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Raseigenschap smaak
wordt belangrijker
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Eind september hield Bejo Zaden zijn jaarlijkse internationale Open Dagen. Heel wat
groentespecialisten uit de voedingsketen gingen kennismaken met de nieuwigheden
– Jan Van Bavel –
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Zaadveredelaar Bejo ontving tijdens het vijfdaagse evenement
zo’n 2500 bezoekers – toonaangevende groentetelers en -verpakkers, maar ook groenteverwerkers en -handelaren – uit meer dan
50 landen. Op het 2,5 ha grote terrein naast de hoofdvestiging
in het Nederlandse Warmenhuizen konden ze de gecommercialiseerde gewassen en rassen ontdekken, machines (zoals precisieschoffelmachines) bewonderen tijdens een mechanisatieshow
en deelnemen aan rondleidingen door de bedrijfsgebouwen met
moderne faciliteiten voor research, zaadverwerking en verpakking. Geïnteresseerde telers konden ook praktijkbedrijven in de
buurt bezoeken. In de bezoekerstent gaf de zaadveredelaar prikkelende voorbeelden voor de marketing van haar groenterassen
en kon je proeven van de Bejorassen die in heerlijke gerechten
waren verwerkt.
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• vol le g ronds groent en •

en het genetica-aanbod.

5 thema’s
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Smaak wordt volgens Perry Kuilboer, verkoopleider Nederland,
overigens een steeds belangrijkere raseigenschap. “Ook voor
vollegrondsgroenten wordt er in de keten steeds bewuster naar
smaak gekeken, terwijl er vroeger alleen over werd gepraat. In
het contact met supermarkten is smaak een vast gespreksonderwerp.” Bejo speelde tijdens zijn Open Dagen ook in op 4 andere
thema’s: gemak, gezond, innovatief en biologisch. Volgens Pieter Gabriëls, directeur van Bejo Duitsland, spelen deze thema’s
een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe rassen. “Wij
werken bijvoorbeeld gericht aan groenterassen die uitblinken in
smaak en zetten smaakpanels in om nog smaakvollere rassen te
maken. Met Namur en Miami hebben we 2 zoete wortelrassen
in ons assortiment en ook ons gloednieuwe aspergeras Cumulus
blinkt uit in smaak”, verduidelijkt Gabriëls.
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Naast smaak hebben rassen met speciale kwaliteiten voor
gemaksgroenten topprioriteit. “Ons wortelras Komarno heeft
door zijn prachtige interne kleur en hoog nettorendement een
grote meerwaarde voor de groentesnijderij en diepvriesindustrie”, aldus Perry Kuilboer. Aan de ontwikkeling van zo’n speciaal
industrieras gaat heel wat onderzoek vooraf. “Hoe is de houdbaarheid? Wat is het nettoresultaat in de snijderij? Blijven smaak en
structuur na bewerking behouden? Onze veredelaars en onderzoekers zijn continu bezig met deze vragen.”
Bejo’s onderzoekers speuren ook intensief naar genetische
bronnen met verhoogde gehaltes aan gezonde inhoudstoffen.
Door deze genetica slim te combineren, ontwikkelt Bejo rassen
met extra hoge gehaltes. De purple sprouting broccoli Santee is
daar een mooi voorbeeld van. Volgens Kuilboer heeft Santee alles
wat de hedendaagse consument wil. “Het is een aantrekkelijk
ogende ‘aspergebroccoli’. Naast de hoge waarden aan antioxidanten zijn smaak en bereidingsgemak aansprekende eigenschappen
voor de consument.”
Bejo heeft ook rassen die door hun kleur of vorm extra opvallen. “Neem ons rijk gekleurde wortelras Rainbow. Het is een ras
dat wortelen produceert in de kleuren geel, wit, oranje en uiteenlopende zalmkleuren. Deze blikvanger in het versschap kan je
ook uitstekend gebruiken als vers gesneden of diepvriesproduct”,
verduidelijkt Pieter Gabriëls.

Koploper in biologisch zaad
Bejo is koploper in de verkoop van biologische groentezaden. “De
markt voor biologische groenten is een gevestigde markt met een
stabiele groep trouwe kopers. Ons complete aanbod van biologische groentezaden helpt de biologische sector in haar streven
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“Bejo is gespecialiseerd in vollegrondsgroenten, met 3 hoofdgewassen: wortelen (goed voor een aanbod van meer dan 100 verschillende rassen), kolen en uien”, vertelt Koen Verbruggen, verkoopverantwoordelijke Oost-België. “Daarnaast hebben we nog
een zeer breed pakket gewassen waarin we actief zijn. Belangrijk
voor de Belgische markt zijn prei, spinazie en selderij. Gewassen
waarvan iets kleinere arealen bij ons worden geteeld zijn Chinese
kool, radicchio, venkel, (wortel)peterselie, rode biet en asperges.”
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Hoofdgewassen

Bejo 2808 is een middellaat ras voor de oogst in december met
circa 210 groeidagen. Het is productief, sterk tegen hagel en vorst
en geeft mooie gladde spruitjes met een klein snijvlak. Bij rodekool is Klimaro een nieuw laat ras in het zwaardere segment voor
onmiddellijke afzet en lange bewaring. Het is ook sterk tegen
bewaarproblemen zoals roodrot. Expect geeft een forse wittekool
voor de versmarkt, snijderij en bewaring. Het ras onderscheidt
zich door zijn gezondheid op het veld (zo is het zeer sterk tegen
trips). Het staat mooi rechtop en is geschikt voor machinale
oogst. Salou (Bejo 2669) is een prima bloemkool voor de late
herfstteelt. Het ras heeft 120 groeidagen; de plantdatum ligt tussen 10 en 22 juli. Marbella (Bejo 2764) is een zeer productieve
bloemkool voor de nazomer en vroege herfst. Het ras is sterk op
blad met 80 à 85 groeidagen.”
Bij de wortelen plaatste Bejo zijn nieuwe rassen Newcastle
(Bejo 2799) en Niland in de kijker. Newcastle is een vroeg ras met
sterk en donker loof, is sterk tegen ziektes en geschikt voor lichtere gronden. Het is volgroeid na ongeveer 110 dagen na het zaaien.
Niland is een dubbeldoelras: het kan zowel voor de late versmarkt
als voor de schijvenpeenindustrie. Deze iets langere variant van
Nerac – het hoofdras in België – produceert goed gevulde, cilindrische en breukvaste wortelen. Niland is ook goed geschikt voor
de bewaring.
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naar een volledig biologische voedingsketen. Volgend verkoopseizoen zal Bejo liefst 140 rassen biologisch zaad van ruim 30 verschillende gewassen aanbieden”, besluit Gabriëls.
Bejo Zaden lanceerde op de Open Dagen ook een webshop
voor biologische zaden. Die zijn voortaan in de kleinste verpakkingseenheden online verkrijgbaar via www.bejo.nl. In de webshop is een breed assortiment groenterassen beschikbaar van
uiteenlopende gewassen, overzichtelijk gerangschikt op groeiseizoen en type.

Nieuwe naam in asperges
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“Een tiental jaar geleden zijn we gestart met de veredeling van
asperges”, vervolgt Koen. “In Vlaanderen hebben we Cumulus
– ons eerste ras – al gepromoot. Een aantal telers hebben het nu
in productie. Ook het proefstation in Sint-Katelijne-Waver heeft
het ras opgenomen in zijn proefassortiment.” De aspergetelers
kopen meestal plantgoed aan bij aspergeplantenkwekers, die
bijna allemaal Nederlanders of Duitsers zijn. “Ons nieuwe ras
Magnus, ook een 100% mannelijke hybride, is bijzonder geschikt
voor de Belgische sortering”, vertelt Maurice Deben, verkoper
Zuidoost-Nederland bij Bejo Zaden. “Dit middelvroege ras heeft
ook weer een helderwitte kleur, hele gladde vlimmen (waardoor
de asperge makkelijk te schillen is), een mooie gesloten kop en
een goede smaak. Het geeft dikkere stengels dan Cumulus, waardoor het een aanbevolen plantafstand van 5 planten per m krijgt.
Het ras is zowel geschikt voor de witte teelt (onder zwartwitfolie
en de minitunnel) als voor de groene teelt.”
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Areaal uien stijgt
“Uien is met 1400 à 1500 ha in België een vrij bescheiden teelt,
zeker in vergelijking met Nederland (meer dan 20.000 ha)”,
aldus Koen Verbruggen. “Maar de laatste jaren groeit de belangstelling, onder meer dankzij de diversificatie. Daarnaast is het ook
een mooie alternatieve teelt voor de akkerbouwer. Uien worden
niet veel gecontracteerd, in tegenstelling met aardappelen. Dit
jaar groeide het areaal uien in België met 10%.” r
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Bejo 2808 is een productief spruitras, sterk tegen hagel en vorst en
geschikt voor de oogst in december.

Koen Verbruggen (links) en Dirk Vanparys van Bejo Zaden België
showen de wortelrassen Niland en Newcastle (Bejo 2799).

Nieuwigheden
Samen met Koen maakten we een rondgang langs de nieuwe
introducties 2010-2011. “In spruitkool vallen Bejo 2807 en 2808
op. Bejo 2807 is een middelvroeg ras voor het segment oktobernovember, dat ongeveer 180 groeidagen nodig heeft tot de oogst.
Het geeft een mooi donker, stevig en open gewas met vrij kleine bladeren, waardoor het bij uitstek geschikt is voor de nauwe
plantafstand. De spruiten zijn zeer glad en donker van kleur.
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