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Het  Syngenta uienteam 



Bekijk de masterclasses op de site! 
https://www.syngenta.nl/uw-gewas/groenteteelt/uien/rassen  

https://www.syngenta.nl/onze-uien-experts
https://www.syngenta.nl/uw-gewas/groenteteelt/uien/rassen
https://www.syngenta.nl/uw-gewas/groenteteelt/uien/rassen
https://www.syngenta.nl/uw-gewas/groenteteelt/uien/rassen
https://www.syngenta.nl/uw-gewas/groenteteelt/uien/rassen


Assortimentstabel 

Rasnaam Vroegheid Hardheid Huidvastheid Spruitrust Bewaring Opbrengst 

Promotion 7,9 8 9 8 8 107 

Motion 7,6 9 9 8 9 102 

Progression 6,7 9 8 9 9 102 

Vision 8,5 8 8 10 8 100 

Sunskin 7,4 7 7 7 7 105 

Medaillon 7,4 7 8 8 8 104 
Meerjarige resultaten uit eigen proeven 

NIEUW! 

https://www.syngenta.nl/uw-gewas/groenteteelt/uien/rassen/diamantselectie


Kees Jacobs, Sales en Technical Crop Advisor: 
“Zaai Syngenta uienrassen om als teler de regie over uw uienafzet in  
eigen hand te houden; Syngenta uienrassen zijn geschikt voor directe  
levering af-land, voor de korte en lange bewaring!” 

Onze rassen 



► Vroeg / middelvroeg 

► Uitstekende huidkwaliteit 

► Geschikt voor de middellange bewaring 

► Zeer sterk wortelgestel 

► Zeer productief 

► Geschikt voor alle grondsoorten: allroud ui!! 

Promotion 

Onze rassen 

NIEUW 



► Middelvroeg 

► Zeer sterk in bewaring 

► Uitstekende hardheid 

► Bijzonder huidvast 

► Lange spruitrust 

► Hoge opbrengst met een zeer 

hoog bewaarrendement 

 

Motion 

Onze rassen 



► Middelvroeg / laat 

► Top hardheid 

► Uitstekende huidkwaliteit 

► Een van de hardste rassen in UIKC-proeven 

► Zeer lange spruitrust 

► Excellente combinatie van opbrengst en 

bewaarbaarheid 

 

Progression 

Onze rassen 



► Vroeg oogstbaar en toch lang bewaarbaar 

► Lange spruitrust 

► Sterk wortelgestel 

► Zeer productief op lichtere grondsoorten 

► Ronde, harde ui 

 

Vision 

Onze rassen 



► Middelvroeg 

► Zeer productief 

► Scoort hoog op alle rassenlijsten 

► Zonnig goudgeel 

► Geschikt voor de zwaardere grondsoorten 

Sunskin 

Onze rassen 



► Middelvroeg 

► Zeer sterk wortelgestel 

► Sterke loofontwikkeling 

► Onderscheidend qua productie op minder 

opdrachtige gronden 

► Goed bewaarbaar 

Medaillon 

Onze rassen 



Teeltadviezen 
Graag voorzien wij u van het juiste advies voor een optimale teelt! 

Stikstofadvies 

laag midden hoog 

kg N/ha 130   150   170 

Promotion           

Motion           

Progression           

Vision           

Sunskin           

Medaillon           

Rassenkeuze afhankelijk van grondsoort 

licht gemiddeld zwaar 

zand - dal -  veen -  zavel -  leem - löss - klei 

Promotion           

Motion           

Progression           

Vision           

Sunskin           

Medaillon           



Michiel werkt als technical sales representative uien in Zuid-West 

Nederland en België. 

Wat is er leuk aan en waarom doe jij het met plezier? 

Tijdens mijn werkdagen ben ik veel in de teelt, bij de telers. Je leert de 

uitdagingen van de teelt kennen en weet wat de teler zoekt in een ras. 

Ontmoet de Uienexperts! 

Bekijk de masterclasses op de site! 
https://www.syngenta.nl/uw-gewas/groenteteelt/uien/rassen 

Kees werkt als technical sales representative voor uien in 

Nederland.  

Wat is er leuk aan je werk en waarom doe je dit met plezier? 

Ik was op zoek naar een stuk specialisatie en dat heb ik nu bij 

Syngenta gevonden door mij bezig te kunnen houden met uien! 

Ontmoet Kees Jacobs en Michiel van Mol, onze uienexperts. Zij zetten zich elke 

dag in voor de uienteelt. Met hun jarenlange ervaring in en aanstekelijke passie 

voor de sector kunnen ze ook u helpen met uw uitdagingen en kansen. 

https://www.syngenta.nl/onze-uien-experts


Zaaizaadbehandeling 

Michiel van Mol, Sales en Technical Crop Advisor: “Het juiste uienras op 
de juiste grond, dat is de basis voor een goed advies en een goede start 
van de teelt.” 



Farmore Technology in uien 
Optimale bescherming tegen zaad- en grondgebonden schimmels 

Onder de naam FarMore Technology werkt Syngenta aan oplossingen die het kiemende plantje 

beschermen tegen ziekten en andere aantasters. De combinatie Maxim 480 FS en Apron XL op het 

zaaizaad biedt een uitstekende bescherming tegen diverse ziekten. 

 

Vergeleken met markt standaard 

 Gelijk            Beter 

Zaad Veiligheid & Opkomst 

Optimale plant stand 

 Zaad veiligheid 

 Opkomst 

 Sterke en goed groeiende  

 gewassen 

 Gelijk groeiend gewas 

Werkzaamheid 

 Pythium sp. 

 Fusarium spp.  

 (kiemplant aanstasting) 

 Botrytis 

 Rhizoctonia  

 
 

 
 

 
 

 

Waarde voorstel in uien 
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FarMore Technology  werking tegen 
zaadgebonden Botrytis in uien



Contactgegevens 

Adres 

Nederland 

Westeinde 62 

1601 BK Enkhuizen 

www.syngenta.nl 

 

België 

Technologiepark 30 

9062 Zwijnaarde 

www.syngenta.be 

 

Customer Service: 

Nederland 

T +31 (0)228 633 031 

vegetablescsdesk.benelux@syngenta.com  

België 

T +32 (0)92 10 17 68 

vegetablescsdesk.benelux@syngenta.com  

 

Belangrijke informatie / Disclaimer  

Syngenta Seeds Vegetables heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorg en vakkundigheid samengesteld. 

Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemeen advies en de gebruiker dient deze te gebruiken overeenkomstig zijn eigen 

kennis en ervaring met de plaatselijke omstandigheden. In geval van twijfel adviseren we een kleinschalige proefproductie uit te voeren om te 

bepalen hoe de lokale omstandigheden het ras kunnen beïnvloeden. 

 

Syngenta Seeds Vegetables aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met deze brochure. 

Copyright © 2019, Syngenta.  

® Registered trademark of a Syngenta Group company.Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen 

 

Teeltcontact 

Kees Jacobs 

Technical sales representative Nederland 

T +31 (0)657 312 075 

kees.jacobs@syngenta.com 

 

Michiel van Mol 

Technical sales representative Nederland & België 

T +31 (0)657 570 352 

michiel.van_mol@syngenta.com 
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