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Unique genetics
The best varieties for you

A guaranteed better result!
Straight from the breeder

Plantuien
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• Zeer vroege en productieve plantui
• Groeit gemakkelijk grof
• Mooie bronsgele kleur
• Geschikt voor directe afzet

 Jagro
 

• Zeer hoge schiettolerantie
• Groeikrachtig en een hoge opbrengst 

van ronde uien
• Mooie donkergele kleur
• Geschikt voor directe afzet

 Troy 
 vroege voorjaarsuitplant

• Meest vroege ras voor uitplant in het 
voorjaar

• Uitstekend geschikt voor de 
primeurteelt

• Mooie ronde ui van uitstekende 
kwaliteit met hoge schiettolerantie

• Dunne nek waardoor een korter 
droogproces en dus snel klaar voor 
afzet

 Forum
 

Plantuien

• Semi-korte dag plantui
• Uitstekend geschikt voor 

overwintering
• Glanzende, donkerrode ronde uien 

van prima kwaliteit
• Geschikt voor directe afzet 

 Electric
 overwintering rood

• Zeer hoge schiettolerantie
• Groeikrachtig en een hoge opbrengst 

van ronde uien
• Mooie donkergele kleur
• Geschikt voor directe afzet

 Troy 
 overwintering

• Meest vroege ras voor uitplant in het 
najaar

• Zeer hoge schiettolerantie
• Goede winterhardheid
• Een prima huid en opbrengst
• Geschikt voor directe afzet

 Radar
 overwintering

Overwintering

Plantuien van Bejo Zaden/De Groot en Slot

Bejo Zaden/De Groot en Slot zijn al jarenlang vooraanstaand in de veredeling van plantuienrassen. 
De nieuwste rassen worden in de markt geïntroduceerd als plantuien onder de merknaam ‘Quality 
inside’.
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• Middenvroeg, hoog productieve 
plantui

• Meeldauw resistent met goede 
huidkwaliteit

• Mooie ronde ui van uitstekende 
kwaliteit

• Zeer geschikt voor lange bewaring

 Boga
 geprepareerd

• Middenvroeg, hoog productief en zeer 
uniform

• Goede combinatie van vroegheid en 
opbrengst

• Prima huidkwaliteit en goede 
schiettolerantie

• Geschikt voor middenlange bewaring

 Centurion
 

• Middenvroeg en mooi rond van vorm
• Hoog productieve plantui
• Zeer geschikt voor lange bewaring 
• Goede schiettolerantie
• Uitstekend geschikt voor de 

verwerkende industrie

 Stur BC 20 

• Middenvroeg, hoog productief en zeer 
uniform

• Zeer geschikt voor lange bewaring
• Rond van vorm
• Goede schiettolerantie
• Uitstekend geschikt voor de 

verwerkende industrie

 Hercules
 

• Vroege, platte ui met mooie gele kleur
• Hoog drogestof gehalte
• Hoge schiettollerantie
• Geschikt voor lange bewaring

	 Stanfield
 

• Vroeg, productief en mooi rond
• Goede combinatie van vroegheid en 

huidkwaliteit
• Voor vroege exportbestemmingen en 

lokale markt
• Geschikt voor korte bewaring

 Jetset
 

Plantuien van Bejo Zaden/De Groot en Slot
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• Middenvroeg en zeer productief
• Prachtig donkerrode doorkleuring
• Geschikt voor middenlange bewaring

 Red Baron
 rood, geprepareerd

• Uniforme kwaliteitsui met een zeer 
goede huid

• Prachtige dieprode kleur
• Productief dankzij een sterk 

wortelgestel
• Geschikt voor lange bewaring

 Red Ray
 rood, geprepareerd

• Vroegste rode hybride plantui in het 
assortiment

• Goede combinatie van vroegheid, 
opbrengst en kleur

• Uniforme afrijping

 Red Light
 rood, geprepareerd

Plantuien rood

• Middenvroeg en hoog productief
• Sterk tegen fusarium en sterk 

wortelgestel
• Geschikt voor lange bewaring

 Hysky 
 geprepareerd

• Middenvroege, uniforme kwaliteitsui
• Uiterst goede huidkwaliteit
• Productief dankzij een sterk 

wortelgestel
• Geschikt voor lange bewaring

 Alonso
 geprepareerd

Plantuien van Bejo Zaden/De Groot en Slot
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Ras Vroegheid Opbrengst Huid Bewaarbaar-
heid Hardheid Schiet-

tolerantie
Drogestof- 

gehalte

plantuien overwintering

Radar 17,0 80 5,0 5,0 5,0 ++ 11,5

Troy 14,5 90 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Electric 16,0 80 5,0 5,0 5,0 + 11,0

plantuien

Forum 14,0 93 6,0 6,0 5,0 + 14,5

Troy 13,0 98 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Jagro 13,0 98 6,0 6,0 6,0 + 12,5

Jetset 12,5 95 7,5 7,0 7,0 ++ 13,5

Stanfield 12,5 90 8,0 8,0 8,0 ++ 16,0

Hercules 12,0 100 8,0 9,0 9,0 ++ 15,4

Stur BC 20 11,7 101 8,0 8,0 8,0 ++ 15,6

Centurion 11,5 100 8,5 8,5 8,0 ++ 14,5

Boga 11,0 105 8,0 8,0 8,0 Prep. 13,5

Alonso 10,5 110 8,0 8,0 8,0 Prep. 14,0

Hysky 10,0 103 8,5 9,0 9,0 Prep. 14,0

plantuien rood

Red Light 12,5 102 6,0 5,0 6,0 Prep. 12,8

Red Ray 11,0 107 8,0 8,0 7,0 Prep. 13,5

Red Baron 10,0 105 7,5 7,0 7,0 Prep. 13,5

Elk jaar toetst de veredelingsafdeling van Bejo Zaden/De Groot en Slot al haar rassen op eigen proefvelden in Europa. Alle gegevens zijn 
gebaseerd op driejarige gemiddelden van deze resultaten.

Plantuien van Bejo Zaden/De Groot en Slot
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• Unieke genetica samengebracht in de nieuwste 
rassen.

• Bejo Zaden/De Groot en Slot: advies van de 
specialisten.

• Precisiesortering van de plantuien voor een 
uniforme opkomst en ontwikkeling; uniforme 
afrijping en de hoogste productie.

• Een streng gecontroleerd gezond product. 
Teelt en productcontrole volgens Naktuinbouw 
normen en procedures aangevuld met het Bejo 
Kwaliteit Management Systeem:

• Geteeld en afgeleverd binnen een gesloten 
tracking, tracing en teeltregistratiesysteem. Van 
zaadproductie tot en met de aflevering van de 
plantui is het productieproces in handen van Bejo 
Zaden/De Groot en Slot.

• Gezondheid: selectie van ziektevrije percelen, 
veldcontrole tijdens de teelt en productiecontrole 
per partij na de oogst in eigen laboratoria.

• Alle partijen worden voor levering gecontroleerd 
op maatsortering en afwijkingen.

• Informatie over het aantal stuks per kg.
• Productcontrole met behulp van 

referentiepartijen op eigen velden op hergroei, 
rasechtheid en gezondheid.

• Geleverd met kwaliteitscertificaat.


