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Zoals elk jaar toonden verschillende zaadhuizen
adhuizen ein
eind sseptember hun nieuwigheden
in vollegrondsgroenten op hun respectievelijke
demonstratievelden in Nederland. In
ctievelijke dem
een eerste artikel focussen we op
de noviteiten
pd
oviteiten die Bejo Zaden en Hazera presenteerden. – Jan Van Bavel
Traditioneel showt Bejo Zaden zijn volleledens
dige assortiment groenterassen tijdens
an zijn
de demodagen op de terreinen van
Hollandse
ndse
hoofdvestiging in het Noord-Hollandse
Warmenhuizen. Het zaadveredelingseredelingselingsbedrijf verwelkomde meer
eer dan
an 3000
eld. Die
bezoekers vanuit de hele wereld.
nventionele als
konden zowel op het conventionele
het biologische
e demonstratieveld
monstratieveld n
nieuwe
en bestaande
de rassen
sen bekijken en m
met
elkaar vergelijken.
ergelijken.

leveranc
en branchedeskundilers, leveranciers
kreg er info
inf over de jongste ontgen kregen
wikkeling rond
ro koolgewassen. Daarbij
wikkelingen
e ond
werd er
onder meer gefocust op de
voorde
voordele
voordelen
van inhoudsstoffen als glucosinolaa Ook werd er inzicht verschaft in
nolaat.
ho je koolgewassen met toegevoegde
hoe
waarde op de markt brengt, bijvoorbeeld
via nieuwe productconcepten die Bejo in
deze sector ontwikkelt zoals Léttage
saladekool, Coolwrap-wittekoolrolletjes
en Kohrispy-koolrabisticks.

Mechanisatie
echanisatie en symposium
symposiu
sympos

Rondom de demonst
demonstratievelden toonden
demonstratiev
diversiteit aan
50 bedrijven een
e grote d
veel belangstelling
machines. Er was ve
voor
meetapparatuur,
(zelfor onder meer
m
m
rijdende)
nde) robots en plant-, oogst- en
verwerkingsmachines.
Veel bekijks had
ings
het bedrijf AvionCX Control Systems, dat
de dronetechniek combineert met gronden gewasmetingen. Een aantal bedrijven
gaf live demonstraties op het veld.
Bejo organiseerde ook een symposium
over smaak, gezondheid en innovatie in
brassica’s (koolgewassen). Ruim 220 te-

Het venkelras Gemini van Bejo
heeft een goede weerstand
tegen zomerschot.

Wortelen, uien en prei
Dirk Vanparys en Koen Verbruggen van
Bejo België gaven tijdens een rondleiding
uitleg over nieuwe interessante rassen
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voor Vlaamse telers. “In de wortelteelt is
Namibia een nieuwe, zeer gladde, vroege
tot middelvroege Nantesvariant voor de
versmarkt. Hij is heel geschikt voor de
vroege zaai en voor bewaring”, vertelt
Koen. “Ook Blanes is een mooie aanvulling op het vroege Berlikumerassortiment voor telers in Noordwest-Europa,
zowel voor de vers- als de industriemarkt. Het ras geeft gladde, cilindrische
wortelen en is ook sterk op schot. Proeven bij telers leverden al enthousiaste
reacties op.”
In uien vielen de rassen Hystore, Hybound
en Hysky op. “Hystore scoort zeer goed
qua productie”, aldus Koen. “Het is een
heel productief Rijnsburgertype met een
sterk wortelgestel, geschikt voor droge
gronden zonder irrigatiemogelijkheden.
Het ras geeft een kwalitatieve, goede en
zeer harde ui, geschikt voor lange bewaring. Hybound is een vroeg ras met een
sterk wortelgestel voor vroege, droogtegevoelige gronden met een goede spruitrust. Het heeft een hoog soortelijk gewicht en heeft een goede huidvastheid.
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Knolselder, rode biet,
venkel en radicchio
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Elena is een nieuwe hoogproductieve,
ronde en gladde knolselderhybride voor
de vers- en industriemarkt. “Het heeft
een inwendig mooie witte kleur en is

dankzij zijn goede wortelgestel uitermate
geschikt voor droogtegevoelige gronden”,
legt Dirk uit. “Balada is een beloftevolle
nieuwkomer in groene selder voor de
versmarkt. Het ras heeft uitermate lange
stelen, die bijzonder geschikt zijn voor
flowpackverwerking tot sticks.”
Met Manzu heeft Bejo nu ook een intermediaire resistente rode biet tegen
rhizomanie (of het bietenrhizomanievirus), geschikt voor de versmarkt en de
bewaring. “Het ras heeft zowel in- als
uitwendig een dieprode kleur, opstaand
loof met een fijne loofinplant en een
uitermate goede smaak.”
In venkel is Gemini een interessante
nieuwkomer voor de zomer- en herfstteelt. “Hij heeft een mooie, ronde vorm,
die gecombineerd met zijn relatieve
goede weerstand tegen zomerschot
toelaat om uit te groeien tot een zware,
mooie ronde venkel”, zegt Koen.
o
Voor de herfstteelt van radicchio rosso
schuift Bejo het ras Raffaello naar voren.
al
“Het geeft een zeer productief en vitaal
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In savooikolen
sav
lanceerde Bejo Gloriosa,
een frisgroen fijngekleurd herfstras met
ee
ongeveer 125 groeidagen voor de oogst in
november en december. Het heeft een
hoog soortelijk gewicht en een goede
veldhoudbaarheid. Voor de teelt van
industriebloemkool voor eerste en tweede vrucht introduceerde Bejo tot slot het
vlot groeiende ras Toledo. “Het breedbladig en goed zelfdekkend gewas geeft
harde, vaste kolen van goede kwaliteit en
compacte roosjes met een hoog soortelijk
gewicht”, aldus Dirk.

Net als vorig jaar presenteerden zaadbedrijf Hazera en zusterbedrijf Vilmorin
(dochters van de Limagrain Groep) hun
‘levende catalogus’ van gewassen en
rassen voor bezoekers uit 40 verschillende landen op een 2 ha groot demoveld
in Dirkshorn (Noord-Holland). Nieuw
waren de themadagen over bodem,
markt en smaak, die samen met externe
partners werden georganiseerd. Rond het
laatste thema vonden er vergelijkende
smaakproeven van tomaat, spitskool,
wortel en watermeloen plaats.

Uien, bloemkool en wortelen

3

1 Koen Verbruggen (links) en Dirk Vanparys showen de nieuwe wortelrassen Namibia (links) en
Blanes, een mooie aanvulling op het Nantesassortiment van Bejo. 2 Balada is een beloftevolle
nieuwkomer in groene selder, bijzonder geschikt voor flowpackverwerking tot sticks. 3 Met Manzu
heeft Bejo nu ook een intermediaire resistente rode biet tegen rhizomanie.
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Nieuw sla-assortiment

Themadagen van Hazera
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gewas, dat sterk is tegen rand en meeldauw. Bovendien is het bestand tegen
lichte nachtvorst, waardoor het seizoen
tot midden november kan worden verlengd. Het wordt geplant tussen 5 en
20 juli en telt 90 tot 120 groeidagen, heel
wat meer dus dan de 80 groeidagen van
het standaard radicchioras Leonardo.”
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Hysky is dan weer een middelvroeg, zeer
productief ras voor de lange bewaring dat
heel ronde en harde uien geeft en minder
vatbaar is voor fusarium.”
De preihybride Curling doet het in de
praktijk zeer goed. “Van deze late herfstprei voor de oogst van eind september tot
Nieuwjaar is zowel conventioneel als
biologisch geteeld zaad beschikbaar”, zegt
Dirk. “Deze rustige groeier met een mooi
opgerichte bladstand is sterk tegen trips
en rode schachtstrepen en heeft een zeer
goede pelbaarheid. Rally is dan weer een
hoogproductieve, snelgroeiende industrieprei met een goede veldhoudbaarheid en
is sterk tegen bladbreuk en bruine
schachtstrepen. De oogstperiode situeert
zich van oktober tot half december.”

Hazera’s uienportfolio is inmiddels zeer
compleet geworden. In het segment van
de plantuien werd het aangevuld met
Condado, een vroeg tot zeer vroeg ras,
nog vroeger dan Cupido. “Het heeft een
goede uniformiteit en een uitstekende
opbrengst, hardheid en huidvastheid. Bij
de zaaiuien is het witresistente ras
Ha 10-1003, dat veel in de biosector
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zowel voor de vers- als de industriemarkt. Het heeft een hoog opbrengstpotentieel, tot 120 M-spruiten per stam,
en een bijzonder cilindrische spruitzetting. De spruiten worden geoogst van
eind november tot en met begin december. Volgend jaar worden er grootschalige
proeven voor de industriemarkt mee
uitgevoerd en in 2017 wordt het ras
commercieel.
In wittekool begint het ras Zoltan
an voor
or de
jze
middenlange bewaring zich te bewijzen.
nterne
ne structuu
structuur,
Het ras heeft een goede interne
is hoogresistent tegen fusarium
rium en vrij
sterk tegen trips. Een
en nieuw
w ras is de
kleine (2 à 3 kg) kool 1717-1258,
geschikt
17
-1258, die g
gesc
is voor de lange
versge bewaring
aring en de ve
markt. Dit ras telt 130 groeidag
groeidagen en is
groeidage
ns hoogresistent
hoogresistent tege
tegen fusarium.
eveneens
In veldsla
ldsla voor
or de versmarkt
versma
versm
is Festival
en opvallende
vallende nieuwk
een
nieuwkomer. Dit herfstwintertype
ertype is heel o
opgericht met een
donker,
donk
onker,
er, dik blad. Dankzij zijn goede
opbrengst en bewaarbaarheid is het ook
oogstzeker.
heel oogs
oogstz

Het vroege uienras Corrado heeft een goede uniformiteit en een uitstekende opbrengst, hardheid
d
en huidvastheid. 2 Idris is het nieuwe bloemkoolindustrieras van Vilmorin voor tweede vrucht. 3
Piet Steenks van Hazera toont het nieuwe spruitenras 16-646 met een hoog opbrengstpotentieel
ieel voor
or
de vers- en industriemarkt.

Courgettes en witloof
Cour

elen kunnen
unnen vroeg
oogstperiode: de wortelen
aar door
oor de zeer
worden geoogst, maar
aarheid kunnen ze oo
goede veldhoudbaarheid
ook
wat langer op het veld blijven staan
staan.

Spruiten, wittekool
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In spruitkool
ruitkoo
uitko is 16-628
628 het nieuwe ras van
azera
a voor
voo d
ma
mar
Hazera
de versmarkt.
Bij de start
van de teelt is ee
een hogere stikstofgift
aanbevolen. Het rras wordt gekenmerkt
cilindrische opbouw en een
door een hele cilind
uniformiteit,
met circa 80 vaste
goede uniformite
u
spruiten per sstam, te oogsten in de
periode
eriode van half november tot en met
december. Onder de juiste teeltomstandecem
decemb
digheden groeit het uit tot een stevige
dighe
plant met een sterk wortelgestel. Het
pla
vroege ras 16-646 is het paradepaardje
van Hazera voor het fijnere segment,
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wordt gebruikt, de opvolger van Santero”,
vertelt Piet Steenks, crop specialist Radijs
& processing crops.
Idris is het nieuwe bloemkoolindustrieras
van Vilmorin voor tweede vrucht. Het
heeft 90 groeidagen en een opgericht
gewas met gedraaide dekbladeren en een
goede zelfdekbaarheid. Er zijn weinig
oogstbeurten nodig, die kleine, harde,
vaste roosjes leveren. Het nieuwe ras 10817 van Hazera voor de versmarkt is
groeikrachtiger dan Tirza, zeer uniform
form in
de oogst, met mooie vaste kolen en een
zeer gezonde onderkant. Het geeftt de
beste resultaten vanaf eind
d augustus
ustus tot
eind oktober.
Speedo is een nieuw
w vroeg wortelras
ortelras va
van
Vilmorin voor de versmarkt.
ersmarkt.
arkt. Het telt
t
110 groeidagen
n en heeft een flexibe
flexibele

In courgettes is Aloha een heel groeikrachtig, virusresistent ras in het Toscasegment. Het produceert veel mooie,
makkelijk te oogsten vruchten die sterker
zijn tegen vruchtvuur. Opera is ook een
virusresistent ras voor de versmarkt,
meer bepaald voor de snelle teelt (voorjaar- en zomersegment), met een goede
productie van vruchten en een goede
houdbaarheid.
Tot slot wees Denis Desrumaux, crop
specialist Witloof, op het nieuwe vroege
en safari-tolerante ras Manoline. “Het
heeft 130 groeidagen en produceert
mooie, puntige en goudgele kroppen die
sterk zijn tegen bacterierot. Vanaf volgend seizoen is er van dit ras volop zaad
commercieel beschikbaar.” Q

Warmwaterhogedrukreiniger
NEPTUNE 7-63 FA
02/467 60 39
www.nilﬁsk-alto.be

Voor mee
meer info
016 28 63 33 of info@mediaservice.be
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3 JAAR
GARANTIE

Verlengde drie jaar garantie* ... helemaal gratis

www.mediaservice.be
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* Samen met een jaarlijkse onderhoudscontrole en in overeenstemming met de
garantievoorwaarden. Dit is van toepassing op alle professionele hogedrukreinigers van
Nilﬁsk-ALTO die in 2014 zijn aangeschaft en die vanaf 1 januari 2013 zijn geproduceerd.
Bewaar uw nota als bewijs van aanschaf voor het gebruik van de garantie.

124653M97323

PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS
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