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Uien zouden in geen enkele grotere moestuin
moeten ontbreken. Het is een veelzijdige groente
die je na de oogst lang kan bewaren. Ook is de
teelt van uien handig om schade door
wortelvliegen in je wortels te voorkomen.
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Uien groeien onder de grond, het zijn tweejarige
planten. Je zaait ze in het ene jaar, hier groeien kleine
uitjes uit, plantuien. Deze oogst je in het najaar en
bewaar je droog en koel en plant je na de winter in het
volgende voorjaar uit.  Deze plant- of pootuitjes groeien
dan in één zomer uit tot  mooie grote ui. Veel
praktischer is om in de plaats van zaad bij je tuinwinkel
of webshop een zakje plantuitjes te kopen, dan heb je
een heel jaar gewonnen. De gele uiensoorten zijn het
beste om na de oogst nog lang te bewaren. De rode en
witten zijn soms iets smakelijker maar kan je geen half
jaar bewaren.

HET UITGANGSMATERIAAL
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Vanaf half maart kan je de gele soorten plantuitjes al
buiten uitplanten. De rode kan je beter in april pas
planten. De grond waarin je ze plant mag niet bemest
zijn (een jaar eerder wel maar niet voor deze teelt), dat is
heel belangrijk. Zorg dat de grond mooi los is en duw
een voor een elk plantuitje in de grond zo diep dat alleen
het bovenste puntje nog net zichtbaar is. Let op dat je de
bolle kant waar straks de worteltjes aankomen naar
beneden plant. Plant de uitjes op rijtjes, circa 8 cm uit
elkaar. Houd tussen de rijen 30 cm ruimte over.
Voor zowel de teelt van uien als van wortels (peen) is het
aan te raden deze twee groenten om en om te telen, een
rij uien - een rij wortels etc. Hiermee breng je zowel de
uien- als wortelvlieg in verwarring. De geur van de
andere teelt houdt de plaag van de ene teelt op afstand. 
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Uit de plantuien ontstaan eerst een aantal groene
stengeltjes die gedurende de maanden steeds groter
worden. Na verloop van tijd begint ook de ui zelf steeds
boller en ronder te worden. De uien hebben weinig
verzorging nodig. Het is vooral een kwestie
van onkruid wieden tussen al die kleine plantuitjes.
Wees voorzichtig want uien hebben vrij oppervlakkige
wortels die je met een schoffel makkelijk beschadigd. 
Op een gegeven moment valt het loof van de uien
vanzelf op, strijken heet dit fenomeen. Na het strijken
van het loof beginnen de uien te rijpen. Zodra het loof
grotendeels verdord is, kunnen de uien geoogst
worden.
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HET GROEIEN



Het  beste moment om de uien te oogsten is
als minstens de helft, liever driekwart, van het loof geel
of bruin is geworden. Het oogsten van de uien zelf stelt
niet zoveel voor. Het is een kwestie van de bollen uit de
grond trekken zodat de worteltjes loskomen van de
bodem. Uien kunnen het best met droog weer geoogst
worden. Na het oogsten kunnen ze dan nog een tijdje in
de tuin blijven liggen om te drogen. Uitgedroogd loof
zorgt er namelijk voor dat de uien beter houdbaar zijn.
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HET OOGSTEN
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