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De zaden van Seminis beloven hoge 
groeipotentie en geven telers de vrijheid 
om zich te concentreren op wat echt telt. 
Hun doelen. Hun passies. Hun toekomst.

Het voeden van de snel groeiende wereldbevolking is geen gemakkelijke 
opgave. De mensen die ons dagelijks eten verbouwen, doen hun 
uiterste best om voldoende – en betaalbaar – voedsel te produceren. 
Daarvoor moeten zij kunnen werken met zaden van de hoogste 
kwaliteit, inclusief professionele ondersteuning en toegang tot  
technische kennis. En dat is precies wat Seminis hen biedt.

Samen grootse prestaties leveren

Seminis is uitgegroeid tot een van de grootste veredelaars van groente
zaden in de wereld. Dat succes is zonder twijfel het resultaat van onze 
voortdurende inzet om onze klanten, overal en altijd, de beste zaden 
en de juiste ondersteuning te bieden.

Onze strategie daarin wordt bepaald door drie elementen:

Zinvolle innovatie 
Seminis maakt gebruik van uitgebreide technologische kennis op het gebied van zaden en de 
groenteteelt, om daarmee hybriden te ontwikkelen met de hoogste toegevoegde waarde voor  
de afnemers. Onze klanten kunnen erop rekenen dat wij hen zaden leveren, die uitblinken in 
opbrengst, productie, smaak en voedingswaarde en die daarnaast beter bestand zijn tegen 
ongunstige omstandigheden, plagen en ziektes.

Unieke behoeften 
Wij vergaren onze kennis vanuit de hele wereld en zetten die in voor lokale oplossingen.  
Daarbij luisteren wij naar telers, om de unieke uitdagingen waar zij voor staan te begrijpen 
en samen met hen de beste producten en oplossingen te vinden.

Samen teeltrisico’s minimaliseren
Wij bieden onze klanten wereldwijd ondersteuning waar ze op kunnen rekenen. Voor, tijdens en 
na hun aankoop. We werken samen om alle kennis, ervaring en teeltmogelijkheden te combineren 
met de juiste kwaliteitsrassen, om zo de teeltrisico’s tot een minimum te beperken.

Seminis geeft u de vrijheid om u volledig te richten op uw doelstellingen en ware passie: het telen van de best 
mogelijke gewassen en het bouwen aan een succesvol bedrijf met een welvarende toekomst.
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Uienweetje 

In Nederland wonen in totaal 16,8 miljoen mensen. 
In 2015 werd in ons land 15 kilo uien per persoon 
geconsumeerd. Daarmee wordt ongeveer 8% van  
de uienproductie in eigen land gebruikt; de rest 
wordt geëxporteerd. 

Ontdek de dynamische markt van de uien

De markt voor uien is altijd in beweging. Het areaal zaaiuien in Nederland is afgelopen jaar opnieuw  
gestegen. In 2015 was het teeltoppervlak bijna 24.000 hectare, terwijl dat in 2016 ruim 25.000 hectare was. 
Die dynamiek maakt het voor uientelers een grote uitdaging om het juiste ras te kiezen, met precies die 
eigenschappen die aansluiten bij de marktontwikkelingen en klimatologische veranderingen. 

Het uienassortiment van Seminis dekt alle segmenten, van vroeg tot laat, van bewaarui tot directe levering. 
De afgelopen jaren heeft Seminis nieuwe rassen op de markt gebracht, die bijdragen aan dat complete 
productaanbod. Betrouwbare producten, die doen wat ze beloven. 

Onderwerpen Totale bruto opbrengst x 1.000 kg

Perioden 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Soort mln kg
Uien 821 022 1 252 294 1 582 032 1 329 867 1 200 173 1 219 928 1 371 098 1 288 763

Onderwerpen Totale bruto opbrengst na uitval

Perioden 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Soort mln kg
Uien 788 483 1 166 569 1 405 900 1 217 975 1 101 727 1 132 034 1 245 274 1 187 692

Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 01062016

Onderwerpen Teeltoppervlakte

Perioden 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Soort hectare
Zaaiuien 13 988 22 214 23 295 20 993 21 984 22 347 23 890 25 078
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‘‘ Deze ui zit 
goed in zijn vel!’’

Bart Vermaat over SV3557ND

Seminis
NEXT GENERATION ONIONS
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Enkele teeltseizoenen geleden introduceerde 
Seminis een nieuw en veelbelovend uienras: 
SV3557ND. Bart Vermaat uit Biddinghuizen 
was een van de eerste telers die met dit nieuwe 
ras aan de slag ging. In 2014 zette hij SV3557ND 
op 30 are. In 2015 breidde hij dat uit tot een 
groter gedeelte van zijn areaal. In dit artikel 
deelt Bart zijn ervaringen. 

Bart teelt op zeeklei die 45% afslibbaar is met 3,2% 
organische stof. Bart heeft gezaaid met een dicht
heid van 3,8 eenheden per hectare. Hij doet verslag: 
‘De opkomst van SV3557ND was in het seizoen van 
2014 beter dan mijn andere ras. Dit jaar verloopt de 
opkomst bij beiden gelijkwaardig naar de omstandig
heden van dit jaar. Zo zie je maar: één jaar is geen 
jaar. Daarom test ik een nieuw ras altijd over 
meerdere jaren. Ik heb dit groeiseizoen het areaal 
uitgebreid, om te zien wat dit ras doet in een ander 
groeiseizoen. Pas dan vel ik een oordeel.’

Bart: ‘De uniformiteit van SV3557ND is echt opvallend. 
Het zijn mooie uniforme uien met een lichte kleur, 
die gelijk zijn in formaat. Voor de verwerkers scheelt 
dat in de verwerkingskosten. Bovendien is het 
verschil tussen bruto en netto klein, wat mij weer 
uitmaakt in de financiële opbrengst. Dat voordeel 
zag ik in het vorige seizoen en hopelijk dit jaar weer. 
Dat is namelijk wat een ras sterk maakt.’

Sterk wortelgestel
‘Ik heb gezien dat het wortelgestel van dit ras goed is. 
Hij zet zich goed in de grond en kan extreme 
weers omstandigheden, zoals droogte, goed aan. 
SV3557ND tekent minder snel bij vochtgebrek.  
Met het Nederlandse klimaat is het goed om een 
sterke ui te telen die tegen een stootje kan.’

Bart gaat verder: ‘SV3557ND rijpt heel egaal af. Met 
een dag of drie, vier is alles gestreken. Dat is een 
groot voordeel bij het oogsten. De hals is voldoende 
dik om na het strijken de sapstroom te behouden, 
zodat de ui het loofpakket leeg kan trekken en goed 
uitgroeit.’

Volgens Bart was de opbrengst van SV3557ND in 
2014 hoger dan zijn andere ras. Maar Bart ziet ook 
een nieuwe trend in ui: ‘Ik merk dat de markt nu 
meer naar kwaliteit kijkt dan maar kilo’s telen.  

De uien moeten vaak een enorme afstand afleggen 
naar de eindbestemming. Dan moet de uien écht 
hard zijn, anders komen ze in slechte staat bij de 
afnemers. SV3557ND kan uitstekend meekomen in 
die hoge kwaliteitseisen: SV3557ND valt niet kaal bij 
opslag of verwerking.’

Lange bewaring
Bart bewaart zijn uien los gestort, luchtgekoeld.  
Zijn eerste teelt SV3557ND heeft hij uiteraard apart 
in de box opgeslagen, om een goed beeld te kunnen 
krijgen van de bewaarbaarheid: ‘SV3557ND is 
geschikt voor de lange bewaring, tot mei of juni.  
Ik kan concluderen dat de kwaliteit van SV3557ND 
prima is in de opslag. De uien blijven mooi hard.’
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De uienrassen 
van Seminis
Gewaskenmerken 

Ras Opbrengsten
(n=100) Vroegheid Bewaarbaarheid Huidvastheid Hardheid Spruitrust Vorm

Barito 97 8,6 December 6 6 6 Rond
SV3557ND 103 8,1 Mei 8 8 9 Rond
RS07751481 103 8,0 Mei 8 8 8 Rond
Rockito 104 7,2 Juni 9 9 9 Rond/iets hoogrond
Sunnito 99 7,3 Mei 8 8 7 Rond/iets platrond
Bossito 101 6,9 Juni 8 9 9 Rond
Bennito 100 7,2 Mei 8 8 7 Rond

Legenda:
Vroegheid : gebaseerd op vroegheid strijken; hoger cijfer is vroeger.
Huidvastheid : hoger cijfer = betere huidvastheid 
Hardheid : hoger cijfer = harder
Spruitrust : hoger cijfer = meer spruitrust

Door de jaren heen bewezen vroegheid. 

 Vroegste ras in de markt: vroege bolvorming en uniform strijken
 Verkoopbaar product vanaf (begin) augustus
 Al jarenlang betrouwbare prestaties en een hoge opbrengst

Voor nog vroegere zaaiuien: zaai vanaf half januari  
bij de plantenkweker en plant Barito in maart.

Barito

Zaai wat dikker voor  
een heel vroege oogst.  TIP!
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De uienrassen 
van Seminis

Vroeg ras met sterke huid voor lange bewaring

 Geschikt voor de lange bewaring: sterke huid, goede hardheid, hoge kiemrust
 Rijpt vroeg, kort na Barito
 Snelle loofontwikkeling en een sterk wortelgestel
 Hoog percentage single center
 Vroege zaai mogelijk, sterk tegen schot

SV3557ND



Rockito: 
steengoed in hardheid

Onze ui Rockito dankt zijn naam aan de uitstekende 
hardheid van dit ras, gecombineerd met een zeer 
sterke huid. Seminis heeft dan ook hoge verwach
tingen van deze ‘steengoede’ ui!

Rockito is een middenvroeg ras, dat geschikt is voor 
de zeer lange bewaring tot en met juni. Juist door de 
hardheid en de sterke huid is dit ras een betrouwbare 
keuze voor telers die hun uien langdurig op willen 
slaan. Bovendien kenmerkt Rockito zich door een 
zeer goede spruitrust, wat de kwaliteit in bewaring 
ook ten goede komt. 

Flexibel in alle opzichten
Rockito valt op door zijn uniformiteit, zowel in 
opkomen als in de aanmaak van de uien en het 
strijken. Het is bovendien een groeikrachtig ras door 
een sterk wortelgestel en goede loofontwikkeling. 
De uien zijn mooi geel van kleur en hebben een  
fijne nek. Deze ui is geschikt voor alle grondsoorten. 
U kunt met Rockito alle kanten op: de ui leent zich 
voor zowel de versmarkt als de verwerking (schillen). 
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Rockito: 
steengoed in hardheid

Teler Henk de Kater vertelt: ‘Goede hardheid,  
regelmatig en consistente grootte’
Eén van de telers die de primeur had met Rockito  
is Henk de Kater uit Geersdijk op NoordBeveland.  
In 2014 beproefde hij Rockito – toen nog SV3700ND 
– op één hectare. 

Henk vertelt: ‘Het viel op dat Rockito heel regel  
matig is in de opkomst en dat de loofontwikkeling 
uitstekend is. Dat helpt bij de ontwikkeling van de ui, 
door maximale fotosynthese. Het resultaat was dat 
de uien allemaal ongeveer even groot waren en dat 
is prettig. Niet alleen voor de afnemers, maar ook 
voor ons. Met een regelmatige ui is het aantal dagen 
dat je geen onkruid kunt bestrijden minimaal. Het 
strijken verliep ook heel regelmatig; binnen een dag 
of zeven lag alles plat. De hardheid van Rockito is 
goed, net als de vorm en de kleur. De nek is niet 
heel dik en droogt goed in.’

Kiemkracht
Henk teelt op 25 tot 30% afslibbare kleigrond.  
Henk: ‘Als je je zaaibed goed klaar maakt, kiemt 
Rockito uitstekend. Wij kunnen op onze grond niet 
beregenen, maar de lichte zeeklei houdt voldoende 
vocht vast om met capillaire opstijging de zaadjes 
goed tot kiemen aan te zetten.’

‘‘ Ook dit jaar staat Rockito 
weer bij ons op het land!’’

Henk de Kater
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Elke teler is anders  
en elke ui is anders.  
Met ons complete  
assortiment bieden  
we iedereen een ui  
die past.

Seminis
Een ui voor elk seizoen
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Vroegheid gecombineerd met lange bewaring 

 Goede hardheid gecombineerd met een zeer goede huidvastheid
 Uniforme sortering
 Mooie ronde vorm met aantrekkelijke kleur
 Opgerichte bladstand en fijne nek

Steengoed in hardheid 

 Middenvroeg ras, opslag mogelijk tot juni
 Zeer productief met hoge netto opbrengst na bewaring
 Uitstekende hardheid gecombineerd met zeer goede huidvastheid
 Sterke spruitrust
 Groeikrachtig ras door sterk wortelgestel, geschikt voor alle grondsoorten
 Rechtopgaand en stevig gewas
 Hoog percentage single centers

RS 07751481

Rockito

‘ Wij zijn bijzonder enthousiast over onze  
meest recente uienrassen: Rockito en Bossito.  
Hiermee wordt ons portfolio aangevuld met  
twee middelvroege/middellate kwaliteitsrassen,  
zodat we onze klanten een compleet scala  
van vroeg tot laat aan kunnen bieden.’

    Lennert van Arenthals, accountmanager Seminis

Ras geschikt voor alle grondsoorten 

 Middenvroeg ras voor de langste bewaring (spruitrust)
 Uniforme maatsortering
 Ui van hoge kwaliteit: goede hardheid, huidvastheid en dunne nek

Sunnito

Sterk wortelgestel, zeer geschikt 
voor zwaardere grond

 TIP!
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Seminis
Sterk in de dynamiek van de uienmarkt

Zeer goede huidvastheid, hardheid en spruitrust

 Periode: Middenlaat
 Segment: Rijnsburger, geel
 Beperkt beschikbaar

Karakteristieken

 Middenlaat ras, kort na Rockito
 Geschikt voor de langste bewaring tot mei / juni 

dankzij zeer goede hardheid en huidvastheid
 Hoog percentage goede uien na bewaring
 Zeer uniforme ronde vorm
 Sterke spruitrust
 Hoog percentage eenkernigheid
 Kwaliteitsui voor de langste bewaring

Bossito (SV1332ND)

Onderstaande kenmerken zijn gebaseerd op meer dan  
50 proeven in de afgelopen 4 jaar in Nederland, Duitsland, 
Polen, Frankrijk en Engeland. Bossito is een middenlate 
Rijnsburger voor de lange bewaring. Sterke punten van 
Bossito zijn huidvastheid, hardheid en spruitrust. 

Bron: 8 proeven in Nederland, 4 proeven in Frankrijk in 20132016. Alle eigenschappen 

zijn relatief gemaakt waarbij 100 de gemiddelde score is voor alle rassen in de proef.

Vroegheid

SV3557ND

Opbrengst Hardheid Huidvastheid

110.0

115.0

105.0

100.0

95.0

90.0

85.0

Rockito Bossito ONI 011 ONI 020

Agronomisch advies

 Geadviseerde zaaidichtheid: 750.000 – 1.000.000 zaden per hectare   

Kalender

Geadviseerde oogst / bewaarperiode:  Oogsten     Bewaren   
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Het is onze passie nieuwe rassen 
te vinden die uitblinken in  
uniformiteit, houdbaarheid,  
opbrengst en resistenties.

Stabiel ras met elk jaar een goede productie en kwaliteit

 Klasse 1 productie voor veeleisende markten
 Goede bewaareigenschappen: weinig kwaliteitsverlies in bewaring
 Grover groeiend ras, uniform

Bennito

Minder geschikt om op heel zware  
gronden (>40% afslibbaar) te telen

 TIP!

www.myonion.nl: alles over ui in één website

Onze website www.myonion.nl biedt professionals in ui een
breed scala aan informatie over rassen, de markt, proefresultaten  
en natuurlijk de keuzetool om in enkele stappen de juiste ui te  
kiezen. Seminis maakt hiermee alle relevante informatie voor  
haar klanten en partners 24/7 beschikbaar. De dynamiek van de 
uienmarkt vereist dat telers, distributeurs en groothandelaren  
snel over de juiste gegevens kunnen beschikken en met  
enkele muisklikken op de hoogte zijn van nieuws,  
achtergronden en uienrassen. 
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‘ Wij kiezen  
voor een ui  
met een sterk  
wortelgestel’

Seminis
Compleet in ui
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Van der Linde Agribusiness is een omvangrijk 
bedrijf in de teelt van uien, aardappelen en peen. 
Hun grond strekt zich uit van Marknesse in de 
Noordoostpolder tot aan het Drentse Coevorden. 
In totaal zaait Van der Linde jaarlijks 70 hectare 
zaaiuien. Van der Linde zaaide het Seminis 
uienras SV3557ND op 10 hectare in Zuidwolde. 
Teeltman Bas Heineke vertelt in dit artikel 
meer over die keuze.

Drenthe is een relatief jong gebied om uien te telen. 
De meeste telers zijn immers te vinden in de 
bekende teeltgebieden. Bas: ‘Wij telen al jaren uien 
in de Noordoostpolder; sinds enkele jaren ook in 
Zuidwolde (Dr.). Dit perceel waar wij SV3557ND 
hebben gezaaid, is zandgrond met 5 tot 6% organi
sche stof. In dat gebied bestaat de kans op schade 
van vrij levende aaltjes, vandaar dat wij zochten 
naar een ras dat daar sterker tegen is en een vlotte 
doorgroei geeft. Andere telers hadden goede 
ervaringen met SV3557ND en ook onze voorlichters 
waren zeer positief over dit ras. Onze leverancier 
van de uienzaden heeft SV3557ND ook beproefd en 
gaf ons ook een positief advies. Daarom durven we 
het aan om in één keer 10 hectare te zaaien.’

De lange bewaring van SV3557ND speelt voor Bas 
geen rol: ‘Wij verkopen vrijwel alle uien uit dit gebied 
af land. Dat heeft ook te maken met de grond; de 
meeste bewaaruien komen van zwaardere gronden.’ 

Prachtig gewas
Bas heeft gezaaid op 11 april. Over de stand van 
zaken op 1 juli vertelt hij: ‘Het gewas staat er prachtig 
op, mooi egaal en uniform. De kieming was perfect! 

SV3557ND heeft alle regen van de afgelopen weken 
goed doorstaan. Het gewas loopt voor op de rest van 
de uien op onze percelen, maar dat heeft natuurlijk 
ook te maken met het vroege zaaien. We hopen zo 
voor de markt uit te kunnen verkopen.’

Conclusie: Bas ziet de teelt van SV3557ND vol 
vertrouwen tegemoet!

Bas Heineke 
zaait SV3557ND
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Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te
worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische 
of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.

www.seminis.com

© Monsanto Holland B.V. All rights reserved. 11/2017

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager: 

Monsanto Vegetable Seeds
Postbus 1050

2660 BB Bergschenhoek
Telefoon: +31 (0)10 529 22 22 

Lennert van Arenthals
Nederland
+31 (0)6 53 77 90 35
lennertvan.arenthals@monsanto.com

Dirk Gillis
België
+32 (0)475 77 10 18
dirk.gillis@monsanto.com

Bas Bouhuijzen
Technical Development Ui
+31 (0)6 30 00 46 55
bas.bouhuijzen@monsanto.com


