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Op de beurs Agro-Expo Vlaanderen in Roeselare introduceerde Nunhems, het
groentezaadbedrijf van Bayer CropScience, enkele nieuwe veelbelovende rassen in
de gewassen tomaat, knolselder en prei. Wij gingen er praten met de diverse
Nunhemsspecialisten. – Jan Van Bavel
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Nunhems is een wereldwijde specialist in
groentezaden. Zijn productenpakket
omvat 28 groentegewassen, waaronder
leidende rassen in komkommer, paprika,
prei, sla, tomaat, ui en wortel. Tijdens het
teeltseizoen organiseerde het groentezaadbedrijf diverse productspecifieke
praktijkbezoeken en vergaderingen voor
telers en stakeholders. Eind januari
stelden de verschillende gewasspecialisten van Nunhems diverse nieuwigheden
voor op de Agro-Expobeurs in Roeselare.

Nieuwe knolselderhybride
Op de Nunhemsstand werd het knolselderras NUN 00908 CEC F1 gedoopt tot de
hybride Markiz F1 in aanwezigheid van de
voornaamste proefveldhouders, verwerkers en plantenkwekers van het ras.
8 • groenten

Markiz F1 is, na Rex F1 die in 2000 op de
markt kwam, de tweede knolselderhybride van Nunhems. “Tijdens de afgelopen 4 jaar hebben we Markiz F1 uitgebreid beoordeeld op de belangrijkste
eigenschappen waarover een goed knolselderras moet beschikken om geschikt
te zijn voor de diepvries- en conserven
industrie”, vertelt Ann Demeulenaere,
productspecialist knolselder bij Nunhems. “Dankzij de uitzonderlijke combinatie van een hoge productie met een
uitmuntende interne kwaliteit is Markiz
F1 een goede aanvulling op ons bestaande assortiment met de rassen Prinz en
Rex F1. Bovendien is hij met zijn uitzonderlijke groeikracht bijzonder geschikt
voor de industriemarkt. Met onze nieuwe
knolselderhybride mikken we op de

plantenkwekers, telers en verwerkers die
gaan voor een maximaal rendement.”
Op het akkerbouwbedrijf van Ignace
Vercruysse in Kortrijk werd er een grote
hoeveelheid van Markiz F1 naast Rex F1
uitgeplant op 12 mei 2013. Bij de rooi op
12 december werden beide rassen apart
gehouden en gewogen. Markiz F1 gaf een
zeer hoog nettoresultaat van 78 ton per
ha, terwijl Rex F1 uitkwam op een eveneens mooi nettogewicht van 76 ton per
ha. “Dit hoge rendement is te danken aan
een combinatie van goede rassen die op
een optimale manier geteeld werden”,
aldus Ann. “De teelt gebeurt op dit bedrijf
in een heel ruime vruchtafwisseling op
velden die een goede vochthuishouding
en humus hebben. Het gewas wordt ook
tot het einde van de teelt beschermd
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Nunhems presenteert
nieuwe groenterassen
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Op Agro-Expo zette Nunhems ook de
voordelen van de nieuwe winterprei
rassen Aylton F1 en Pluston F1 in de verf.
“Deze nieuwe hybriden maken ons preiassortiment van ‘The Next Generation’,
dat een jaarrondproductie van hoge
kwaliteit garandeert, compleet. Ze werden speciaal ontwikkeld zodat ze goed
bestand zijn tegen de vaak extreme
winterse weersomstandigheden”, zegt
Ellen Verhelle, sales specialist prei. “De
hoge resistentie tegen ziekten van Aylton
F1 biedt een betere gewasveiligheid
tijdens de koudste periode van het jaar.
Deze kortere winterhybride, die bovendien een hoge opbrengst biedt, voldoet
zeker aan de eisen van de telers.
Pluston F1 is een uitstekend winterras
met een hoge opbrengst. Zijn bijzonder
sterke winterhardheid werd aangetoond
via intensieve proeven die plaatsvonden
tijdens strenge vorstperiodes. Dankzij de
gezonde bladeren en de robuuste schacht
blijft de kwaliteit van de prei perfect
behouden, zelfs in extreme weers
omstandigheden. Het uniforme gewas
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Tot slot hadden we in Roeselare ook een
kort gesprek met Danny Van Boom, product- en sales specialist asperges. “Nunhems kocht in 2008 het aspergeassortiment van Teboza over”, vertelt hij. “Met
moderne technieken en technologieën,
gecombineerd met ruime ervaring in de
markt hebben we een nieuwe generatie
aspergerassen kunnen selecteren die een
hogere standaard neerzet wat opbrengst
en kwaliteit betreft. Al een jaar of 3 hebben we nu de rassen Tallems en Fortems
in onze portefeuille. Het zijn beide 100%
mannelijke hybriden voor de teelt van
witte asperges. Tallems is een halflaat ras
en een goed alternatief voor het late
segment. Het biedt een hoge productie
met in het eerste oogstjaar het hoogste
aantal uniforme stengels van topkwaliteit.
Fortems is dan weer een middelvroeg ras,

ht

Winterpreirassen

Nunhems heeft een jarenlange ervaring
in het veredelen van tomatenrassen en
ontwikkelde met succes een breed assortiment rassen voor diverse regio’s in de
wereld. Op Agro-Expo introduceerde het
bedrijf de rassen Foundation en Competition. “Foundation is een kwaliteitstros
tomaat voor zowel de jaarrond als belichte teelt met een zeer hoge productie
en een prima smaak”, vertelt Veronique
Savelkoul, sales specialist tomaat. “Het
gewas heeft een sterke groei en is open.
Het is een compact planttype en daardoor
ook geschikt voor minder hoge kassen.
De groene delen van de trossen zijn zeer
sterk, de dieprode tomaten zijn stevig.”

Geloof in aspergerassen

© Nunhems

pil diverse voordelen: ze krijgen uniforme
planten van de plantenkweker, een tray
bevat meer planten – wat een snellere,
efficiëntere manier van planten inhoudt –
en ze kunnen een grote opbrengst knollen per hectare halen. Door het gebruik
van een speciale verpakking sinds 2012 is
de kwaliteit van de pillen aanzienlijk
constanter en kunnen ze beter worden
bewaard.”

Talent in tomatenveredeling

tentelers de mogelijkheid hun opbrengst
werkelijk te verbeteren.”

er

Knolselderhybride Markiz F1
heeft een grote groeikracht,
een hoge productie en een
uitmuntende interne kwaliteit.

resulteert in een zeer hoog percentage
bruikbare planten. Gecombineerd met de
lagere voorbereidingskosten van dit
eenvoudig schoon te maken ras kunnen
we besluiten dat Pluston F1 een uitstekend ras voor de winter is.”

Bo

tegen de bladvlekkenziekte. Rekening
houdend met zijn schotresistentie bevelen wij aan om Markiz F1 na 10 mei te
planten. Dit doe je beter niet op zeer rijke
gronden.”
Voor dit seizoen zijn de zaden van de
nieuwe hybride beschikbaar als Prestinunpillen. “Prestinun is een unieke pil
voor knolselderij. Het gewas heeft zeer
kleine zaden en van nature een langzame
kieming. Dankzij de ontwikkeling van
deze pil en een uniek voorkiemingsproces hebben we de zaaibaarheid en snelheid van het kiemen aanzienlijk verbeterd”, legt Ann uit. “Voor telers biedt deze

1

2

1 Nunhems kwaliteitstrostomaat Foundation in belichte teelt.
bestand tegen winterse weersomstandigheden.

Competition is dan weer een innovatief
troscherrytomatenras met een zoete
smaak. “Deze tomaat is geschikt voor
zowel de traditionele als de belichte teelt.
Het ras produceert heerlijk smakende,
dieprode cherrytomaten van elk ongeveer
11 à 12 g. Het maakt lange, vlakke trossen met een mooie visgraatstructuur en
15 à 18 tomaatjes. De productie is gedurende het hele teeltseizoen hoog. Nog
een grote troef is dat het bijzonder sterk
is tegen scheuren. Competition valt op
door de dieprode kleur van de tomaat en
de sterke groene delen van de tros. Deze
troscherrytomaat biedt hightech toma-
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Het preiras Aylton F1 is goed

dat een goede keuze is bij een vervroegde
teelt. Het is hoog qua sortering en produceert in het eerste oogstjaar het hoogste
percentage stengels met een diameter
tussen 18 en 28 mm, met ook perfect
gesloten koppen. Bij hoge temperaturen
levert het perfecte prestaties. We investeren en geloven heel sterk in onze aspergerassen, maar de tijd zal uitwijzen of dat
een juiste keuze is. Over het algemeen kan
je stellen dat het aspergeareaal in België
lichtjes stijgt, vooral het areaal in kassen
dan. Maar het blijft relatief klein, zeker in
vergelijking met onze buurlanden Nederland en Duitsland.” n
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