
Maak een goede start voor een succesvolle 
uienteelt: kies voor priming.

Voordelen
• Snelle uniforme opkomst
• Uniformer gewas en eindproduct
• Minder vatbaar voor bonen- en uienvlieg
• Sneller starten en efficiëntere onkruidbestrijding
• Gemak bij bepalen antispruitbehandeling
• Tot 10% minder zaad verbruiken

In teeltseizoen 2020 is een uitgebreide proef gedaan om het 
verschil tussen geprimed en ongeprimed zaad in beeld te brengen.  
Beide objecten hebben dezelfde zaaidichtheid. Het perceel is 
gezaaid op 26 maart en op 7 september geoogst.

Totaal geoogst* 40-60 mm >60 mm
Geprimed 154 uien 44 uien 110 uien
Ongeprimed 137 uien 58 uien 79 uien
* aantal uien vanuit een proefrooiing van 2 m2 per object

Neem bij vragen contact op met een accountmanager in uw regio.

www.degrootenslot.nl

Deze informatie is met zorg samengesteld. De gegevens zijn een richtlijn, gebaseerd op meerjarige resultaten uit onze proeven en dienen naar eigen inzicht te worden geïnterpreteerd. Aan de 
vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. (2011)

Leading in Allium,
inspired by you.

Noord-Nederland | Jaap Jonker
M (+31) (0)646 076 817
E j.jonker@degrootenslot.nl 

Zuid-Nederland/Vlaanderen | Rinus Struik
M (+31) (0)653 264 313
E r.struik@degrootenslot.nl

Zuid-Nederland/Wallonië | Bart Schriever
M (+31) (0)625 640 315
E b.schriever@degrootenslot.nl

Promotor Nederland | Lynette Verweel
M (+31) (0)646 353 149
E l.verweel@degrootenslot.nl

West- en Midden-Nederland | Wendy Hilhorst
M (+31) (0)611087 176 
E w.hilhorst@degrootenslot.nl 

Midden- en Oost-Nederland | Tom Langenberg
M (+31) (0)646 258 634
E t.langenberg@degrootenslot.nl

Zuid-Nederland/Vlaanderen | Peter Vroegindeweij
M (+31) (0)621 819 337
E p.vroegindeweij@degrootenslot.nl

Volg @DeGrootenSlot op:

17 april 2020: geprimed

23 april 2020: geprimed

7 september 2020: geprimed

8 april 2020: geprimed

2 april 2020: geprimed

17 april 2020: ongeprimed

23 april 2020: ongeprimed

7 september 2020: ongeprimed

8 april 2020: ongeprimed

2 april 2020: ongeprimed

Priming
Kies zekerheid



Hytune 
Zeer productief vroeg ras met sterk 
wortelgestel

Hybing 
Zeer vroege Rijnsburger

Hybound 
Uitstekende huidkwaliteit en spruitrust

Summit 
Harde ui met mooie bol-nekverhouding

Hysky
Sterk tegen fusarium

Hypark 
Goed wortelgestel en sterk bollende ui

Hyroad
Uitstekende hardheid en huidvastheid

Hytech 
Hoog opbrengend vermogen

Hyway
Goede opbrengengst en lang  
bewaarbaar

Hybelle
Zeer productief ras

Hyfive
Uitstekende huidkwaliteit

Hylander 
Meeldauwresistent biologisch ras

Hystore
Door sterk wortelgestel goed op 
droogtegevoelige gronden

Hysinger
Meest productieve ras met uitstekend 
wortelgestel

Red Tide
Uitstekende opbrengst met goede 
bewaareigenschappen

Red Ray
Middenvroeg en voor lange bewaring

Red Baron 
Hoge opbrengst en grove maat-
sortering

Zaaiuien
Kies zekerheid

Deze informatie is met zorg samengesteld. De gegevens zijn een richtlijn, gebaseerd op meerjarige  waarnemingen uit onze proeven en dienen naar eigen inzicht te worden geïnterpreteerd. 
Aan de vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. (2011)

Leading in Allium,
inspired by you.

www.twitter.com/degrootenslot

www.facebook.com/degrootenslot

www.instagram.com/degrootenslot

De Groot en Slot B.V.
Westelijke Randweg 1
1721 CH  Broek op Langedijk
Nederland
T +31 (0)226 33 12 00
E info@degrootenslot.nl
www.degrootenslot.nl


