
 

 

 

 

 

 

 
 

Spruitremming in uien 
De vroege percelen uien zijn bijna aan de spruitremming toe. In deze mailing leggen we uit waar u 
op moet letten bij het spuiten en wanneer het juiste moment is. Er zijn een aantal criteria die we in 
de gaten moeten houden om het juiste spuitmoment te bepalen. Eén daarvan is dat de uien 10-
30% gestreken moeten zijn. We kunnen ook kijken naar de bol-/nekverhouding, die minimaal 3:1 
moet zijn. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig in de nekken te knijpen. Zijn deze nog dik, dan 
is de sapstroom nog voldoende aanwezig en is de bespuiting nog niet aan de orde. Voelt u dat de 
nekken dunner gaan worden en dus insnoeren, dan zal de uienhals spoedig gaan knikken en dat is 
“het” moment om de bespuiting uit te voeren. 

 

 8,9 ltr/ha Crown MH  400 ltr/ha water 

 

Uitvloeiers/hechters 
Onder normale omstandigheden kan Agral Gold of Kantor gebruikt worden. Om de aandroogtijd te 
verkorten tijdens wisselvallige omstandigheden kan Designer ingezet worden.  

 

 0,125 ltr/ha Agral Gold       ca €4/ha of 

 0,45 ltr/ha Kantor       ca €12/ha of 

 0,5 ltr/ha Designer       ca €30/ha (alleen bij wisselvallig weer) 
 

Voor de goede werking van Crown MH zijn een aantal zaken belangrijk:    

 Alleen spuiten op gezonde planten 

 Indien mogelijk spuiten bij lagere temperaturen (niet boven 25°C) liefst ‘s avonds  

 RV minimaal 50% 

 De droge periode na moment van toepassing dient minimaal 10 à 12 uur te zijn.  

 Deze bespuiting niet combineren met andere middelen 

 Wilt u de Crown MH bespuiting en een ziektebestrijding uitvoeren op dezelfde dag, spuit 
dan eerst de Crown MH. 

 Voor een optimale opname van Crown MH is het nodig dat het gewas na het spuiten 
nog minimaal 14 dagen vitaal is, zodat er voldoende middel in de bol komt. 

 De tank moet goed schoon zijn! 
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Onderwerp: Spruitremming in zaaiuien 


