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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 teelt- 
mogelijkheden 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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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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Soort mln kg
Uien 1 252 294 1 582 032 1 329 867 1 200 173 1 219 928 1 371 098 1 288 763 1 453 789

Onderwerpen Totale bruto opbrengst na uitval

Perioden 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Soort mln kg
Uien 1 166 569 1 405 900 1 217 975 1 101 727 1 132 034 1 245 274 1 187 692 1 322 482

Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 31-10-2018

Onderwerpen Teeltoppervlakte

Perioden 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Soort hectare
Zaai-uien 22 214 23 295 20 993 21 984 22 347 23 890 25 078 26 679
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De eerste ervaringen 
met Shakito

Shakito

Seminis
NEXT GENERATION ONIONS
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Bert de Rijke is een commissionair, die onder 

andere uienzaad van Seminis verkoopt.  

De afgelopen twee jaar had hij zaden van  

het nieuwe ras Shakito om bij zijn telers te 

beproeven. Over de resultaten daarvan vertelt  

Bert hier meer.

Vroege vogel, sterke huid
Bert vertelt: ‘Shakito is een vroeg ras. Nog niet zo 
vroeg als Barito, maar slechts enkele dagen later. 
Shakito heeft een erg goede huidkwaliteit. Niet 
dikker, maar steviger en vaster. Bij andere rassen  
zie je nog wel eens wat kale uien na machinale 
verwerking, maar daar heeft Shakito geen last van. 
Ook de hardheid is uitstekend – mede dankzij die 
goede huid.’

Gat in de markt
‘Shakito is geschikt voor de middellange bewaring, 
tot ongeveer maart. Dit ras heeft een goede  
opbrengst, ongeveer gelijk aan SV3557ND. De 
combinatie met de vroegheid maakt Shakito heel 
geschikt voor de export, bijvoorbeeld naar Maleisië, 
Hong Kong, Indonesië en Singapore. Daar waar  
de aanvoer vanuit Australië en Nieuw-Zeeland 
stagneert, kan Shakito precies instappen.’

Zand en zavel
Bert vervolgt: ‘Shakito is niet geschikt voor late 
kleigronden, maar des temeer voor vroege zand-
grond en lichte zavel. Op die laatste grondsoorten 
zijn de proeven afgelopen jaren gezaaid. Tussen de 
beide grondsoorten in Zuidoost-Nederland zagen 
we overigens weinig verschil.’

Veelbelovend
Bert besluit: ‘Ik zie zeker toekomst in Shakito. Het 
komende jaar gaat dit ras op grote schaal geteeld 
worden en daarna kunnen we pas echt conclusies 
trekken. Maar de resultaten zijn veelbelovend.’

Afscheid
Sinds afgelopen seizoen is Bert een samenwerking 
aangegaan met zijn compagnon Roy Smets. Na 2019 
zal Bert zich naar verwachting terugtrekken uit de 
business en met pensioen gaan. In Roy heeft Bert in 
elk geval een geweldige opvolger gevonden.
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De uienrassen 
van Seminis

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!

Gewaskenmerken 
Ras Opbrengsten

(n=100)
Vroegheid Bewaarbaarheid Huidvastheid Hardheid Spruitrust Vorm

Barito 97 8,6 December 6 6 6 Rond

Shakito 99 8,4 Maart 8 8 8 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
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

Kalender    
jAN fEB MAR APR MEI jUN jUl AUg SEPT OKT NOV DEC

Barito

Shakito

SV3557ND

RS07751481

Rockito

Bossito

Bennito

geadviseerde oogst/bewaarperiode:    Oogsten      Bewaren
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De uienrassen 
van Seminis

Kalender    
jAN fEB MAR APR MEI jUN jUl AUg SEPT OKT NOV DEC

Barito

Shakito

SV3557ND

RS07751481

Rockito

Bossito

Bennito

geadviseerde oogst/bewaarperiode:    Oogsten      Bewaren

NIEUW!

Vroegheid gecombineerd met hoog opbrengst potentieel
 
-  Zeer goed opbrengstpotentieel gecombineerd met vroege afrijping 
-  geschikt voor middellange bewaring
-  goede huidkwaliteit en hardheid
-  Vroege afrijping op vroege en zanderige gronden 
-  Hoog percentage single centers

Shakito (SVND0363)



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 verwachtingen 
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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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 Noord-Beveland.  
Henk begon in 2014 met een proef Rockito op één 
hectare en nu 2018 teelt hij Rockito nog steeds.

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 

9 | 



 | 10

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



11 | 

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

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

SV3557ND

RS 07751481

Rockito
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Zeer goede huidvastheid, hardheid en spruitrust 

- Periode: Middenlaat
- Segment: Rijnsburger, geel
- Harde bewaarui

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

Agronomisch advies 

- geadviseerde zaaidichtheid: 750.000 – 1.000.000 zaden per hectare

Bossito (SV1332ND) NIEUW!

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.
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JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Kalender

 Oogsten     Bewaren   

Afrijping
(lager is vroeger)

Barito Shakito ONI 012 SV3557ND ONI 010

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

Opbengst
(hoger is beter)

Huid
(hoger is beter)

Hardheid
(hoger is beter)

Geadviseerde oogst/bewaarperiode:
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Stabiel ras met elk jaar een goede productie en kwaliteit

- Klasse 1 productie voor veeleisende markten
-  Zeer goede bewaareigenschappen: weinig kwaliteitsverlies in bewaring
- grover groeiend ras, uniform

Bennito

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

Het is onze passie nieuwe rassen  
te vinden die uitblinken in  
uniformiteit, houdbaarheid,  
opbrengst en resistenties.

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

    Lennert van Arenthals, accountmanager Seminis
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Seminis
Compleet in ui

‘SV3557ND is een  
mooi ras, dat ook  
heel goed presteert  
onder warme, droge  
weersomstandigheden!’
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Wille Jan van der Molen van Maatschap van der 

Molen, teelt sinds acht jaar uien op zijn land in 

Uithuizermeeden, op het meest noordelijke punt 

van Nederland. De afgelopen drie jaar kiest hij 

daarbij naar volle tevredenheid voor SV3557ND, 

een mooi ras uit het assortiment van Seminis.

Wille jan licht zijn keuze toe: ‘Ik zit in een pool bij 
Agrifirm, die SV3557ND op een proefveld hadden 
staan met goede resultaten. SV3557ND heeft een 
goede huid en prima hardheid. Met mijn vorige  
ras had ik ondanks de goede huid toch last van 
watervellen en dat heeft SV3557ND helemaal niet. 
SV3557ND is niet direct een kiloknaller, maar heeft 
weinig tarra. Daardoor geeft het ras een prima 
opbrengst na bewaring. Reden genoeg om 
SV3557ND hier te zaaien op zo’n 10 hectare.’ 

Lange bewaring
Wille jan gaat verder: ‘SV3557ND is in het Noorden 
zeer geschikt voor lange bewaring, hoewel wij 
meestal in februari/maart al leeg zijn. Dat komt  
bij ons qua spreiding van arbeid beter uit met de 
aardappelteelt die wij ernaast doen.’

‘Wij zaaien begin april, op het moment dat de grond 
bekwaam is. We ploegen vlak in de herfst, zodat  
we met één bewerking het land klaar kunnen leggen 
om te zaaien. SV3557ND heeft een vlotte, uniforme 
opkomst. Naast een snelle kieming is het wortel- 
gestel van dit ras erg sterk. Zo was SV3557ND  
goed bestand tegen de droogte. We hebben niet 
beregend; dat is best een ingewikkelde opgave in 
Noord-groningen. Het water is hier nogal zout en 
het moet van ver komen.’

Vroeg en uniform strijken
Wille jan: ‘Dit jaar waren we door het mooie weer  
en de droogte al vroeg klaar met oogsten, half 
september al. Ook daarin is SV3557ND heel uniform; 
binnen een paar dagen was alles gestreken.  

gelukkig bleef dit ras na het strijken lang groen. 
Vanwege de vroegheid was ik even bang dat er 
minder kilo’s van het land zouden komen, maar dat 
was zeker niet zo. Na het strijken groeiden de uien 
nog flink door. De opbrengst van SV3557ND is heel 
stabiel en ik denk bij de droogte van de afgelopen 
zomer boven gemiddeld. Ik ben achteraf blij dat ik 
niet beregend heb!’

Kiemremmer
De hete zomer van 2018 gaf zo zijn voordelen in de  
bewaring, vertelt Wille jan: ‘Door de droogte zijn  
er minder ziektes, vocht en schimmels in uien.  
De kiemremmer was wel een beetje lastig. Omdat 
SV3557ND zo snel en zo uniform streek, dacht ik 
even dat ik daar nét een paar dagen te laat mee  
was. Maar omdat de uien nog doorgroeiden, is het 
middel keurig tot in de bol gekomen.’

Wille jan concludeert: ‘SV3557ND is een mooi ras, 
dat ook heel goed presteert onder warme, droge 
weersomstandigheden!’ 

SV3557ND succesvol 
in Noord-Groningen



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.nl
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Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanagers: 

 lennert van Arenthals    
 Accountmanager Zuid-Nederland   
 +31 (0)6 53 77 90 35    
 lennertvan.arenthals@bayer.com

 Wout Nelissen    
 Accountmanager Noord-Nederland en limburg   
 + 31 (0)6 51 38 17 27   
 wout.nelissen@bayer.com  
 

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

 Bas Bouhuijzen
 Productontwikkeling Benelux
 +31 (0)6 30 00 46 55
 bas.bouhuijzen@bayer.com

Bayer Netherlands - Crop Science
Postbus 1050

2660 BB Bergschenhoek
Telefoon: +31 10 529 22 22 


