 

10:30u 

2 bft  

NO 

19,5 °C 

Licht Bewolkt 

76% Fijn   
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 Bij lage 5:  Ruwe data van de waarnemingen 

 
De waargenomen ruwe data zijn te vinden in onderstaande tabel.   

Tabel 4: Ruwe data.  
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Bijlage 6:  Weersgegevens tijdens het groeiseizoe n 
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Bijlage 7:  Grondanalyse percee l 
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 Bij lage 8:  Teeltverslag 

 
 

 


