
 

 
 

 

 
Onze informatiebladen geven uitvoerige  technische

onderwerpen, welke direct in relatie staan met zaden en zaaien.
 

Bij de teelt van uien dient voorkomen te worden dat de planten 

dat wel dan noemt men dat schieten of doorschieten. Bloei kost de plant zo veel energie dat de 

bollen er waardeloos door worden. Gemakkelijk doorschietende rassen kunnen iets later 

gezaaid worden. Sommige soorten plantuitjes 

te voorkomen. Een lange koele voorjaarsperiode is gunstig voor het schieten en dus ongunstig 

voor de oogst van uien. 

 

Rode uien schieten sneller door dan gele.  als je een hard steeltje ziet verschijnen in het har

het loof, onmiddellijk uitknippen, dan kun je de ui nog een tweetal weken laten staan, maar dan 

moet je hem wel oogsten.  

 

Sterke temperatuurschommelingen en droogte bevorderen het doorschieten. Om doorschieten 

zoveel mogelijk te voorkomen moet je bi

geven omdat deze slechts oppervlakkig wortelen. Zorg er wel voor dat ze niet met de ‘voetjes’ in 

het water staan, daar kunnen ze dan weer niet tegen.
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Doorschietende uien 

Onze informatiebladen geven uitvoerige  technische informatie en tips over specifieke 

onderwerpen, welke direct in relatie staan met zaden en zaaien. 

Bij de teelt van uien dient voorkomen te worden dat de planten bloeistengels vormen. Doen zij 

dat wel dan noemt men dat schieten of doorschieten. Bloei kost de plant zo veel energie dat de 

bollen er waardeloos door worden. Gemakkelijk doorschietende rassen kunnen iets later 

gezaaid worden. Sommige soorten plantuitjes moeten warm bewaard worden om het schieten 

te voorkomen. Een lange koele voorjaarsperiode is gunstig voor het schieten en dus ongunstig 

Rode uien schieten sneller door dan gele.  als je een hard steeltje ziet verschijnen in het har

het loof, onmiddellijk uitknippen, dan kun je de ui nog een tweetal weken laten staan, maar dan 

 

Sterke temperatuurschommelingen en droogte bevorderen het doorschieten. Om doorschieten 

zoveel mogelijk te voorkomen moet je bij aanvang van droge periodes de uien regelmatig water 

geven omdat deze slechts oppervlakkig wortelen. Zorg er wel voor dat ze niet met de ‘voetjes’ in 

het water staan, daar kunnen ze dan weer niet tegen. 
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