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VOORWOORD

Als veredelingsbedrijf willen we u een zo goed mogelijk advies geven voor een
succesvolle teelt met een goed eindresultaat. Naast de rassen hebben we in de
Rasinfo Zaaiuien ook onze mailings opgenomen. Deze brochure kunt u dus op alle
teeltmomenten van het jaar gebruiken. Nieuwe rassen worden onder ‘noviteiten’
op pagina 9 vermeld. Indien u meer informatie wilt over onze rassen en de
beschikbaarheden dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.
Veel succes met het maken van uw rassenkeuze voor 2015!
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GRONDBEWERKING EN ZAAIEN

Behaal een zo goed mogelijke kwaliteit en opbrengst. Dat is de rode draad die door de teelt van
uien loopt. Het lijkt een tegenstelling, maar het is wel realiseerbaar. Besteed daarom aandacht aan
de vuistregels voor de moderne zaaitechniek. Dit heeft twee voordelen:
• U kunt met minder zaadgebruik toch het gewenste plantaantal behalen.
• Door een homogene opkomst wordt uw opbrengst en kwaliteit positief beïnvloed.
Vuistregels
Een optimale start van de uienteelt vraagt om aandacht en zorg bij het zaaien. Let hierbij op:
• Bij gunstige omstandigheden is het mogelijk om vanaf begin maart te zaaien. Te vroeg zaaien geeft
meer heterogene opkomst, wat nadelig is voor de afrijping, kwaliteit en opbrengst.
• Bewerk de grond bij voorkeur in één werkgang met een zo laag mogelijke bandenspanning om
verdichting van de ondergrond te beperken.
• Bij erg ongelijke grond deze iets dieper bewerken, om betere menging te krijgen met de diepere
vochtige grond.
• Zaai kort na de grondbewerking, zodat het zaadje altijd in de vochtige grond vastgedrukt kan worden.
• Open de zakken zaad met een schaar.
• Denk om de zaaidiepte: deze moet tenminste 2 tot 3 cm zijn.
• Druk het zaad aan met een zwaar, liefst glad aandrukwiel van ± 2-3 cm breed en ± 2-4 kg, afhankelijk van
de stijfheid van de grond.
• Dek het zaad toe met losse grond en druk dit licht aan met een breed loop- of dieptewiel van rubber
of gaas. De losse grond blijft dan bros van structuur, waardoor het kiemplantje bij een eventuele lichte
korstvorming er toch doorheen kan groeien.
Zaaidichtheid
Het is raadzaam om van 80 planten per vierkante meter uit te gaan, ongeacht het aantal rijen. Er moet
daarbij wel rekening worden gehouden met de zaaiomstandigheden en de kiemkracht van minimaal 90%.
Oogsttijdstip
Bij het zaaien neemt u een belangrijke beslissing over het oogsttijdstip. Een indicatie hierbij is: elke vijf
planten minder per vierkante meter is één dag later oogsten.
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OOGSTEN, DROGEN
EN BEWAREN

RV-meter
• Een RV meter gekoppeld aan de
bewaarcomputer bevordert een
maximale droging met lagere
energiekosten en mogelijk
een verbetering van kleur en
houdbaarheid.
Controle uienhoop
• De hoop moet kraken als je er
overheen loopt, waarbij je er een
beetje doorheen zakt.
• Ter controle: uien doormidden
snijden en deze boven op
de hoop leggen. Als daar
schimmelgroei op komt moet er
meer worden geventileerd.

Oogstomstandigheden
• Uien groenig rooien als het loof ± 60% is afgestorven.
• Uien alleen klappen en rooien als deze winddroog zijn.
• Het loof altijd klappen boven de bovenste insteek van de schacht. Dit is bij ± 10 cm lengte van de pijp.
• Uien rooien op voldoende diepte. Bij ondiep rooien kunnen de eerste beschadigingen ontstaan die later in
de bewaring kwaliteitsproblemen kunnen geven.
• Te kort klappen, rooien en oogsten van een vochtig gewas, verhoogt de kans op kop- en wondrot aanzienlijk.
• Opladen van de uien hoeft niet snel, maar moet wel zorgvuldig gebeuren! Zorg dat de uien zo weinig
mogelijk valbewegingen maken, voordat ze in de schuur ligt.
Drogen
• Drogen op het land gaat in praktijk niet op. Het loof sterft af, maar drogen gebeurt niet niet op het land. Wat
er op het midden van de dag aan droging plaatsvindt wordt ’s avonds en ’s nachts door dauw weer teniet
gedaan.
• Maximaal 2 à 3 dagen op het land laten liggen na het rooien.
• Binnenschuren en gaan drogen.
• Hoe sneller de hals van de ui droogt, des te minder kans dat schimmels en bacteriën de ui in groeien. De
kwaliteit van de ui blijft hierdoor beter gewaarborgd. De hals moet dan wel lang genoeg zijn. Dat te snel
drogen de uiennek dichtsnoert is dus onjuist.
Kies voor 20°C producttemperatuur als:
• Het product door weersomstandigheden te laat is geoogst en grotendeels is afgestorven op het veld.
• Er onvoldoende kachelcapaciteit is om naar 32°C te gaan.
Kies voor 32°C producttemperatuur als:
• De geoogste partijen groenig zijn, d.w.z. ± 60% bladafsterving.
• U het bestrijden van koprotaantasting belangrijk vindt. Hierbij opklimmen naar 32°C, om zo snel mogelijk
voorbij de 22-25°C te komen. De koprotschimmel groeit het snelst in dit traject.
• Er voldoende kachel- en ventilatiecapaciteit aanwezig is.
Tip: de temperatuur van 32°C producttemperatuur minimaal 4 dagen vasthouden en dan zakken naar 20°C.
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NOVITEITEN
2014-2015

De nieuwste rassen van De Groot en Slot
De Groot en Slot werkt samen met partner Bejo Zaden continu aan een bijzonder specialisme:
uienzaad. Al bijna 60 jaar hebben we ervaring in het ontwikkelen en produceren van uienzaad. Daarbij
wordt sterk ingezet op wereldwijd de beste kwaliteit én opbrengst. Ook nieuwe resistenties in
uienrassen is één van de noviteiten waar het veredelingsteam hard aan werkt. Hieronder de nieuwste
rassen. Deze worden volop beproefd en hiervan is beperkt zaad beschikbaar.
Middenvroege zaaiuien
•

Hytune (BGS 308)

•

Hyway (BGS 313)

•

Hystore

•

Hyfive

Rode zaaiuien
•

Red Light

•

Red Glow (BGS 309)

Volg De Groot en Slot:
www.twitter.com/degrootenslot
www.facebook.com/degrootenslot
9 - Rasinfo Zaaiuien

VROEGE ZAAIUIEN

10 - Rasinfo Zaaiuien

HYBING
vroege zaaiui

Vroegheid

8,5

Opbrengst

103

Huidkwaliteit

6

Spruitvorming

6

Hardheid

7

Voorkeursgrond

alle
gronden

Ook leverbaar

Bio

Max. kg N-bemesting/ha 1

170

Bewaring tot en met 2

•

Vroegste ras in het Nederlandse Rijnsburger assortiment

•

Mooie ronde uniforme en sterk bollende ui met een prachtige gele kleur

•

Goed wortelgestel en hoog opbrengend vermogen

•

Geschikt voor alle grondsoorten

februari

Quotes van verschillende Hybing telers
“De vroegste Rijnsburger in het assortiment is een schot in de roos. Het scheelt hooguit een paar dagen
met het allervroegste ras. Dat weegt voor mij niet op tegen het surplus aan kwaliteit dat Hybing biedt.
In hardheid en huidvastheid springt hij met kop en schouders ver boven de rest uit.”
“Het ras heeft lange, sterke wortels, die het gewas prima voeden. Want ondanks dat de ui vroeg strijkt,
heb je meer dan een uitstekende opkomst. Mijn grond is nogal bont. Toch kan ik niet anders zeggen
dan dat ook de opbrengst op de mindere plekken goed was.”
“Met de Hybing heb ik er nog nooit naast gezeten. Vroeg en genoeg kilo’s.”
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HYBOUND
vroege zaaiui

Vroegheid

8,0

Opbrengst

100

Huidkwaliteit

8

Spruitvorming

8

Hardheid
Voorkeursgrond

•

Vroege Rijnsburger hybride

•

Hoge schottolerantie

•

Zeer goede huidkwaliteit en goed wortelgestel

•

Geschikt voor de lange bewaring

8
alle
gronden

Ook leverbaar

Bio

Max. kg N-bemesting/ha 1

150

Bewaring tot en met 2

juni

Quotes van verschillende Hybound telers
“Een zeer goede spruitrust is voor mij belangrijk. Daarom kies ik voor Hybound, een vroege
super kwaliteitsui.”
“Kwaliteit en vroegheid is voor mij het allerbelangrijkste. Mijn Hybound - uien kunnen de hele wereld
over.”
“Ik zie graag uien met een dun nekje en een mooie huid. Hybound is mijn uienras”
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SUMMIT
vroege zaaiui

Vroegheid

7,9

Opbrengst

102

Huidkwaliteit

7

Spruitvorming

8

Hardheid

8

Voorkeursgrond

licht/
krachtig

Ook leverbaar

•

Keiharde ui met mooie nek-bolverhouding

•

Uitermate geschikt voor lichte c.q. opdrachtige gronden

•

Summit combineert vroegheid met prima bewaareigenschappen

•

Kan tot 170 kg zuivere stikstof verdragen

P

Max. kg N-bemesting/ha 1

170

Bewaring tot en met 2

juni

Quotes van verschillende Summit telers
“De gerealiseerde mooie bolvorm spreekt tot de verbeelding, zeker in combinatie met een goede
kwaliteit.”
“Eens Summit altijd Summit! Hier teel ik niets anders.”
“Nadat ik Summit geadviseerd kreeg voor mijn grond wil ik niet meer ruilen. Hard, een goede kwaliteit
en ook nog lang bewaarbaar.”
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HYFORT
vroege zaaiui

Vroegheid

7,9

Opbrengst

101

Huidkwaliteit

7

Spruitvorming

7

Hardheid
Voorkeursgrond

8
alle
gronden

Ook leverbaar

Bio

Max. kg N-bemesting/ha 1

150

Bewaring tot en met 2

juni

•

Sterke, vroege bewaarui

•

Combineert een goede vroegheid met een sterke huid en krachtig wortelgestel

•

Is allround voor alle grondsoorten en levert goede opbrengsten

Quotes van verschillende Hyfort telers
“We hebben een hele goede opkomst gehad van de uien. Het was goed te zien dat de uien gedurende
het jaar goed gegroeid zijn. Ze hebben weinig geleden van de onkruidbestrijding en zijn daardoor mooi
homogeen gebleven. Het resultaat is ook dat ze vrijwel allemaal tegelijk gestreken zijn, waardoor al het
loof in dezelfde richting ligt.”
“Al met al liggen er fantastisch mooie uien in de schuur en daar zijn wij erg blij mee. Het is voor ons ook
een mooie teelt die in een 10-jarig gemiddelde goed rendeert, maar je moet ook durven te verkopen.”
“Ik hou van de kracht van Hyfort. Op mijn niet al te gemakkelijke grond stelt hij mij nooit teleur.”
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HYSKY

vroege zaaiui

Vroegheid

7,8

Opbrengst

101

Huidkwaliteit

7

Spruitvorming

7

Hardheid

8

Voorkeursgrond

alle
gronden

Ook leverbaar

•

Sterk tegen fusarium

•

Voor de lange bewaring

•

Vroege, ronde en harde ui

•

Geschikt voor alle grondsoorten

Max. kg N-bemesting/ha 1

150

Bewaring tot en met 2

juni

Quotes van verschillende Hysky telers
“Met de Hysky houd ik duidelijk meer planten over op mijn fusarium gevoelige grond. Daarnaast
produceert het ras meer loof en blijft het langer groen.”
“Hysky verkleint het risico op fusarium op de hiervoor gevoelige grond. Zo wordt de kans op een
geslaagde teelt vergroot”
“Ik geef de Hysky een cijfer 9. Het verschil met het andere ras is groot. Ik heb netto meer kilo’s.”
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MIDDENVROEGE ZAAIUIEN
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HYPARK

middenvroege zaaiui

Vroegheid

7,1

Opbrengst

104

Huidkwaliteit

8

Spruitvorming

7

Hardheid

8

Voorkeursgrond

alle
gronden

Ook leverbaar

P

Max. kg N-bemesting/ha 1

150

Bewaring tot en met 2

juni

•

Mooie ronde en sterk bollende ui in het middenvroege segment

•

Goed wortelgestel en voor alle gronden geschikt

•

Zeer geschikt voor de lange bewaring door goede huidvastheid en hardheid

•

Een ui die zeer geschikt is voor de schillerij, versmarkt en verre bestemmingen

Quotes van verschillende Hypark telers
“Kwaliteitsui, mooi rond en goed van kleur. Ik ben blij dat ik deze ui heb.”
“Kijk, een hele grove ui met een mooi dun nekje dat is toch wat iedere uienteler wil!. En dan ook nog
eens deze mooie goudgele kleur. Volgend jaar teel ik weer Hypark maar dan op zware grond. Daar ben
ik helemaal niet bang voor want ik weet dat dit ras een sterk wortelgestel heeft en dus niet opgeeft in
drogere perioden.”
“Het gewas kwam zeer goed, egaal en mooi gelijkmatig op. Ook de loofontwikkeling was verrassend
goed van kleur en sterk. De uien bolden gelijkmatig op en waren tegelijkertijd klaar voor de oogst.”
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HYTECH

middenvroege zaaiui

Vroegheid

7,0

Opbrengst

107

Huidkwaliteit

7

Spruitvorming

7

Hardheid
Voorkeursgrond
Ook leverbaar

150

Bewaring tot en met 2

juni

Sterke huid en mooie gele kleur

•

Prachtig rechtopstaand gezond en sterk loof

•

Meest productieve ras in het Nederlandse Rijnsburger assortiment

•

Uit onafhankelijk onderzoek het ras met netto de meeste kilo’s

Quotes van verschillende Hytech telers
“In onderzoeken is de opbrengst van Hytech altijd het hoogste, ook bij mij. Mijn afnemers zijn altijd
lovend over de kwaliteit”
“De loonwerker had indertijd in zijn machine nog wat zaad zitten van het voorgaande perceel. Het
viel mij op dat het deel van het perceel waar dit zaad terecht was gekomen, vanaf het begin goed
doorgroeide en later mooi, stijl opgaand loof had. Uit navraag bij de loonwerker bleek dat het om
Hytech ging. Ook constateerde ik dat de Hytech minder last had van valse meeldauw.”
“Ik zie graag een gewas met voldoende bladmassa, want zonder bladmassa haal je nooit een hoge
opbrengst. Gegeven de groeiomstandigheden van afgelopen jaar, heeft Hytech daarbij geweldig
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P

Max. kg N-bemesting/ha 1

•

gepresteerd. Een ras om trots op te zijn!”

7
midden
tot zwaar

HYSKIN

middenvroege zaaiui

Vroegheid

6,8

Opbrengst

103

Huidkwaliteit

7

Spruitvorming

7

Hardheid

8

Voorkeursgrond

licht/
krachtig

Ook leverbaar
Max. kg N-bemesting/ha 1

150

Bewaring tot en met 2

mei

•

Gerenommeerd ras door hoge opbrengst en betrouwbaarheid

•

Geschikt voor vele doelen zoals versmarkt, schillerijen en verre exportmarkten

•

Inzetbaar op alle grondsoorten

•

Productief, weinig tarra, lang bewaarbaar

Quotes van verschillende Hyskin telers
“Dit is een ras, dat onder alle omstandigheden goed presteert. Bovendien scoort Hyskin ook zeer
goede cijfers op andere punten. Dat is de reden waarom dit ook het favoriete ras is van mijn verwerker:
hij staat daar voor 100% achter. Ik streef ernaar om klasse I te telen en dan is Hyskin daarvoor een heel
geschikt ras.”
“Vanaf 1960 had mijn vader al uien in het bouwplan, altijd Bejo Zaden/De Groot en Slot rassen. Daar
kun je op bouwen, zei hij. Mijn vader had een degelijke inslag en de appel valt nooit ver van de boom.
Daarom passen De Groot en Slot-rassen zo goed in mijn bouwplan: ik kies ook voor zekerheid. ”
“Op onze kavels doet de Hyskin het al jaren goed en is zeer betrouwbaar.”
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HYBELLE

middenvroege zaaiui

Vroegheid

6,7

Opbrengst

107

Huidkwaliteit

6

Spruitvorming

7

Hardheid
Voorkeursgrond

8
licht/
krachtig
tot zwaar

Ook leverbaar

•

Max. kg N-bemesting/ha 1

130

Bewaring tot en met 2

juni

Een harde en sterk bollende ui met goede bewaareigenschappen

•

Mooi rond van vorm met een heldere gele kleur

•

Geeft ook onder droge groeiomstandigheden hoge opbrengsten

Quotes van verschillende Hybelle telers
“Door het zware wortelgestel van Hybelle en goede beregening heb ik deze mooie opbrengst kunnen
behalen.”
“In een jaar met extreme weersomstandigheden, kan Hybelle goed presteren. De Hybelle uien waren
echter iets vroeger, maar ook beter volgroeid. Het geeft me het vertrouwen dat ik met Hybelle op de
goede weg zit.”
“Dat is een echte topper: de Hybelle is een gouden ui. Hard, grof en pure kwaliteit. Een hoge opbrengt
en mooie, dikke uien.“
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HYLANDER

middenvroege zaaiui

Vroegheid

6,5

Opbrengst

98

Huidkwaliteit

7

Spruitvorming

7

Hardheid

8

Voorkeursgrond

zwaar

Ook leverbaar

•

Een middenvroeg, meeldauwresistent ras

•

Mooie ronde, uniforme uien

•

Goede huid- en bewaarkwaliteit

•

Verbeterde opname van mineralen door sterk wortelgestel

•

Levert hoge opbrengst

alleen Bio

Max. kg N-bemesting/ha 1

140

Bewaring tot en met 2

mei

Quotes van verschillende Hylander telers
“Met Hylander is valse meeldauw geen issue meer in de bioteelt. De opbrengsten liggen nu structureel
hoger.”
“Hylander geeft zekerheid in de bio-teelt”
“Hylander is niet alleen resistent tegen meeldauw, maar is ook kwalitatief erg sterk.”
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RODE ZAAIUIEN
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RED TIDE
rode zaaiui

Vroegheid

7,5

Opbrengst

100

Huidkwaliteit

8

Spruitvorming

7

Hardheid

•

Vroege/middenvroege rode hybride met goede doorkleuring

•

Goede nek-bolverhouding

•

Buitengewoon uniform

•

Uitstekende opbrengst met goede bewaareigenschappen

8

Voorkeursgrond

licht/
krachtig
tot zwaar

Ook leverbaar

P en Bio

Max. kg N-bemesting/ha 1

130

Bewaring tot en met 2

mei

Quotes van verschillende Red Tide telers
“In kilo’s zal de rode ui het nooit winnen van de gele ui. Dat weet iedereen. In kwaliteit voorheen ook niet,
zo was mijn ervaring. De Red Tide echter benadert de kwaliteit van de gele ui wel degelijk.”
“De Red Tide toonde zich sterker dan de andere rassen. Bovendien was de grofheid ook nog eens in
een goede balans met de hardheid. Dat heeft mij ervan overtuigd om volledig over te schakelen op de
Red Tide.”
“De kracht van Red Tide zit hem in vroegheid en kwaliteit.”
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RED BARON
rode zaaiui

Vroegheid

6,0

Opbrengst

102

Huidkwaliteit

7

Spruitvorming

7

Hardheid
Voorkeursgrond
Ook leverbaar

6
zwaar
P en Bio

Max. kg N-bemesting/ha 1

130

Bewaring tot en met 2

april

•

Meest geteelde rode uienras in Nederland

•

Prachtige bloedrode ui die goed bewaarbaar is

•

Bij voorkeur telen op zwaardere grond (boven 25% afslibbaar)

•

Geprimed zaad geeft bij dit ras, zo heeft de praktijk bewezen, een sterk verbeterde uniformiteit

Quotes van verschillende Red Baron telers
“Ik kies voor de betrouwbaarheid van Red baron. Het is een mooi product, de uien hebben een goede
huidkwaliteit en kleuren mooi door. Een fijn kopje met een dunne hals geeft de beste kwaliteit.”
“Red Baron is het ideale ras, vanwege de verhouding kwaliteit en opbrengst. Rode uien zijn heel gevoelig.
Daarom zoeken wij steeds naar grond waar nog nooit rode uien hebben gestaan. Verse grond. Daar gedijen
rode uien het best. En daar is het ons om te doen: de perfecte rode ui telen.”
“Om eens iets anders te proberen heb ik jaren geleden Red Baron geprobeerd, nu is het een vaste waarde in
mijn bouwplan met goede kilo’s.”
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GEBRUIK UIPP

dé uien app van de Benelux

Uipp is een interactieve app die veel informatie en nieuws over uien bevat. Op deze manier kan
iedereen op elk gewenst moment een digitale uienteeltcoach raadplegen. Zo is er altijd een
passend advies voor, tijdens of na de teelt van uien.

Interactieve en unieke functies
De gebruiker kan naar gedetailleerde informatie over ziekten en plagen in uien zoeken met een
handige zoekhulp. Door middel van een aantal vragen zoals ‘Bevindt u zich in het veld of in de
bewaring?’, ‘Ziet u een schimmelstructuur?’, ‘Ruikt u een zure geur?’ en nog veel meer vragen, wordt de
juiste ziekte gevonden. Lukt dit niet of ziet deze er onbekend uit dan biedt Uipp de mogelijkheid direct
een foto op te sturen, waarover de teeltadviseur advies kan geven. Met de rassenkeuzehulp kan aan
de hand van een aantal vragen gemakkelijk een rassenkeuze worden gemaakt. Ook is het mogelijk om
passend teeltadvies bij het eigen ras of perceel op te vragen.
Uiennieuws in één app
Verschillende bronnen met uiennieuws verzameld in één app. Uniek en zeer handig! Door middel van
pushberichten krijgt de gebruiker direct een melding bij belangrijke berichten, bijvoorbeeld over
koprot. Daarnaast bevat de app ook een evenementen kalender.
Uipp, dé uien app van de Benelux is vanaf nu te downloaden voor zowel iPhone als Android.
Ga naar www.uipp.nl installeer deze handige app.

Download Uipp, dé uien app van de Benelux
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ASSORTIMENT
2014-2015

Opbrengst

Huidkwaliteit

Spruitvorming

Hardheid

Ook leverbaar

Lichte/koude grond < 20%

Lichte/groeikrachtige grond
< 30%

Zwaardere/zware grond
> 30%

Max. kg N-bemesting/ha 1

Bewaring tot
en met 2

Vroegheid

Hybing

8,5

103

6

6

7

Bio

++++

++++

++++

170 februari

Hybound

8,0

100

8

8

8

Bio

++++

++++

++++

150

juni

Summit

7,9

102

7

8

8

P

+++

++++

++

170

juni

Hyfort

7,9

101

7

7

8

Bio

+++

++++

+++

150

juni

Hysky

7,8

101

7

7

8

++++

++++

++++

150

juni

Hypark

7,1

104

8

7

8

P

++++

++++

++++

150

juni

Hytech

7,0

107

7

7

7

P

+++

+++

++++

150

juni

Hyskin

6,8

103

7

7

8

++

++++

+++

150

mei

Hybelle

6,7

107

6

7

8

++

++++

++++

130

juni

Hylander

6,5

98

7

7

8

alleen Bio

-

++

++++

140

mei

Red Tide

7,5

100

8

7

8

P en Bio

++

+++

+++

130

mei

Red Baron

6,0

102

7

7

6

P en Bio

-

++

++++

130

april

RASNAAM

Legenda
1
Teveel N is nadelig op de kwaliteit. Een ui vraagt 2 kg N per ton product.
2
Bewaring met buitenlucht.
Vroegheid:
Opbrengst:
Huidkwaliteit:
Spruitvorming:
Hardheid:
P:
Bio:

1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.
indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking
een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.
een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.
een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.
geprimed op bestelling voor de aangegeven rassen.
biologisch geteeld. Combinatie van deze opties is niet mogelijk.
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De Groot en Slot B.V.
Westelijke Randweg 1
1721 CH Broek op Langedijk
T +31 (0)226 33 12 00
E info@degrootenslot.nl
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www.degrootenslot.nl

Leading in Allium,
inspired by you.

