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BEJO ZADEN SHOWT NIEUWIGHEDEN IN
VOLLEGRONDSGROENTERASSEN

ht

Traditioneel tonen diverse zaadhuizen tijdens ‘Open Dagen’ in de laatste week van
september hun noviteiten in vollegrondsgroenten op hun demonstratievelden in NoordNederland. In dit artikel gaan we in op de nieuwigheden die Bejo Zaden presenteerde.
– Jan Van Bavel
smaak. In de innovatieve foliekas voor vruchtgewassen presenteerde Bejo een gevarieerd assortiment van onder andere
tomaten, paprika’s en augurken. Imkers toonden het belang van
bijen en Bejo’s activiteiten op het gebied van bijenveredeling en
bijengezondheid. In de producttent was er aandacht voor het
zaadverrijkende B-Mox in wortelen en wortelpeterselie.
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Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 september verzamelden
groentetelers en ketenpartners van over de hele wereld in het
Noord-Hollandse Warmenhuizen, de hoofdvestiging van Bejo
Zaden. Op de uitgebreide demonstratievelden ontdekten ze
nieuwe rassen met een verbetering op uiterlijke kenmerken,
ziekteresistentie, gezondheid, opbrengst, bewaarkwaliteit en

Bejo introduceerde dit jaar het concept Purple Power: paarsgekleurde groenterassen met een hoog gehalte aan vitamines en
antioxidanten. Purple sprouting broccoli Burgundy is een uniek
ras dat 70 groeidagen heeft na planten. De scheuten van dit ras
zijn bovendien binnen een week volledig te oogsten. Verder
lanceerde Bejo ook de dieprode biet Manzu met rhizomanieresistentie, het wortelras Purple Sun voor de versmarkt en de
eerste 100% mannelijke paarse asperge Erasmus, die zeer
geschikt is om rauw in salades te verwerken.

Prei en wortelen

De medewerkers van Bejo België showen enkele nieuwe kolenrassen:
savooikool Impresa (Koen Verbruggen), rodekool Salsero (Seline Vandecaveye) en wittekool Zacapa (Dirk Vanparys).

Koen Verbruggen, Seline Vandecaveye en Dirk Vanparys van
Bejo België (zie foto) gaven toelichting bij verschillende nieuwe,
veelbelovende rassen voor Vlaamse groentetelers. In prei
introduceert Bejo het nieuwe ras Bowler, een zeer uniforme
zomerprei met een donkere bladkleur. “Dit ras onderscheidt
zich door het feit dat het bijzonder sterk is tegen trips en zo-
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1 Het nieuwe wortelras Navedo is zowel geschikt voor de vroege teelt
in de versmarkt als voor het schijvenwortelensegment. 2 Het nieuwe
peterselieras Poloma van het 'Petra'-type is heel sterk tegen valse
meeldauw.

In spitskool is er, naast het voor de Belgische markt veel geteelde ras Caramba, nu het nieuwe ras Antonio (een CMShybride) voor de late zomer- en herfstteelt. Volgens Koen zorgt
deze iets tragere groeier (80 à 85 groeidagen in plaats van
60 groeidagen voor het Carambatype) voor een iets vastere
kool, die mogelijk ook enkele weken kan worden bewaard.
Zacapa is een introductie in wittekool. “Deze groeikrachtige,
productieve bewaarkool kan zowel van het veld in de herfst weggesneden worden alsook tot april-mei bewaard worden”, aldus
Dirk. “Naast een goede gezondheid heeft Zacapa ook een prima
pelbaarheid en is hij dus makkelijk te schonen. Hij is ook heel
sterk tegen trips. Het gemiddelde gewicht bedraagt 2,5 à 4 kg
per stuk. De plantperiode situeert zich in mei, de oogstperiode
van begin oktober tot half november.”
“Salsero is een zeer mooie nieuwe rodekool voor de primeurteelt; een mooie aanvulling tussen (de vroegste) Omero en
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Groenlof, misschien beter bekend als ‘suikerbrood’, is een heel
klein gewas in omvang. “Perseus is hierin een nieuwe aanvulling op de in deze exclusieve markt bekende rassen Virtus en
Uranus”, zegt Koen. “Het is sterk tegen schot en geschikt voor
de zomer- en herfstteelt. Zijn grootste toegevoegde waarde is
dat het iets rustiger groeit en een betrouwbaar, stabiel ras is.”
Het nieuwe peterselieras Paloma van het ‘Petra’-type (fijne
moskrul) is heel sterk tegen valse meeldauw, een groot knelpunt in deze teelt. “Het heeft een mooie, donkere kleur en
enorm stevige stelen, wat een heel goed arbeidsrendement bij
het busselen geeft”, vertelt Dirk.
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Groenlof en peterselie
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merschot”, vertelt Dirk. “Nog een pluspunt is dat het zich
gemakkelijk laat schonen. Bowler heeft een honderdtal groeidagen na het planten van april tot half mei, zodat het vanaf half
juni tot begin september kan worden geoogst. Het is een mooie
aanvulling voor ons ras Skater.”
Als marktleider in wortelen is het vrij logisch dat Bejo ook in
deze groente weer mooie introducties heeft. “Het busselwortelras Aranka voor de versmarkt heeft een goede smaak en een
sterk, kort loof”, aldus Dirk. “Typisch is zijn cilindrische, gladde
wortel met een mooie kleur. Na het zaaien heeft het ras zo’n
85 groeidagen nodig.” Een andere nieuwkomer is Navedo, een
vroege B-peen in het Nantestype. “Hij is zowel geschikt voor de
vroege teelt in de versmarkt als voor het schijvenwortelensegment. Het ras, dat lange en cilindrische wortelen met een
mooie inwendige kleur geeft, kan in de ruggenteelt worden
ingezet voor de vroege én late zaai, omdat het iets minder
groeidagen heeft dan Nerac.”
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Delano is een mooie donkergroene broccoli voor de najaarsteelt. “Dit ras is sterk tegen schermrot door de vaste, ronde
schermen”, stelt Seline. Met een gemiddelde van 80 à 85 groeidagen heeft het ook een goede houdbaarheid na de oogst, die
van eind september tot begin november loopt.

LEERRIJK SPRUITENSYMPOSIUM
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Bejo organiseerde tijdens zijn Open Dagen ook een inspirerend symposium over smaak, gezondheid en innovatie in
spruiten. Meer dan 100 belangstellenden van over de hele
wereld meldden zich hiervoor aan, wat de toenemende
belangstelling voor dit voedzame groentegewas benadrukt.
In samenwerking met partner Elsoms uit het Verenigd
Koninkrijk verbetert Bejo Zaden de veredelingsprogramma’s van spruiten continu. In Europa wordt naar schatting
op 10.000 ha spruitkool geteeld. Het Verenigd Koninkrijk,
Nederland en België zijn goed voor elk zowat 3000 ha. In de
Verenigde Staten bedraagt het areaal zo’n 5000 ha. Vooral
Californië en Mexico zijn groeigebieden, die elk zowat 4500
ha spruiten telen.
Over teelttechniek bracht Maurits van der Hout, verkoopleider bij het Nederlandse CZAV, een boeiend verhaal. Voor
een mooi eindproduct op de markt wordt gebracht, gaat er
heel wat teeltechniek aan vooraf. Van der Hout lichtte
enkele tips toe bij bemesting en gewasbescherming. In de
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toekomst wordt dit een steeds grotere uitdaging, met een
steeds kleiner pakket aan middelen. Het gebruik van
stabiele rassen met resistenties en een vlotte groei van het
spruitengewas wordt steeds belangrijker.
Dat spruitjes erg populair zijn in Amerika bevestigde Bob
Thorp, vice president van producentenorganisatie Production Growers Express. Spruiten worden er vaak aangeboden
in stoomzakjes, maar ook doorgesneden spruitjes zijn er
erg in trek. Je ziet ook steeds meer versnipperde spruitjes
in de supermarkten. Tot slot presenteerde Henk Molenaar
van Tumoba de nieuwste ontwikkelingen in oogst- en
schoningstechnieken. Tumoba is gespecialiseerd in oogsten verwerkingsmachines, onder meer in spruiten. Naast
het verbeteren van oogsttechniek en optische sortering
neemt de belangstelling voor een mechanische schoning
van de spruiten toe. Tumoba streeft een optimalisatie van
de mechanisatie in de spruitenteelt na.

Davaro. Het is groeikrachtiger dan Omero en heeft wat meer
body. Het is geschikt voor acht tot zes kolen in een kist.
Planten kan van begin maart tot midden mei, oogsten van
midden juni tot midden augustus.”
Nog in de kolen viel de groeikrachtige savooikool Impresa op.
“Door herfst- en overwinteringsteelt geeft dit donkergroen,
gezond gewas, dat sterk is op xanthomonas (bacterieziekte),
vitale savooikolen. Planten kan van mei tot begin juli, oogsten
van oktober tot maart.
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Sinds enkele jaren is Bejo ook actief in courgette. “Sanabria
produceert mooie donkere, cilindrische vruchten. Het is een
snel en productief ras voor de versmarkt, ideaal voor de
voorjaarsteelt. Bijkomende troef is dat het resistent is tegen
de meeste virusvormen”, legt Seline uit.
Primeur in de biologische teelt is de middelvroege en meeldauwresistente rode zaaiui Redlander, die erg geschikt is voor
lange bewaring. “We zijn al enkele jaren op de markt met de
gele meeldauwresistente zaaiui Hylander, die een vaste
waarde is geworden bij biologische uientelers. Nu kunnen we
dit ook aanvullen met een rode variant, die een uitstekend
wortelgestel en uiterlijke kenmerken heeft”, verduidelijkt
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Primeur in de bioteelt is de meeldauw
resistente rode zaaiui Redlander.
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Redlander is de eerste meeldauwresistente rode ui en erg geschikt voor
lange bewaring.

Koen. “De markt van rode uien groeit ook lichtjes. Overigens
zal meeldauwresistentie ook in de gangbare teelt in de toekomst steeds belangrijker worden.”
De schilindustrie is op zoek naar rassen die grover uitgroeien. “Voor deze markt is ons nieuwe gele gangbare ras
Hytune, een ui van het Rijnsburgertype met een sterk wortelgestel en goede productiviteit, zeker een optie”, aldus Dirk.
“Hierdoor zien we onder droge omstandigheden dat de
productiviteit gewaarborgd blijft. Op de meeste plaatsen
presteert deze variant, een vroeg en zeer productief Hybingtype, uitzonderlijk goed.” n
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