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Wanneer het eerste pijpje aanwezig is: 

 0,5 ltr/ha Stomp + 0,5 ltr/ha Dual Gold  of 

 1 – 2 ltr/ha Wing P + 0,5 ltr/ha Dual Gold 

Wanneer de eerste pijpjes ca. 10 cm zijn : 

 1 – 2 ltr/ha Wing P + 0,75 ltr/ha Dual Gold of 

 0,5 ltr/ha Stomp + 0,75 ltr/ha Dual Gold  

Als laastste bespuiting tegen nakiemers : 

 2 – 4 ltr/ha Boxer 

Grassenbestrijding: 

 1 – 2 ltr/ha Centurion Plus  (hanepoot, raaigras, straatgras) 

 2 – 3 ltr/ha Fusilade Max  (raaigras, kweek) 

Centurion Plus kan eventueel gemengd worden met gangbare bodemherbicides zoals Stomp, Wing P, 

Dual Gold en Boxer. In dit geval maximaal 350 ltr/ha water gebruiken. Bij gebruik van Centurion Plus 

geen olie of uitvloeiers gebruiken. 

 

In (rode) uien hebben we de laatste jaren positieve  

ervaringen met Stimuter. Dit product op basis van  

kruiden en knoflook verhoogt de vitaliteitvan de  

gewassen.  

Toepassen wanneer eerste pijpjes ca. 10 cm zijn. 

 10 ltr/ha Stimuter (± €45/ha) 

Eventueel na 5-10 dagen herhalen onder moeilijke 

omstandigheden 
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Wanneer de meeste uienpijpjes 10 cm zijn is het ook een mooi moment om N-xt Calcium te spuiten. 

Door in het seizoen verse calcium te geven wordt de ui sterk en hard. Daarnaast is plant-beschikbare 

calcium een wapen tegen o.a. Fusarium. Naast calcium bevat het stikstof, wat direct opneembaar is 

voor de ui.  

Veel percelen in de regio hebben problemen met de plantbeschikbaarheid van Calcium. Dit leidt 

ondanks mooie structuur van de grond voor problemen zoals Fusarium. Om tarraproblemen te 

voorkomen is voldoende Calcium beschikbaar hebben de sterkste basis. 

 

 

 

N-xt Calcium kan met 7-gaats doppen of groffe spuitdoppen verspoten worden. Vóór of in de regen is 

een mooi toepassingsmoment, of op een afgehard gewas. Deze meststof kan puur verspoten worden 

of verdund met water. 

 250 ltr/ha N-xt Calcium (30 kg N) 
 

Naast Calciumbemesting kunnen de eerste uien ook overbemest worden met kali en eventueel 
aanvullende stikstofbemesting. 
 

 250 kg/ha Kaliumsulfaat (125 kg K) of 
 400 kg/ha Patentkali (120 kg K)  

 
 200 kg/ha KAS 27% (54 kg N)  of stikstof uit N-xt Calcium  

 
Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen?  
 
Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies. 
 
 


