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NIEUWIGHEDEN IN VOLLEGRONDSGROENTEN
BIJ HAZERA EN CLAUSE

Desrumaux, gewasspecialist witloof bij
Hazera. “Een nieuwe introductie – zowel
voor de industrie- als de versmarkt – is
het ras 16-702 F1, een Sofiatype (Sanac/
Agrisemen) dat geschikt is voor stugge
gronden. Het komt heel makkelijk op
lengte en krijgt 110 tot 120 spruiten aan
de stam. In spruitafstand (plantdichtheid)
situeert het zich tussen Sofia en Bronson.
Het is iets wijder geschakeld dan Bronson, maar iets dichter dan Sofia.” Vorig
jaar werd het ras getest in diverse proeven in West-Vlaanderen en deed het daar
vrij goed. “Ons ras 16-675 F1 is dan weer
bedoeld voor de heel groeikrachtige
gronden. Dit Cobustype (Syngenta) met
een mooie cilindrische schakeling en een
goede bladrui heeft een hoge bemesting
nodig (bij de start een basisgift + 25 kg
stikstof), is vrij stressbestendig en produceert zo’n 110 spruiten per stam.”
Johan Vandenabeele, vertegenwoordiger
voor de regio West- en Oost-Vlaanderen,
gaf uitleg bij enkele veelbelovende nieuwe bloemkoolrassen. “Onze nieuwe
industriebloemkool 10-948 voor eerste en
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Tijdens de Internationale Open Dagen
ontdekten groentetelers en partners uit
de keten van over de hele wereld de
laatste nieuwe rassen en ontwikkelingen
in diverse gewassen, waaronder ui, alle
koolsoorten, wortel (versmarkt en industrie), prei, veldsla, courgette, suikermaïs,
andijvie en selderij. Tomatentelers konden de tomatenproeven van Hazera
bezoeken bij het Delphy Improvement
Center in Bleiswijk. Daar vond je een
interessant en uitgebreid assortiment van
snack-, cherry-, middel- en grove trostomaten, losse en vleestomaten.

C

Spruit- en bloemkool

In spruitkool doorliep Hazera’s nieuwste
ras voor de industrie- en versmarkt
Bronson vorig jaar zijn eerste commercieel seizoen. “Bronson is groeikrachtig en
doet het heel goed. Het ras komt mooi op
lengte en geeft 120 à 130 spruiten per
stam. Het heeft weinig tot geen last van
droogtestress, een hoog productiepotentieel en wordt idealiter eind november,
begin december geoogst”, vertelt Denis
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tweede vrucht heeft een cyclus van 80
groeidagen. Hij heeft een opgericht blad,
een zeer goede zelfdekbaarheid en geeft
een compacte, vaste kool met harde
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Eind september vorig jaar organiseerden Hazera en HM.Clause, beide onderdeel van de
Limagrain Group, hun jaarlijkse Internationale Open Dagen op hun demoveld in het Nederlandse Warmenhuizen. We polsten er naar hun laatste nieuwe rassen en innovaties in
vollegrondsgroenten. – Jan Van Bavel

Johan Vandenabeele van Hazera showt de
nieuwe industriebloemkool 10-948, die harde
mediumrozen geeft.
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André Boot, gewasspecialist uien en
wortelen, gaf toelichting bij de nieuwste
introducties in Hazera’s uienassortiment.
“Fasto is een nieuwe, heel vroege zaaiui
in het segment Barito, met een uitstekende huidvastheid en hardheid. Dankzij
zijn unieke combinatie van vroegheid,
middellange bewaring en goede kwaliteit
kan hij makkelijk naar verre bestemmingen worden geëxporteerd. Het ras geeft
heel mooie, egale en homogene uien. We
hebben er al enkele proeven mee gedaan,
die spectaculaire resultaten opleverden.
Verder steeg onze zeer vroege plantui
Contado, die we twee jaar geleden introduceerden, in heel Europa boven onze
verwachtingen uit. Contado heeft een
heel goede kwaliteit, een goede huidvast-
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mediumrozen. In 2018 plannen we hier
grote proeven mee. Daarnaast is er
10-946, dat 85 groeidagen heeft en
eveneens geschikt is voor eerste en
tweede vrucht. Het heeft ook een goede
zelfdekbaarheid en geeft iets lichtere
kolen en spitsere bladeren dan 10-948.
Het is het broertje van 10-948, net zoals
onze standaardrassen Seoul en Raoul,
die ook sterk op elkaar lijken. Ook van dit
ras plannen we in 2018 grotere proeven,
zodat we het in 2019 kunnen commercialiseren.”
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Stromboli is een mooie
exponent van het
preiprogramma dat Hazera
van Syngenta overnam.
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heid en lange houdbaarheid, wat de
opbrengst uiteraard ten goede komt.”

Nieuw preiprogramma

C

Op 1 juli 2017 nam Hazera het preiprogramma van Syngenta over, waardoor het
preitelers een breder aanbod en een
betere service kan bieden. Daarvoor
kwam ook preispecialist Jan Espeel over
van Syngenta. Hij zal fungeren als contactpersoon tussen de veredelaars en de
markt in België en Nederland. Het rassenpakket en de rasnamen blijven onveranderd. “Jan nam onder meer het late
zomer-, vroege herfstras Stromboli mee”,
legt Denis uit. “Stromboli past uitstekend
tussen snelgroeiende zomerrassen en
tragere herfstvariëteiten. Grote troef is
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1 Denis Desrumaux van Hazera bij het heel vroege zaaiuienras Fasto, dat een uitstekende
huidvastheid en hardheid heeft. 2 Het late zomer-herfstras Stromboli, topper in het preiprogramma dat Hazera vorig jaar van Syngenta overnam.

zijn uitstekende uniformiteit. Stromboli
heeft een groeiduur van 110 à 120 dagen,
is zeer gemakkelijk te schonen en wordt
het best geoogst tussen 15 augustus en
eind oktober.”
Het ras Autora (voor de versmarkt) zat al
in het programma van Hazera, en is dit
jaar commercieel. “Autora heeft een
groeiduur van 100 à 110 dagen, is sterk
tegen bladbreuk en geschikt voor de
oogst tussen half juli en half oktober.
Naast zijn uitstekende uniformiteit, haalt
het ras het ook van zijn zeer hoog soortelijk gewicht. Autora is een sterk opgerichte prei met langere schacht en kan,

indien wenselijk, dan ook ter plaatse
gezaaid worden.”

Bloemkool en broccoli bij Clause
HM.Clause presenteerde op het gezamenlijke demoveld zijn nieuwste assortiment bloemkool voor de industrie, dat
smalle, stevige roosjes combineert met
een hoge opbrengst. Deze nieuwe rassen
zijn vanaf dit jaar commercieel beschikbaar.
Arjen Biesheuvel, development manager
Noord-Europa bij Clause, toonde het
nieuwe Calebrini-assortiment, met
daarin de stengelbroccoli CLX35984 van
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dat op de markt beschikbaar is”, geeft
Arjen mee. “Het is sterk tegen stormschade en geeft hele mooie, fijne korrels
en een cilindrische kolf. Dit superzoete
ras kun je oogsten van augustus tot half
oktober. De oogst van ons hoofdras Mint
situeert zich 7 à 8 dagen later.”
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Het courgetteras Aloha van Clause kent een sterk groeiend areaal in België. 2 Nieuwkomers
CLX 3441 (links) en CLX 3442 (midden) naast Audace, Clauses hoofdras in veldsla. 3 Deze
stengelbroccoli van 25 g met een frisse bite en een nootachtige smaak is ideaal om te wokken.

goede witziekte- en virusresistentie en is
heel sterk tegen uitval door windschade
en de erwiniabacterie. Dankzij al deze
pluspunten kent het een sterk groeiend
areaal in België.”
Op het demoveld kon je de nieuwe suikermaïsrassen vinden met een verbeterde
veldhoudbaarheid en de nieuwe, zeer
vroege rassen CLX4351 F1 en Mint F1.
“Turbine is het vroegste suikermaïsras
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25 gram met een frisse bite en een
nootachtige smaak. “Twee Vlaamse
telers zijn er in 2016 mee gestart. Deze
teelt maakt vrij snel opgang; in Australië
maakt het al 10% van het assortiment uit.
Zijn lange stengel en goede, sappige
smaak biedt een hele grote toegevoegde
waarde en maakt hem ideaal om te
wokken. Het hoofdscherm moet wel
uitgebroken worden; 10 à 25 dagen later
zijn de zijschermpjes dan oogstbaar.
Broccoli is een kerngezonde groente. We
mikken dan ook op een hele nieuwe
doelgroep: de jonge, moderne generatie.
Met zijn hoge gehalte aan groene delen
past deze stengelbroccoli perfect in het
Hello Fresh-segment.”

Courgette en suikermaïs
Het courgetteras Aloha van Clause werd
in 2015 geïntroduceerd en deed het vorig
jaar zeer goed op de versmarkt. “Dit
groeikrachtige ras in het Tosca-segment
geeft gigantisch veel vruchten, ook in
moeilijke omstandigheden”, vervolgt
Arjen. “De plant blijft mooi rechtop staan
en produceert mooie vruchten met een
goede houdbaarheid. Aloha heeft een

Tot slot toonde Arjen het complete assortiment veldsla (voor de vers- en industriemarkt), waarin Clause wereldleider is.
In de Benelux verzorgt Clause de veredeling en doet Hazera de verkoop van
veldsla. “De industriemarkt (versnijderijen) heeft het grootste marktaandeel;
de versmarkt heeft slechts een klein
marktaandeel en wil vooral opgerichte
roosjes. Ons hoofdras Audace F1 is een
half opgericht, rondbladig roosjestype.
Het haalt een hoge opbrengst/m², is sterk
tegen gele blaadjes en compact met
ovale, brede bladeren met een stevige
bladstructuur.”
Voor het segment herfst- winter-voorjaar
test Clause twee nieuwe rassen uit. “CLX
3441 is een snelle groeier met compact
blijvende bladeren. CLX 3442 geeft dan
weer heel veel zijsprantjes bij de oogst.
Dat zorgt voor meer gewicht per plantje.
De bladvorm is iets langgerekter dan
Audace, wat door de zijsprantjes wordt
gecompenseerd”, besluit Arjen. n
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Wereldleider in veldsla

Net als diverse andere zaadhuizen is
Hazera aanwezig op de internationale
vakbeurs Agro-Expo Vlaanderen (standnummer 117), die van 27 tot en met 29
januari plaatsvindt in de Schiervelde
Hallen in Roeselare. Meer info via www.
agro-expo.be.

TOMATENZIEKTE-APP
Nadat Hazera eerder al apps rond
uien- en brassicaziekten lanceerde,
presenteerde het eind vorig jaar een
app over tomatenziekten in het
Nederlands. Daarin vind je uitgebreide informatie en afbeeldingen over
virussen, schimmels en bacteriën,
insecten en mijten in de tomatenteelt. Net als voor de andere apps
kun je een foto maken van het zieke
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gewas en die met één druk op de
knop versturen naar je Hazera-gewasspecialist. Die zal je dan voorzien
van een persoonlijk advies. Met deze
apps helpt Hazera je om alert te
blijven en onregelmatigheden vroeg
te herkennen, om zo passende
maatregelen te nemen. Meer info
vind je op www.hazera.nl (doorklikken op ‘Laatste nieuws’).

