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HAZERA EN CLAUSE TONEN
NOVITEITEN OP NIEUWE LOCATIE

ig

ht

Groentezaadbedrijven Hazera en Clause, dochters van de Limagrain Groep, organiseerden eind september hun jaarlijkse Internationale Open Dagen op een gloednieuw veld van 2 ha in het Noord-Nederlandse Warmenhuizen. We zagen er de
nieuwste groenterassen, introducties en innovaties in de vollegrondsgroenteteelt.
– Jan Van Bavel
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De Internationale Open Dagen van Hazera
en Clause trekken elk jaar zo’n 800 à
1000 professionele bezoekers en zijn een
‘levende catalogus’ van vele groentegewassen en -rassen. De selectie gewassen
omvatte witte-, rode-, savooi-, bloem- en
spitskool, spruiten, broccoli, uien, wortelen, rode biet, courgette, prei, radijs,
pompoen, knolselderij, raap, rucola,
veldsla en andijvie. Hazera liet ook een
selectie bladgewassen zien, waaronder
de nieuwste typen en rassen sla, die
veredeld worden door het Franse zusterbedrijf Vilmorin. Bezoekers konden zich
inschrijven voor excursies naar toonaangevende bedrijven.

Friseline
“Friseline is onze nieuwe salade met pit,
die we verkregen na 20 jaar op natuur-

lijke wijze kruisingen maken van al onze
cichoreirassen (andijvie, chioggia, suikerbrood)”, vertelt Denis Desrumaux, gewasspecialist witloof bij Hazera. “Deze
tweejaarlijkse plant geeft knapperige,
niet-bittere en makkelijk klaar te maken

De salade Friseline geeft
knapperige, niet-bittere
blaadjes en wordt geteeld
zoals witloof.

blaadjes en wordt geteeld zoals witloof.
Met een mes snijd je de voet eraf, waardoor de blaadjes eenvoudig openvallen.
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Tijdens de voorbije Dag van de Landbouw
bij teler Bart Bruyninckx uit het VlaamsBrabantse Messelbroek viel deze salade
bij heel veel kinderen in de smaak. Bart
heeft net het eerste teeltseizoen achter
de rug. We ontwierpen hiervoor een
speciale doos, zodat we de groente in alle
landen (Frankrijk, België, Nederland,
Verenigde Staten …) kunnen presenteren.
Momenteel wordt Friseline in België
vermarkt door Metro en BelOrta.”

Spruit- en palmkool
Bronson is sinds dit jaar het eerste van
een reeks nieuwe spruitkoolrassen van
Hazera. Het werd grootschalig in België
beproefd en is geschikt voor de industriemarkt voor de oogst in november-december. “Dit uniform, heel groeikrachtig
gewas haalt een hoge opbrengst: net
groenten | vollegrond • 45

geeft vrij kleine, niet al te lange bladeren
met geen al te witte nerf erin. Dat is een
groot voordeel voor de versnijderijen, waar
deze groente vooral naartoe gaat. Palmkool wordt eigenlijk gegeten zoals savooikool. Voorlopig wordt de groente bij ons
nog geteeld op kleine schaal; er is nog
maar één teler die er al proeven mee heeft
gedaan, maar we geloven er sterk in.”

Uien
Hazera toonde ook zijn uienprogramma,
dat inmiddels bekend is bij de telers
vanwege de combinatie van hoge opbrengst met geschiktheid voor lange
bewaring. Bijzonder interessant zijn de
nieuwe rassen voor lange bewaring in het
zeer vroege segment in zowel langedagals extralangedaguien, en de gloednieuwe reeks plantuien in het vroege segment. “Dit jaar zijn de eerste
praktijkplantingen tweedejaarsplantuien
geoogst van ons nieuwste ras Contado”,
zegt Denis. Contado is een vrij vroeg ras;
in het kwaliteitssegment is het zelfs het
allervroegste ras, maar het combineert
deze eigenschap met hardheid, waardoor
het ook zeer geschikt is om naar verre
bestemmingen te exporteren. “Plantuien
hebben meestal een mindere kwaliteit in
vergelijking met zaaiuien: de huid is
minder vast en ze geven minder harde
uien, maar Contado heeft deze nadelen
nauwelijks zodat we met deze plantui de
kwaliteit van een zaaiui benaderen.
Contado is een mooie kwaliteitsaanvulling in het vroege segment op de huidige
Cupido- en Corrado-plantuien. Chico en
Paradiso zijn dan weer zaaiuien voor
lange bewaring die geschikt zijn voor de
schillerijen (industriemarkt). Paradiso
heeft een fijne nek en haalt een zeer hoge
opbrengst.”
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zoals Brenden – voor oogst in decemberjanuari – kan het tot 130 spruiten per
stam leveren. Het is heel dicht geschakeld, maar heeft toch een makkelijke
bladval. Volgend jaar is er voldoende zaad
van beschikbaar.”
Palmkool is onder de naam kale een heel
populair product in Engeland. “Het ras
Yurok van onze Franse partner Vilmorin
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Bloemkool en knolselder
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1 De demodagen vonden plaats op een gloednieuw veld van 2 ha in Warmenhuizen. 2 Denis
Desrumaux van Hazera bij het nieuwe spruitkoolras Bronson, dat tot 130 spruiten per stam kan
leveren. 3 De salade Friseline werd verkregen na 20 jaar kruisingen maken van alle cichoreirassen
van Hazera. 4 Priam, een nieuwe wortelras voor de lange bewaring.
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Zusterbedrijf Clause Vegetable Seeds
toonde op hetzelfde demoveld haar
volledige assortiment. De nadruk lag op
innovaties in bloemkool en broccoli. Zo is
CLX33523 een nieuw bloemkoolras voor
de industriemarkt met harde roosjes, een
goede gewasontwikkeling en weinig
groeidagen. In België kwam dit ras in
2015 het best uit de screening (beoordeling) door de industriemarkt. “In 2017
zullen zaden van dit ras voor de tweede
vrucht beschikbaar zijn”, vertelt Arjen
Biesheuvel, development manager NoordEuropa bij Clause. “Het is een gemakkelijke gewasmaker met een goede zelfdekbaarheid. De kool is heel vast met diep
doorlopende witte roosjes. Qua groeidagen is het ras vergelijkbaar met ons
standaardras Moby Dick (90 à 95 dagen).
Het ras is heel uniform met zijn koolzetting, en dus ook met de oogst.”
Voor knolselderij is het hybride ras
Torpedo een nieuwkomer voor de industrie- en versmarkt; het stond dit jaar al in
proef bij diverse Vlaamse telers. “Torpedo
heeft een hele ronde, zware knol met een
mooie witte kleur en heel gezond loof”,
aldus Arjen. “Het heeft ook resistentie
tegen septoria. Dankzij zijn sterk wortel-
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1 Contado, de allervroegste plantui in het kwaliteitssegment, geeft harde uien. 2 Het palmkoolras
(kale) Yurok van Vilmorin is gericht op de versnijderijen. 3 CLX33523 is een nieuw bloemkoolras
voor de industriemarkt met harde roosjes en weinig groeidagen. 4 De stengelbroccoli Calebrini
wordt bij BelOrta vermarkt onder de naam ‘broccolini’.

bij veilingen zoals BelOrta vermarkt
wordt onder de naam broccolini. “Dit
nieuwe type heeft hele lange, dunne stengeltjes en een heel klein minischermpje
aan de bovenkant. Ze wegen zo’n 25 g/
stuk en hebben een hele speciale, kruidige, bijna nootachtige smaak. Calebrini
mag maar heel kort (2 à 3 minuten)
worden gekookt, zodat het nog wat
knapperig blijft. In dit type hebben we nu
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gestel blijft hij ook onder moeilijke, droge
omstandigheden heel goed doorgroeien,
waardoor het ras een goede opbrengst
kan geven. Het is een middenvroeg ras,
dus je hoeft het niet te planten voor
10 mei.”

Broccolini
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Een innovatie in broccoli is ongetwijfeld
de nieuwe stengelbroccoli Calebrini, die
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Priam is het nieuwe bewaarwortelras
(voor de lange bewaring) van Clause. “Dit
jaar bewees het ras dat het zeer goed
stresscondities aankan”, legt Denis
Desrumaux uit. “Het geeft een heel
opgericht, donker gewas, met nu al
producties die tot 10% meer kunnen
opleveren dan de standaard. Het loof is
donkergroen, gezond en alternariaresistent. Priam heeft ook een heel goede
kieming.” Muleta is dan weer een interessante flakkeewortel voor de diepvries
industrie. “Dit ras heeft een hele gladde
huid, waardoor je weinig tarra bij het
rooien hebt”, vult Arjen Biesheuvel nog
aan. “Het is minder puntig (spits) dan de
andere flakkeerassen en heeft een hele
mooie donkeroranje inwendige kleur.
Diepvriesbedrijven zoals Ardo hebben het
ras dit jaar op hele grote schaal ingezet
en waren er heel tevreden over. Het loof
is fors, maar heeft een redelijk goede
weerstand tegen bladziektes zoals alternaria. Nog een voordeel is dat het ras een
hele hoge splijttolerantie heeft”, sluit
Arjen af. n
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twee rassen (CLX 35984 en CLX 35985)
die beschikbaar zijn voor de versmarkt.
Ze vragen wel veel arbeid, maar het is
dan ook een echte specialiteit voor een
nichemarkt (toprestaurants), waarmee
we de diversiteit op het gebied van groenten aantonen. Sommige telers uit Australië en Nieuw-Zeeland telen zo honderdduizenden planten op jaarbasis en zijn
daar heel tevreden over. De groente
vraagt veel meer werk dan de gewone
broccoli, want het oogstscherm moet er
bijvoorbeeld manueel worden uitgebroken.”
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HAZERA, ONDERDEEL VAN LIMAGRAIN
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Onder de bezoekers van de Internationale Open Dagen
bevond zich dit jaar de raad van bestuur van Limagrain,
Hazera’s Franse moederbedrijf. “We zijn er trots op deel uit
te maken van Limagrain – het vierde grootste zaadbedrijf
ter wereld – dat is opgericht en wordt gemanaged door de
2000 boeren-aandeelhouders”, vertelt Hazera’s commercieel directeur Antoon Santegoeds. “Limagrains manier van
besturen maakt langetermijndenken mogelijk in het belang
van de telers. Ze staan zeer dicht bij wat er gebeurt in het
veld, en dat is dus ook de reden waarom ze ons bezoeken.
Limagrain verenigt de krachten van drie toonaangevende
groenteveredelingsbedrijven – Hazera, HM Clause en
Vilmorin-MKS – waarvan we rassen tonen. Dit betekent een
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zeer breed assortiment ten voordele van onze klanten.”
Na dynamische groei in de afgelopen tien jaar is Hazera nu
een wereldwijd top 10-groentezaadbedrijf. “We hebben
enorme vooruitgang geboekt in onze strategische gewassen
zoals tomaat, ui, watermeloen en paprika, met mooie
doorbraken zoals de pitloze mini-watermeloen die je nu in
elke supermarkt kunt vinden”, aldus Santegoeds. “Brassica’s zijn ook erg belangrijk, daarom investeren we op grote
schaal in een nieuw station voor onderzoek en ontwikkeling
in Warmenhuizen, dat een impuls zal geven aan innovaties
in ons wereldwijde programma. We veredelen meer dan
dertig gewassen en bieden dus een breed assortiment aan
om te voldoen aan de wensen van zo veel mogelijk telers.”
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