Bereik de gouden
combinatie voor
uw uienteelt

Beste uienteler,
Voor u ligt de nieuwe uien
brochure van Hazera.
Hierin vindt u uitgebreide
informatie over onze nieuwste
en bestaande uienrassen.
De naam Hazera staat voor kwaliteit. Kwaliteit
van zaaizaad wat tot uiting komt in een hoge
kiemkracht en kiemenergie en een relatief
hoog duizend korrel gewicht. Kortom zaad wat
tegen een stootje kan.
Maar kwaliteit staat vooral ook voor de
geoogste uien, met de gouden combinatie
van hardheid, huidvastheid, opbrengst en
bewaarrendement.
En net die kwaliteit van het uienzaad en het
geoogste product, zorgt er voor dat u als teler
een hoog rendement behaalt in uw uienteelt.
Daarnaast staat er een team specialisten voor
u klaar, die u graag begeleiden tijdens het
gehele teeltseizoen.
Wij wensen u een uitstekende uienteelt toe.

Het Hazera uien team

ONTDEK
ONZE
RASSEN

alle rassen
zijn ook gepr
imed
beschikbaar

Vento a

gele uien

Kwaliteitsras voor
vroege zaai op de
zand/dalgronden

Fasto a

Vroegste Rijnsburger
voor de export naar
verre bestemmingen
biologisch
zaad beschikbaar

	Vroegste Rijnsburger in
assortiment
	Hoog ronde, harde ui met
uitstekende huidvastheid
	Unieke combinatie van
vroegheid en middenlange
bewaring
	Uitstekend geschikt voor de
vroege zaai (eind febr - begin
maart)
	Geschikt voor de zand gronden
en lichtere klei/zavel
 Bewaarbaar tot begin maart

Wist u dat scheurkontjes ras onafhankelijk zijn?

Ze ontstaan in stress situaties of bij plotselinge
groeistoten door bijvoorbeeld sterke mineralisatie in
combinatie met een overvloedige hoeveelheid water!

 Zeer vroege Rijnsburger met
een uitstekende kleur
	Geschikt voor primeurteelt op
de lichtere gronden
	Harde, ronde ui met een goede
huidvastheid
	Vanwege zijn hardheid en
betrouwbaarheid, is de Vento
zeer geliefd bij verwerkers en
exporteurs.
	Hoog bewaar rendement bij
bewaring tot april
	Al jaren de Topper op de
lichtere gronden

kwaliteits
ui voor
de export

Centro a

Hoog opbrengst
potentieel na zeer
lange bewaring

geschikt voor
alle gronden

Paradiso a

Een mooie combinatie
van kwantiteit en
kwaliteit

	Middenvroeg ras met
krachtig loof
	Keiharde ui met mooie
nek-bolverhouding
	Uitstekende huidvastheid
	Geschikt voor lange bewaring
	Geschikt voor de meeste
gronden met uitzondering van
de zware klei

topper op
lichtere
gronden

 Middenvroeg ras met
uitstekend wortelgestel
 Een vroeg bollende ui met 		
goede hardheid en huidvastheid
 Onder de juiste omstandigheden
een hoog netto rendement (kilo’s)
bij zeer lange bewaring
 Zeer geliefd bij verwerkers en 		
exporteurs
 Zeer sterk wortelstelsel,
met een groot aantal wortels
 Al jarenlang aan de top
 Ook zeer geschikt op de
zand/dal gronden

Bekijk de video
over de uienteelt!

gele uien

Dormo a

De hardste ui met
de beste huid in
de onafhankelijke
rassenlijst

	Middenlaat ras, geschikt
voor zeer lange bewaring
	Onder de juiste omstandig
heden de hardste ui met
de beste huidvastheid in
het Rijnsburger assortiment
	De kwaliteits ui voor de export
	Over het algemeen de hoogst
scorende netto rendements ui

Scan de code

kwaliteits
ui voor
de export

geschikt voor
alle gronden

NIEUW!

37-117 a
geschikt voor
alle gronden

Ons nieuwste ras
met de Gouden
Combinatie kwaliteit
en opbrengst

kwaliteits
ui voor
de export

Firmo a

Sterk, groeikrachtig
gewas

	Middenvroeg ras met
groeikrachtige eigenschappen
	Mooie, gele, huidvaste en
harde ui
	Zeer geschikt voor lange
bewaring
 Een zeer hoog export
rendement
 Gezond loof
	Door zijn hardheid geschikt
voor de meeste gronden

	Middenvroeg ras geschikt
voor de zeer lange bewaring
	Zeer harde ui met een
hoog bewaarrendement
	Sterke huidvastheid met
ook een extra huidje
	Grondsoort onafhankelijk
	Zeer gezonde ui met een stevig
loof apparaat
	Zeer sterk wortelgestel

Santero a
Het meeldauw
resistente ras
met uitstekende
bewaarkwaliteit
voor de
biologische
teelt

	Middenvroeg ras
geschikt voor bewaring
	Mooie, ronde, harde en
huidvaste ui, die opvallend
egaal strijkt
	HR: Valse Meeldauw,
daardoor zeer geschikt
voor biologische teelt
	Geschikt voor alle gronden

PdR

Ale rassen zijn ook geprimed verkrijgbaar!

met geprimede zaden heb je 10% minder zaaizaad nodig
en zorg je voor gelijkmatige opkomst.
geschikt voor
zwaardere
gronden

Bekijk de video
over de uienteelt!

rode uien

Scan de code

NIEUW!

37-222 a

Eén van de vroegste
in zijn soort

 	Een vroeg rood ras, uitstekend
geschikt voor de lichtere gronden
 	 Mooie rode doorkleuring
 	Een hoog percentage single centers
 	Sterk wortelgestel, vlotte egale
opkomst
 	Sterk en gezond loof
 	Bewaring tot eind maart

vroeg met
hoge opbrengst

Kamal a

Betrouwbare,
veelzijdige rode ui
die goed doorkleurt

 	Middenvroeg, rood uienras,
geschikt voor lange bewaring
 	Vroege, dieprode doorkleuring
 	Zeer geschikt voor levering
schillerij
 	Goede huidvastheid met een
fijne hals
 	Geschikt voor biologische teelt
 	Sterke ui
 	Zeer gezond loof
 	Sterk wortelgestel

Service op maat met de

uien ziekte app

Hazera staat garant voor
uitstekende service zodat u
het beste uit uw uienteelt kunt
halen. Hoewel onze rassen
hoog presteren en onze zaden
van excellente kwaliteit zijn,
blijven ziekten en plagen op de
loer liggen.
Via de Uien- ziekten app vindt u snel gedetailleerde informatie, foto’s en aanbevelingen over
ziekten en plagen. Staat u op het veld of in de
bewaring en herkent u niet direct de mogelijke
ziekte bij de uien? Maak dan een foto van de
uien en stuur deze naar Hazera. Onze gewasspecialisten kunnen u dan snel adviseren.
Verder heeft de app evenementenkalender
en een nieuwsfunctie. Hiermee kunnen we
belangrijke waarschuwingen, bijvoorbeeld als
er koprot is, direct aan u bekendmaken via
de app.

geschikt voor
alle gronden

biologisch
zaad beschikbaar

Contado a

gele plantuien

De exportkanjer
onder de plantuien

Cupido a

Gewoon keihard de
beste in zijn segment

	Vroege plantui met een sterk
wortelgestel
 Mooie nek-bolverhouding
 	Grof groeiend met goede
huidvastheid
 	Geschikt voor middenlange
bewaring
 Uitstekende hardheid
 	Mogelijkheid voor planten
half-eind november
 Zeer gezond loof
 	 Geschikt voor alle gronden

	Zeer vroege plantui met
Rijnsburger eigenschappen
 	Bovengemiddelde
drogestofgehalte
 	Mooie ronde ui met een
dunne nek
 	Harde ui met een goede huidvastheid, waardoor het ras zeer
geschikt is voor de export
 	Zeer hoog export rendement
 	 Gezond loof
 	 Sterk wortelgestel
 	Geschikt voor de middenlange
bewaring

Kortom de hoogst mogelijke opbrengst!
Plus de kwaliteit die uw product geschikt maakt voor
bestemmingen overal ter wereld.

Dit kunt u verwachten van onze rassen:
• harde uien
• HUIDVASTE UIEN
• Een hoge opbrengst die daarbij past

Corrado a

De kiloknaller
met een goede
huidvastheid

 Middenvroege plantui
	Goede hardheid en huidvastheid
	Hoog productiepotentieel
	Geschikt voor middenlange bewaring
 	 Zeer gezond loof
 	 Sterk wortelgestel

geschikt voor
alle gronden

Raseigenschappen
Rasnaam

rode plantui

Vroegheid

Hardheidsindex
*

Huidvastheidsindex
*

Spruitrust

Opbrengstindex
**

Lichte en
koude
gronden

Lichte en
groeikrachtige
gronden

Zwaardere
en zware
gronden

Bewaring
t/m

Fasto

8.5

106

102

7.2

100

++++

++++

++

Maart

Vento

8.2

108

103

7.3

106

++++

++++

++

April

Centro

8.0

108

101

7.5

104

++++

++++

++++

Juni

Paradiso

7.6

110

102

7.5

102

++++

++++

+++

Juni

37-117

7.5

111

102

7.8

106

++++

++++

++++

Juni

Firmo

7.2

107

101

7.5

102

++

+++

++++

Juni

Dormo

6.7

113

103

7.9

103

++++

++++

++++

Juni

Gele zaaiuien*

NIEUW!

Kamal a

De vroegste rode
ui voor de schillerij

Hoge resistentie tegen valse meeldauw

 Middenvroege rode plantui
	Goede huidvastheid met een
fijne hals
	Vroege, dieprode doorkleuring
aan de binnen- en buitenkant
	Bij uitstek geschikt voor de
vroege schillerij

7.5

104

101

7.4

101

+++

++++

+++

April

Vroegheid

Hardheidsindex
*

Huidvastheidsindex
*

Spruitrust

Opbrengstindex
**

Lichte en
koude
gronden

Lichte en
groeikrachtige
gronden

Zwaardere
en zware
gronden

Bewaring
t/m

37-222

8.2

103

102

7

102

++++

++++

+++

Maart

Kamal

7.5

101

101

7

95

+++

++++

++++

April

Corrado

7.5

104

105

111

+++

++++

++++

Cupido

8.0

105

105

103

+++

++++

++++

Contado

8.5

110

105

100

+++

++++

+++

7.0

105

104

102

+++

++++

+++

Rasnaam

Rode zaaiuien
NIEUW!

biologisch
zaad beschikbaar

Santero

Plantuien

Wist je dat...
de teelt van plantuien in 1939 in Nederland begon?

Rode plantuien
Kamal

* De gegevens zijn gemiddelden. Voor detailinformatie raadpleeg de teeltadviseur van het betreffende gebied.
**Leverbaar in geprimed zaad. Op bestelling per ras voor 1 december.

alle rassen
zijn

ook geprimed
Hardheid en huidvastheid met hoger cijfer zijn harder en beter in de huid.
beschikbaa
Spruitrust met hoger cijfer zijn uien met meer spruitrust.						
r

geprimed zaad: de voordelen
Geprimed zaad is uienzaad dat al is
voorgekiemd door een behandeling.
Bij zaai in een vochtig zaaibed wordt het
kiemproces direct hervat. De planten
komen daardoor 3 tot 4 dagen vroeger
op en ook nog eens vrijwel gelijk. Een
uniforme gewasgroei, vooral aan het
begin van de teelt, is belangrijk voor het
uiteindelijke rendement. De meerprijs van
het primen wordt gecompenseerd doordat
10% minder zaad kan worden gebruikt.

De voordelen van geprimed zaad zijn:
 een kleinere kans op tweewassigheid;
 de mogelijkheid om vroeger te zaaien bij lage
bodemtemperatuur;
 een betere bepaling van het optimale moment
voor onkruidbestrijding en later in het seizoen de
antispruitbehandeling;
 dat minder planten worden weggespoten met
herbiciden door een uniforme opkomst.

let op!
Als u geprimed zaad gebruikt, moet
u beschikken over de mogelijkheid
om te kunnen beregenen.
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Kieming bij 15C
95

58

40
20
0

19
5
Dag 3

Dag 4
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Geprimed

Niet geprimed

Gewasspecialisten
André Boot
Zeeland, België
 +31 6 41 65 40 80
 andre.boot@hazera.com

Menno van der Vlies
Flevoland, Friesland
 +31 6 39 00 44 91
 mennovander.vlies@hazera.com

Arjan Bos
Groningen, Drenthe, Overijssel
 +31 6 50 59 53 65
 arjan.bos@hazera.com

John Schuurman
Oost-Brabant, Limburg, Gelderland
 +31 6 18 19 53 12
 john.schuurman@hazera.com

Johan van Dalen
West-Brabant, Zuid-Holland
 +31 6 43 84 07 31
 johanvan.dalen@hazera.com

Frans van der Ploeg
Noord-Holland
 +31 6 51 84 67 42
 frans.van.der.ploeg@hazera.com

www.hazera.nl

info@hazera.nl

Jan Espeel
België
 +32 478 99 86 42
 jan.espeel@hazera.com

facebook.com/NederlandBelgie

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:
www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2020 Hazera. Alle rechten voorbehouden. * Resistente rassen kunnen enige ziektesymptomen of schade laten zien bij hoge plaagdruk en/of bij negatieve
omgevingsomstandigheden en/of ten aanzien van nieuwe biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de plaag die de kop op kunnen steken. **Raadpleeg de ISF-definities op www.worldseed.org/wpcontent/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Een kopie van de definities voor termen die reacties van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kan op
verzoek worden verkregen op ons kantoor.

