
Proefprofiel - 20/02/2017

Uitgereikt aan (naam):

Gewas:     Ui
Periode:    Middenlaat
Segment:    Rijnsburger, geel
Ras in beproeving, nog 
niet voor verkoop beschikbaar: SV1332DN - Bossito

Onderstaande kenmerken zijn gebaseerd op meer dan 50 proeven in de 
afgelopen 4 jaar in Nederland, Duitsland, Polen, Frankrijk en Engeland. 
SV1332ND is een middenlate Rijnsburger voor de lange bewaring. De sterke 
punten van het ras zijn de huidvastheid, hardheid en de spruitrust. 

KARAKTERISTIEKEN
• Middenlate vroegheid, kort na Rockito
•   Geschikt voor de langste bewaring tot mei / juni  

dankzij zeer goede hardheid en huidvastheid  
gedurende de bewaring.

• Hoog percentage goede uien na bewaring.
•  Zeer uniforme ronde vorm met een aantrekkelijke  

bronzen huid
• Sterke spruitrust
• Hoog percentage eenkernigheid
• Kwaliteitsui voor de langste bewaring.

AGRONOMISCH ADVIES
•  Geadviseerde zaaidichtheid: 750.000 – 1.000.000 zaden per hectare   
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Geadviseerde oogst / bewaarperiode:

      Oogsten              Bewaren   

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet-winstgevende proef onder getekende overeenkomst. 
Individuele resultaten en prestaties van het ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De resultaten die hier worden 
gepresenteerd gelden niet als indicatie van resultaten die u in de context van een proef kunt behalen, aangezien lokale omstandigheden als teelt, 
grondsoort en weersomstandigheden kunnen afwijken. Bovendien kan Monsanto de resultaten niet garanderen, aangezien het ras nog in ont-
wikkeling is. 

Bron: 8 proeven in Nederland, 4 proeven in Frankrijk in 2013-2016. Alle eigenschappen 
zijn relatief gemaakt waarbij 100 de gemiddelde score is voor alle rassen in de proef.

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.  Seminis is een geregistreerd trademark  van  Seminis Vegetable Seeds, Inc. 
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