De Open Field Demo Days 2010 van Syngenta Seeds
werden door bezoekers van over de hele wereld bijge-
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woond. De zaadveredelaar presenteerde er zijn nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van veredeling, mechanigewassen, maar ook prei, courgette, spinazie, bonen, sla
en uien getoond.

– Jan Van Bavel –
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satie en gewasbescherming. Er werden niet alleen kool-
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manager Noord-West-Europa bloemkool
en spruitkool bij Syngenta. “Onze standaardrassen voor de versmarkt in bloemkool zijn Korlanu, Amerigo, Cadillac en
Clapton. Nieuwe bloemkoolintroducties, die speciaal voor de industrieteelt
zijn ontwikkeld en in 2011 commercieel
beschikbaar komen, zijn David (sgc3028)
en Cabral (sgc3013). Van David wordt verwacht dat het zal uitgroeien tot een topper
voor de teelt in eerste en tweede vruchtindustrie. Het goed zelfdekkende ras bezit
ultrastevige roosjes, die een goede vorm
hebben en een hoog productiepotentieel bieden. Het heeft een betrouwbare
groeiduur en vraagt in eerste vrucht 72
à 74 groeidagen en in tweede vrucht 80
à 85 groeidagen. Naast David komt voor
de industrieteelt in tweede vrucht het ras
Cabral commercieel beschikbaar. Cabral
is redelijk zelfdekkend en bezit dezelfde
goede eigenschappen als David, maar is
gemiddeld 4 à 5 dagen vroeger oogstbaar
dan David. Het combineren van de rassen
David met Faraday in eerste vrucht en van
David met Cabral in tweede vrucht levert
nieuwe mogelijkheden voor de industrieteler van bloemkool.”
Industriebloemkool wordt geoogst zonder blad. Enkel de roosjes gaan naar de
fabriek om te worden ingevroren. Slechtgevormde roosjes brokkelen te snel af
– in het vakjargon wordt dat afval ‘gruis’
genoemd – waardoor ze minder bruikbaar
zijn voor verwerking. “Andere nieuwe
rassen zoals Clabiny (sgc3010) en Cariance (sgc5796) zijn kandidaten voor een
toekomstige introductie”, aldus Marc
Smetryns. “We proberen de betrouwbaarheid van de groeiduur te verbeteren en de
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Het driedaagse evenement vond eind
september plaats op 4 ha demonstratievelden in het Nederlandse Wervershoof.
Bezoekers werden er door de specialisten
van Syngenta bijgepraat over de nieuwste
innovaties op het gebied van koolgewassen en bladgroenten.
“In België wordt er zo’n 4500 ha bloemkool geteeld, waarvan ongeveer 3700 à
3800 ha voor de industriemarkt bestemd
is en zo’n 600 à 700 ha voor de versmarkt”, vertelt Marc Smetryns, product
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Innovaties in vollegrondsgroenten

Marc Smetryns toont een knolvoetresistente
bloemkool, geschikt voor de industriemarkt.
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rassen minder afhankelijk te maken van
kritische temperaturen, waardoor uitstel
van koolzetting, en dus ook van de oogst,
wordt voorkomen.”

Knolvoetresistente bloemkoolrassen
In het segment van de knolvoetresistente
bloemkoolrassen is Clarina (sgc3030)
een nieuwe commerciële introductie
voor 2011. “Clarina biedt topkwaliteit van
roosjes qua grootte, vorm en structuur en
wordt enthousiast onthaald op de industriemarkt. Maar het ras kan ook voor de
versmarkt geteeld worden, omdat het een
gezond gewas heeft. De oogstperiode en
productie situeren zich in de zomer en
de herfst. Clarina is enkele dagen vroeger
oogstbaar dan het standaardras Clapton.
Het is hoog productief, laat zich makkelijk versnijden in rozen en levert dan een
mooie rooskwaliteit. We geloven ook sterk
in onze oranje en paarse bloemkool voor
de verse nichemarkt. Ze kunnen in de
zomer en de herfst worden geteeld. Variatie in het aanbod en keuzemogelijkheden
zijn voor de consument, en dus ook de
supermarkten, zeer belangrijk. De oranje
Ortoli (sg2756) – bij onze noorderburen
zeer populair tijdens het voorbije wk-voetbal – bevat heel veel vitamine A. In tegenstelling tot een witte bloemkool moet een
oranje exemplaar niet ‘afgedekt’ worden
met bladeren: hoe beter de blootstelling
aan licht, hoe intenser de kleur.”

Teeltinnovaties in spruitkool
“Naast bloemkool is vooral spruitkool (circa 2500 ha) een heel belangrijk koolgewas
in België”, vervolgt Marc Smetryns zijn

sen die een supermilde smaak heeft; we
denken daarmee ‘spruitenhaters’ te kunnen overtuigen om toch spruiten te consumeren. Het is een heel gezonde groente.
Wist je bijvoorbeeld dat 3 spruitjes evenveel vitamine C bevatten als een sinaas
appel?”
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Dit jaar hebben we 2 introducties voor de
versmarkt: Gigantus en Albarus. Gigantus
wordt geoogst in november en december.
Het ras heeft zijn naam niet gestolen,
want het groeit gigantisch gemakkelijk,
wat inhoudt dat het veel minder stikstof
nodig heeft dan andere rassen. Albarus
wordt geoogst tussen december en half
maart, biedt een verbeterde weerstand

Mooie, rechtopstaande spruitkoolplant.

areaal vorig jaar 25% gekrompen. Syngenta is in België marktleider in spruitkool.
De industriemarkt wil vooral rassen met
een fijne sortering (tussen 25 en 33 mm
diameter), de versmarkt rassen met een
grovere sortering (tussen 30 en 40 mm).
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verhaal. “90% van de Belgische spruiten
zijn bestemd voor de verwerkende industrie. De laatste jaren was er door de forse
productie een overaanbod op de markt,
met veel stocks tot gevolg. Daardoor is het
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bij Syngenta

Wolfgang Ott, product manager voor kool
in Noordwest-Europa, toonde de nieuwe
koolsoorten Zenon en Socrates. Zenon
is een witte kool met lange houdbaarheid die is ontwikkeld met het oog op
productie in Noord-Europa. Volgens Ott
is hij vernoemd naar een filosoof omdat
het de eerste soort is die het resultaat is
van een nieuw teeltprogramma met een
nieuwe filosofie. Socrates is een andere
witte kool, geschikt voor de korte bewaring. Bij savooikool viel het nieuwe ras
Oshawa (sg2869) op wegens zijn fijne
structuur. Het is geschikt voor de vers- én
de industriemarkt. Verder wordt het ras
Siberia omgeschakeld naar het nieuwe
Baikal, dat geen inteeltplanten meer heeft
omdat het een cms-variëteit (meer steriel)
is. Voor een teler geeft dat het voordeel
dat hij zeker is dat hij geen inteelten op
zijn veld zal krijgen. Het ras Alaska (dat
het meest wordt verbouwd in Vlaanderen)
wordt komend seizoen vervangen door
het gelijkaardige Nebraska. De roze kool
Pinkstar zorgt voor een kleurrijk effect en
kan als ‘bijmengproduct’ gebruikt worden
in de diepvriesindustrie. Groot voordeel
van zo’n roze kool is dat hij – in tegenstelling tot een rode kool – niet ‘bloedt’ (geen
kleur afgeeft) en dus perfect kan gemixt
worden in een salade met andere groenten of met yoghurt, mayonaise, … Het ras
Reball geeft relatief kleine rode kolen, ideaal voor de convenience consument, die in
de keuken geen grote inspanningen wil
doen.
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Nieuwe koolsoorten

De roze kool Pinkstar (boven) kan als bijmengproduct gebruikt worden in de diepvriesindustrie.

tegen vorst en heeft een wat grotere maat.
Voor de industrieteelt is sg2374 een nieuwe commerciële introductie, een potentiële vervanger voor Louis en bestemd voor
de oogst eind november-begin december.
Momenteel werken we aan een serie ras-

Noviteiten in gewasbescherming
De bezoekers kregen ook de gelegenheid
om kennis te maken met de FarMore
Technology van Syngenta Seed Care.
FarMore is de eerste, op groentezaden
afgestemde, combinatie van zaadbehandelingsproducten, technologieën en diensten die de productiewaarde maximaliseert door verhoging van de prestatie en
kwaliteit. De eerste voorbeelden hiervan
zijn FarMore i100, gebaseerd op Cruiser 70 ws in sla en andijvie en FarMore fi400 in conservenerwten gebaseerd
op Cruiser 350fs en Wakil. Syngenta Seed
Care werkt verder aan fungiciden, bactericiden, nematiciden en groeistimulerende
oplossingen. Al deze ontwikkelingen zullen wereldwijd onder de naam FarMore
Technology worden gepromoot. r

Landbouw&Techniek 22 – 24 december 2010 •

21

