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Eind januari vierde Bayer het honderdjarig
rdjarig be
bes
bestaan van zijn groentezaadmerk
Nunhems op de vakbeurs Agro-Expo
in Roeselare. De veredelaar
ro--Exp
Ex Vlaanderen
laan
laand
le nieuwe va
var
presenteerde er ook enkele
variëteiten in zijn assortiment vollegrondsen glasgroenten. – Jan Van
V Bavel
avel
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n stond van
met een stand die in hett teken
staan van Nunhems,
het honderdjarig bestaan
de merknaam voor
or zijn groentezaden.
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sales manager
daarbij
anagerr bij Bayer, overliep da
kort de
Nunhemse geschiedenis
chiedenis van het Nu
Nun
merk.
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rk. “De
De laatste
laatste jaren g
groeid
bedrijf toe naar specialisatie
specialisat op gewasspecialisa
bouwden we een veel
niveau. Hierdoor b
bouwd
directere
e rrelatie met onze klanten op en
bedrijven groeien naar
zagen we vvele bed
ondernemingen. We
succesvolle, grote
succesvol
gr
mogen
ogen met trots zeggen dat we goed in
de Belgische
markt hebben geïnveselgis
teerd.” Knieriem noemde als hoogtepunten onder meer de succesvolle samenwerking met de West-Vlaamse
diepvriesbedrijven (waaruit de preirassen
Longton F1 en recent ook Linkton F1 voor
de industriemarkt ontstonden, zie verder), met de plantenkwekers (cruciaal
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voor een succesvol begin van de teelt) en
on
o
de ontwikkeling
van hybriden in prei.
“S
“Samen
met onze klanten willen we ook
in de toekomst werken aan winstgevende,
gezonde én lekkere groenten”, aldus
Knieriem.

Nieuwe preirassen
Ellen Verhelle, salesspecialist Prei bij
Bayer, gaf uitleg bij enkele veelbelovende
preirassen voor de Vlaamse markt.
“Nunton F1 – met een duidelijke verwijzing naar onze merknaam Nunhems – is
ons nieuwe ras voor de vroege herfst. Het
past perfect binnen het verhaal van een
hogere kwaliteit, waarmee onder meer
de REO Veiling zich met zijn keurmerk
Fine Fleur tegenover buitenlandse preitelers wil onderscheiden. Het is een heel
mooi donker type, makkelijk te schonen,
heel opgericht en uniform qua diameter
en schachtlengte. Op teelttechnisch vlak
past het mooi tussen ons zomerras

Krypton F1 en ons late herfstras Poulton F1, maar je kan het eigenlijk heel de
herfst telen. Dit jaar gaat Nunton F1 voor
het eerst in productie via enkele proeven;
telers zullen het dan ook vanaf volgend
jaar echt leren kennen. Linkton F1 is een
nieuw ras voor de zomer en de vroege
herfst. Het maakt deel uit van het segment van de lange, fijne prei, net als ons
bestaand ras Longton F1 dat geschikt is
voor de latere herfst. Dit segment wordt
door de diepvriesindustrie afgenomen om
er preiringen van te maken en door
versnijderijen om het wit van de prei te
gebruiken in groentemixen. In dit segment moeten we concurreren tegen de
Bulgaarse types, maar wat kwaliteit
betreft is Linkton F1 veel minder vezelig
en wordt hij niet zo snel overrijp. Hij heeft
een heel goede schachtkwaliteit die zorgt
voor heel veel en vaste ringen die niet uit
elkaar vallen. Bovendien is hij sterk tegen
trips en roest. Linkton F1 is ook makkelij-
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Wortelen en erwten
In wortelen is Cadance F1 een veelbelovend nieuw ras van het Nantes-type voor
de versmarkt. “Het rechtopgroeiende
gewas voor uitzaai vanaf eind april tot
eind mei geeft hoge opbrengsten van
circa 25 cm lange, gladde en cilindrische
wortels zonder groenkraag. Het is sterk
tegen barsten, oogstbaar vanaf eind
augustus en geschikt voor middellange
bewaring”, vertelt Ann Demeulenaere,
productspecialist Knolselder en wortelen
bij Bayer. NUN 13083 (onder registratie)

Flandesa combineert deze enatievirusresistentie met een briljantgroene kleur
en een zoete smaak. Het grote probleem
is dat hoe zoeter de erwten zijn, hoe
meer ze worden aangetast door bladluizen en virussen. Doordat het ras geteeld
wordt voor de West-Vlaamse diepvriesindustrie, zal het ook in Noord-Frankrijk
worden verbouwd. Helaas worden er niet
zo veel erwten meer in Vlaanderen zelf
geteeld; vooral nog in het Heuvelland en
een klein beetje in de Polder en de streek
van Kruishoutem tot Oudenaarde.”

Knolselderijhybride

het kiemen van knolselderijzaden aanzienlijk verbeterd. De originele Prestinunpil biedt voor telers diverse voordelen: ze krijgen uniforme planten van de
plantenkweker, een tray bevat meer
planten zodat ze sneller en efficiënter
planten en ze kunnen een grote opbrengst knollen per hectare halen.”
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ker te rooien dan de Bulgaarse types en
de teler haalt er een hoog rendement
mee.” Volgens Ellen Verhelle is zo’n 60%
van de preiproductie in België en Nederland bestemd voor de export maar worden onze buurlanden Frankrijk en Duitsland, die vroeger heel belangrijk waren
voor onze export, steeds meer zelfvoorzienend. Oost-Europa blijft een optie als
extra afzetmarkt. “Hoe dan ook hebben
onze West-Vlaamse telers heel veel
kennis in huis, onder meer ook via een
goede teeltbegeleiding, om zich te blijven
onderscheiden met kwaliteitsvolle prei.
Opmerkelijk is ook dat België een belangrijk consumptieland van prei blijft, zeker
als je het vergelijkt met Engeland en
Duitsland”, rondt ze ons gesprekje af.

Het knolselderijras Markiz F1 is intussen
bijna anderhalf jaar op de markt. “Het is
een uitstekende aanvulling van ons
bestaande Nunhemsassortiment met de
bekende rassen Prinz en Rex F1”, aldus
Ann Demeulenaere. “Met zijn uitzonderlijke groeikracht, goede interne kwaliteit

is een nieuw ras voor de schijveninduschijvenindus
nindus-trie. “Het is een laat ras en heeft
eeft als
voordeel dat het zijn sortering
behoudt;
g behoudt
er is zeer weinig overmaat.
aat. Verder is het
he
zeer sterk tegen
en breuk
euk en barsten. Op dit
vlak moet het
et de hoogste standaard in de
markt kunnen
verduidelijkt
unnen evenaren”, verduidel
Wilfried
procesed de Cock, sales manager
man
sing
g bij Bayer.
die dit jaar op
“Een andere nieuwig
nieuwigheid d
Flande markt komt,
kom is ons erwtenras
e
industrieras in het fijne
desa. Dit late industr
segment
gment zal 60 à 70% extrafijne en fijne
erwten
en geven. Een bijzondere innovatie
bij dit rass is dat het intermediair resistent
is tegen het enatievirus. In 2014 was dit
virus, dat wordt overgedragen door
bladluizen, in de erwtenteelt nog de grote
boosdoener qua opbrengstderving. In een
virusaantasting in een erwtengewas is
het enatievirus zeker voor 70% verantwoordelijk voor de opbrengstderving.
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Het nieuwe erwtenras
Flandesa is intermediair
resistent tegen het enatievirus.
us.

De zeer productieve, grove trostomaat Progression geeft uitzonderlijk grote vruchten en uniforme trossen.

en groot schoningsgemak is het bijzonder
geschikt voor de industriemarkt. Als je
het plant na 10 mei, levert het een hoge
opbrengst knollen met een mooie ronde
vorm. Bij knolproductie voor de versmarkt is een hoge plantdichtheid mogelijk. Markiz F1 is hét knolselderijras voor
plantenkwekers, telers en verwerkers die
gaan voor een maximaal rendement.” De
zaden van de hybride worden geleverd als
Prestinunpillen. “Prestinun is een unieke
pil voor knolselderij”, stelt Ann. “Het
gewas heeft kleine zaden en kiemt van
nature langzaam. Dankzij de ontwikkeling
van deze pil en het unieke voorkiemingsproces is de zaaibaarheid en snelheid van
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van de productieketen. De sterke, generatieve plant is geschikt om te snoeien op
5 à 6 vruchten. Verder zullen we dit jaar
ook Progression (NUN 09094 TOF, eveneens onder registratie) uitgebreid beproeven in ons land. Het is een zeer
productieve, grove trostomaat met uitzonderlijk grote vruchten en uniforme
trossen. Dankzij zijn uniforme structuur
is het geschikt om te snoeien op 5 vruchten. Dit ras levert een vroege productie
en vertoont het hele seizoen door een
stabiel oogstpatroon. Met Progression
kan je er dan ook in slagen om je
oogstrecord te verbreken”, besluit Veronique. Q
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