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Constante keiharde kwaliteit
Ieder groeiseizoen is anders. De weersomstandigheden zijn erg 
bepalend voor de kwaliteit van uw gewassen. Hazera’s filosofie is dat 
een uienteler er op moet kunnen vertrouwen dat onze rassen jaar 
in jaar uit zo constant mogelijk presteren. Een uitgebreid team van 
veredelaars en productontwikkelaars werkt hier continu aan. Voordat 
een ras in de markt gelanceerd wordt, zijn er vele jaren van proeven 
en testen aan vooraf gegaan. Het gros van de in Nederland en België 
geproduceerde uien vindt zijn eindbestemming ergens anders ver 
weg op de wereld. Dit houdt in dat de ui die op uw perceel groeit van 
oerdegelijke kwaliteit moet zijn. Zodat deze, na een lange weg vanuit 
het veld of de bewaring, de volgende handelspartner ook tevreden stelt.

Meer dan alleen uiterlijk
Een kwaliteitsui is meer dan alleen een mooi uiterlijk. Aspecten als 
uniformiteit, eenkernigheid, huidvastheid, hardheid en spruitrust zijn 
tevens van cruciaal belang in ons veredelingsproces. De combinatie 
van deze eigenschappen heeft geleid tot ons huidige assortiment, 
variërend in vroegheid en kleur, met hoog-(netto)renderende 
uienrassen. Het speerpunt in ons veredelingsprogramma is dan ook 
netto opbrengst. Tegelijkertijd werken we aan rassen met een sterke 
tolerantie tegen schot en andere grondgebonden ziekten die ook 
uitmunten in hardheid en huidkwaliteit.

Innovatie
Wij streven naar vooruitgang door gericht onderzoek. Met moderne 
technologie en traditionele veredelingstechnieken ontwikkelen wij 
voortdurend nieuwe rassen van topkwaliteit met een hoge opbrengst. 
Hazera is als groentezadenbedrijf onderdeel van Limagrain, één van
’s werelds grootste zaadbedrijven, waartoe ook onze zusterbedrijven 
Vilmorin en HM-Clause behoren. Dat de Limagrain Groep innovatie 
hoog in het vaandel heeft staan blijkt uit het feit dat daarbinnen 
wereldwijd meer dan 1750 mensen actief zijn op het gebied 
van plantonderzoek en veredeling. Dit resulteert regelmatig in 
belangrijke doorbraken, zoals bijvoorbeeld de introductie van onze 
meeldauwresistente ui Santero. Dankzij de inspanningen van ons 
veredelingsteam bieden we nu ook rassen aan geschikt voor de 
biologische teelt. 

De Uien-app! 
Check 24 uur per dag, thuis of in het veld de gesteldheid van uw uien. 
In de app vindt u alle informatie over ziekten en plagen. Download de 
gratis Uien-app via de App Store of Google Play. Zoekterm uienziekten. 

Advies en service 
Een team van verkopers en gewasspecialisten staat dicht bij de markt 
om deskundig advies te geven. Dit contact is van essentieel belang 
bij het streven naar continue verbetering en vernieuwing van ons 
assortiment. Uw vragen en opmerkingen verwerken wij in nieuwe 
veredelingsprogramma’s en verbeterde producten. 

Informatie
Alle informatie over ons complete assortiment, teeltinformatie en 
interessant uiennieuws vindt u op www.uienzaden.nl. Voor overige 
informatie: www.hazera.nl.

De gouden combinatie



•  Vroege Rijnsburger, geschikt voor de lange bewaring.
•  Mooie harde, ronde ui, met een hoog percentage single center.
•  Het sterke wortelstelsel en goede loofapparaat zorgen voor een
    mooi en groeikrachtig gewas.
•  Hoge opbrengst en goede spruitrust.
•  Vento heeft een fijne nek en een goede tolerantie tegen schot.

•  Nieuw middenvroeg ras voor de zeer lange bewaring.
•  Ronde en harde ui, uitstekend huidvast.
•  Helder geel-/bruinkleurig met een fijne nek.
•  Zeer groeikrachtig ras met een sterk wortelstelsel.
•  Hoog productief met zeer goede spruitrust.
•  Geschikt voor alle gronden vanaf 18 % afslibbaar.

Zaaiuien

Vento F1

Centro F1

Nieuw

•  Zeer productieve hybride voor het middenvroege segment.
•  Ronde uien met een goede huidvastheid en een fijne nek.
•  Rechtopgaand, sterk en gezond loof.
•  Uniform (strijkend) gewas.
•  Door de goede spruitrust gecombineerd met de hardheid
    geschikt voor de zeer lange bewaring.

Paradiso F1

Nieuw

•  Hoogproductief ras voor de lange bewaring.
•  Uniforme ronde, harde en huidvaste ui.
•  Donker groen, groeikrachtig blad met een goed wortelstelsel.
•  Goede schottolerantie.
•  Erg sterke ui met een uitstekende spruitrust.

Firmo F1



•  Middenvroeg ras voor de zeer lange bewaring.
•  Uniforme, ronde ui met uitstekende huidvastheid.
•  Productiviteit gecombineerd met een zeer sterke spruitrust 
    geeft een hoog nettoresultaat.
•  Groeikrachtig ras met gezond blad en een sterk wortelgestel.
•  Uitzonderlijk harde uien.
•  Zeer betrouwbaar en geschikt voor alle grondsoorten.

•  Middenvroege zaaiui voor de lange bewaring.
•  Robuuste, iets hoogronde kwaliteitsui met mooie gesloten hals.
•  Hoogproductief ras met een opgerichte bladstand.
•  Een sterke huid en uitstekende spruitrust zorgen voor een 
    hoog bewaarrendement.
•  Geschikt voor gronden van 20 tot 40 % afslibbaar.

Dormo F1

Arenal F1

Hoog resistent tegen valse meeldauw
•  Middenvroeg ras voor de middenlange bewaring.
•  Uniforme, ronde tot plat-ronde, harde ui met uitstekende huidvastheid.
•  Redelijk sterk wortelgestel en een gemiddelde loofontwikkeling.
•  Opvallend uniform strijkend gewas met een goede opbrengst.
•  Geschikt voor de middenlange bewaring tot begin maart.
•  Voor gronden vanaf 20 tot 45 % afslibbaar.
•  Met name voor de biologische teelt.

Santero F1
PdR 
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•  Hoogproductief ras voor de lange bewaring.
•  Middenvroeg ras met hoge schottolerantie.
•  Mooie, ronde ui met hoog percentage single center.
•  Goede huidvastheid en een dunne hals.
•  Sterk wortelgestel en een goede loofontwikkeling.
•  Betrouwbaar ras met een mooie, dieprode kleur.
•  Ook beschikbaar voor de biologische teelt.

Kamal F1



•  Hoogproductief ras voor de lange bewaring.
•  Mooie, ronde ui met hoog percentage single center.
•  Goede huidvastheid en een dunne hals.
•  Middenvroeg ras met hoge schottolerantie.
•  Sterk wortelgestel en een goede loofontwikkeling.
•  Betrouwbaar ras met een mooie, rode kleur.

Retano F1

•   Vroege, productieve winterui
•   Platronde vorm met een fijne nek
•   Opgericht en sterk gewas
•   Aanzienlijke tolerantie tegen vorst
•   Sterk tegen schot

•  Zeer uniforme en productieve winterui.
•  Goede (harde) kwaliteit ui, met een mooie ronde vorm en fijne nek.
•  Groeikrachtig en opgericht loof.
•  Geschikt voor enkele maanden bewaring en hoge tolerantie tegen vorst.

Wolf

Panther F1

•  Hybride plantui.
•  Vroeg tot zeer vroeg ras.
•  Uitstekende opbrengst.
•  Uitstekende hardheid en huidvastheid.

Corrado F1

Plantuien



•  Hybride plantui.
•  Uitstekende huidvastheid en hardheid.
•  Zeer harde homogene donkerrode plantui met een 
    mooie gesloten nek.
•  Als zaaiui en als plantui te gebruiken.

Kamal F1

•  Hybride plantui.
•  Vroeg tot zeer vroeg ras.
•  Hoogronde ui.
•  Uitstekende opbrengst.
•  Goede hardheid en huidvastheid.

•  Open bestoven plantui.
•  Groeikrachtig gewas.
•  Middenvroeg ras.
•  Zeer goede opbrengst.
•  Uitstekende huidvastheid en hardheid.

Cupido F1

Sturon

•  Uniform en zeer productief ras.
•  Opstaand vrij donkergroen gewas, sterke groeikracht.
•  Geen bolvorming, alleen witte verdikking aan basis.
•  Product van hoge kwaliteit, hoge opbrengst.
•  Gemiddelde resistentie (IR) tegen Botrytis squamosa.

Carel

Stengeluien



Teeltschema
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 Gele zaaiuien

                                                                                                             Vento F1                                             

                                           

7,9 100 8 8 7 7

Vroege Rijnsburger geschikt voor lange bewaring.

                                                              
Centro F1 7,7 104 8 8 7 8

Uniforme, keiharde en productieve Rijnsburger voorzien van sterk wortelgestel.

   
                                          

Paradiso F1 7,3 107 8 8 8 9

Ronde uien met een fijn nekje en een hoog soortgelijk gewicht.

Firmo F1 7,1 104 8 8 8 8

Productief en voorzien van een uitstekende huid.

Dormo F1 6,9 108 9 9 9 9

Productief en zeer goed bewaarbaar.

Arenal F1 7,5 99 7 6 6 7

Opgericht gewas met een betrouwbaar eindresultaat.

Santero F1 7,5 101 6 7 6 6

Hoge resistentie tegen valse meeldauw.

Rode zaaiuien

Kamal F1 7,5 99 7 6 7 7

Middenvroege groeikrachtige rode ui, ook geschikt voor de biologische teelt.

Retano F1 7 102 8 8 9 8

Rode kwaliteitsui met een vroege interne kleuring.

Corrado F1 8 106 6 6 7 6

Zeer vroege plantui met ronde vorm.

Cupido F1 8 105 7 7 7 7

Zeer vroege plantui met een goede kwaliteit.

Sturon F1 6 102 5 6 5 5

Middenvroege plantui.

Kamal F1 7,5 105 7 6 7 7

Rode middenvroege plantui, ook geschikt voor de biologische teelt.

Overwinteringsuien

Panther F1 7 105 8 8 7 8

Productieve overwinteringsui van hoge kwaliteit.

Wolf F1 8,2 100 6 7 6 6

Vroege overwinteringsui met een hoge schottolerantie.
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Neem voor meer informatie contact op met onze gewasspecialisten:

Frank Druyff
Noord-Nederland
       +31 (0) 6 34 86 97 05
     frank.druyff@hazera.nl

Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, 
geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en 
mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden en groeigebieden zijn enkel 
indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die 
gezamenlijk worden weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. 
© 2014 Hazera.  Alle rechten voorbehouden.

Hazera Seeds B.V.
Postbus 28
NL - 4920 AA MADE
Tel.: +31 (0) 162 690 900
Fax: +31 (0) 162 680 970
Voor meer informatie: 
tel.: 0800 840 50 (gratis vanuit België)

info@hazera.nl
www.hazera.nl
www.uienzaden.nl

Hein Molenkamp
Noord-Nederland
    +31 (0) 6 42 31 29 44
     hein.molenkamp@hazera.nl

André Boot
Zuid-Nederland en België
    +31 (0) 6 41 65 40 80
    andre.boot@hazera.nl

Theo Driessen
Zuid-Oost Nederland en Limburg
    +31 (0) 6 51 59 59 41
    theo.driessen@hazera.nl


