
 

Rassenadvies zaaiuien 2021 
 

De basis van een geslaagde uienteelt is een 
goede rassenkeuze. Bij de rassenkeuze van 
zaaiuien is het belangrijk om rekening te houden 
met de kwaliteit, opbrengst en duur van de 
bewaarperiode. Bij het selecteren van de beste 
rassen wordt gekeken naar verschillende 
raskenmerken, een vroegrijpende ui met een 
stevige huid, en een hoge opbrengst is daarbij 
het uitgangspunt. Agriant helpt u graag met het 
maken van de juiste keuze voor uw situatie.  
 

De kwaliteiseigenschapen van zaaiuien: 
 

• Vroegrijpheid 

• Bewaring  

• Hardheid en huidvastheid  

• Natuurlijke spruitrust  
 

Zaaien  
Bij het zaaien moet rekening worden gehouden met een veldopkomst van 90% en een kiem- kracht 
van 95%. Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid zaaizaad 
eenheden. Let wel op dat bij zaadvaste en late rassen er dikker gezaaid moet worden, zodat het 
gewas sneller afrijpt. Een goede richtlijn is: elke vijf planten meer zaaien per m2 (0,2 eenheid per ha), 
is één dag vroeger oogsten. De geadviseerde zaaidiepte is afhankelijk van de grondsoort, zaaibed 
en weersomstandigheden. De ideale zaaidiepte ligt tussen de 1,5 en  3 cm.   
 

Advies zaaizaadhoeveelheid: Gele uien Rode uien 

Optimale zaaidichtheid  80 planten/m2 70 planten/m2 

Standaard zaaiadvies  3,8 eenheden 3,3 eenheden 
Ideale zaaiomstandigheden en/of vroege zaai  3,6 eenheden 3,2 eenheden 

Minder goede zaaiomstandigheden en/of late zaai  4,0 eenheden 3,4 eenheden 
Priming onder standaard omstandigheden  3,3 eenheden 3,0 eenheden 

 

Priming 
Geprimed uienzaad is voorgekiemd uienzaad. Het zaad is op gang gebracht en op precies het 
juiste moment is het ontkiemingsproces stopgezet. Zodra het zaadje vervolgens wordt gezaaid 
in vochtige grond, zal deze het kiemproces direct hervatten. De belangrijkste voordelen van 
geprimed zaaizaad zijn: 

• Bij vroeg zaaien is er een eerdere veldopkomst, zeker bij een lagere bodemtemperatuur 

• Gelijkmatige opkomst en afrijping, hierdoor is de geoogste partij uien egaler 

• Door ongeremde beginontwikkeling is er minder risico op ziekten en plagen 
 

Insectenbeheersing  
Door de toename van de onder andere de teelt van zaaiuien zien we de aantasting door de uien vlieg 
toenemen. Een niet-chemisch manier om de uienvlieg te bestrijden is de Steriele Insecten Techniek 
(SIT) van de Groene Vlieg. Hiermee is al meerdere jaren goede ervaringen opgedaan. Met de 
Steriele Insectentechniek wordt de populatie uienvliegen op een natuurlijke manier onder controle 
gehouden, zodat de schadedrempel niet bereikt wordt. Dit gebeurd door een overvloed aan 
gesteriliseerde mannelijke uienvliegen los te laten in het veld. De vrouwtjes paren met de 
gesteriliseerde mannetjes en de gelegde eitjes zijn daardoor onvruchtbaar en komen niet uit. Neem 
voor meer informatie over de SIT contact op met uw adviseur.   



 

Rassenadvies gele uien  
Het aanbod aan rassen is groot, hieronder zijn de adviesrassen van Agriant per grond soort toegelicht. 

 
 
 
 

Rassenadvies rode uien  
Voor de teelt van rode raaiuien zijn ook diverse rassen beschikbaar. Hieronder vindt u het rassenadvies van 
Agriant.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Overzicht  Agriant rassenadvies 2021 
In onderstaande tabel zijn alle rassen opgenomen die Agriant dit jaar adviseert. Afhankelijk van uw situatie en 

grondsoort kan er een juiste rassenkeuze gemaakt worden. Uw adviseur kan u hierbij helpen om de juiste 

rassenkeuze te maken voor uw situatie. 

 

 

 

 

 

 

De rassen in rode letters zijn rode zaaiuien rassen.  

 

 
 
 

Afslibbaarheid 

Bewaarperiode 

Af land Kort Middellang Lang 

Tot 10 % Tot 20 % Tot 30 % Alle Tot 30 % Alle 
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Vroeg 
Barito 
Fasto    

Hybing 
Vento    

SV 3557 ND 
Julia 

Hypark 
Rolein 

Centro Kamal 

 
Midden 

 
Sunskin 
Summit 

Hytech 
Hyway 

Promotion 
Red Ray 

Motion Rockito 
Red Tide 

 
Laat 

  
Donna Hystore   

Red Baron 
Progession   

Romy 
Dormo 
Hyfive 

Centro (zand/dal) 
• Middenvroeg ras voor de zeer lange bewaring. 

• Hoog productief, middenvroeg ras. 

• Geschikt voor de zeer lange bewaring. 

• Uitstekende hardheid en huidvastheid. 

Hypark (alle gronden) 
• Middenvroeg ras voor de zeer lange bewaring. 

• Geschikt voor de zeer lange bewaring. 

• All-round ras geschikt voor vrijwel alle gronden. 

• Uitstekende hardheid en huidvastheid. 

Vento (zand/dal) 
• Middenvroeg ras, geschikt voor de primeurteelt 

• Hoog productief, middenvroeg ras. 

• Ras geschikt voor zand en dalgrond 

• Uitstekende hardheid en huidvastheid. 

Rolein (alle gronden) 
• All-round ras geschikt voor vrijwel alle gronden. 

• Hoog productief, vroeg ras. 

• Geschikt voor de korte bewaring 

• Goede hardheid en huidvastheid. 

Kamal (alle gronden) 
• All-round ras geschikt voor vrijwel alle gronden. 

• Hoog productief, middenvroeg ras. 

• Geschikt voor de lange bewaring 

• Goede hardheid en huidvastheid. 

   Neem voor vragen contact op met uw adviseur  
 

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl 
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