VEREDELING

Dit jaar vroege oogst en
wat kleinere vruchten

De Bolster
investeert

Ook zonder onderstam en met lage
bemestingsniveaus kunnen tomaten veel
vruchten geven.

Met wortelcake en een presentatie
over de nieuwe rassen en selecties is
mijn komst goed voorbereid. De eerste
zaden zijn inmiddels geoogst en gaan
al over de schoningslijn. Een nieuwe
computergestuurde schoningsmachine
sorteert op vorm en kleur, maar herkent
ook beschadigingen. In het veld staan
we stil bij de pompoenen en courgettes.
Tekst & FOTO’s Leen Janmaat

P

ompoen is een belangrijk gewas voor
het zaadbedrijf, naast de Uchiki Kuri
lijnen werken de veredelaars aan nieuwe varianten. Zo is de Green Tangerine F1
een nieuwkomer, de vruchten zijn een slag
kleiner dan de Hokkaido’s. Of de kleur groen
wordt opgepakt door de consumenten blijft
een vraag. “We verwachten dat de recepten
voor dit nieuwe type pompoen, helpen bij
de introductie,” vertelt Anja. Het kleinere
formaat past ook prima in foodboxen en
verspakketten. De gestreepte Sugar Babe F1
heeft hetzelfde formaat, maar is aanzienlijk
zoeter van smaak. Dit maakt dat de pompoen geschikt is voor toetjes. Het recept krijg
ik nog nagestuurd belooft Anja.
De halloweenpompoen Owl’s Eye F1 is
wel eetbaar, maar is vooral geselecteerd
op omvang en kleur. De vruchten worden
4 tot 7 kilo zwaar. Voor dit type pompoen is ook de steel van belang, die moet
voldoende stevig zijn. Door het warme
weer blijven de pompoenen wat kleiner
dit jaar, al is veredelaarster Mayra Huzen
wel verbaasd hoe het pompoengewas zich
herstelt na de regenval. “Bij de selectie
moeten we wel rekening houden met dit
afwijkende jaar, om een goede vergelijking te maken planten we daarom de
standaardrassen tussen de nieuwe selecties”. Ook de standaardrassen vallen dit
jaar wat kleiner uit.
We staan even stil bij de oude schuur
waar de nieuwe klimcourgette Ola Es-
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caladora in een plantenbak staat. Die
is vooral bestemd voor de particuliere
markt en ruimtebesparend voor kleinere
tuinen. Deze variant kan ook op het balkon worden geteeld.
Hoewel de zaadverkoop voor de professionele teelt flink is gegroeid, lopen ook
de webverkoop en toelevering aan zaadbedrijven voor hobbytuinders gewoon
door. Wat opvalt is dat ook de kleinschalige bedrijven hun zaden via de website
bestellen. Voor deze telers of groepen
hobbytuinders die samen hun zaden inkopen, biedt De Bolster de zaden ook in
grotere verpakkingseenheden aan.
Voor ik vertrek neemt veredelaar Bart
Vosselman me mee de kas in. Onder
andere de paprika’s en tomaten worden
hier vermeerderd. Soms gaat het om bestaande rassen die De Bolster in samenwerking met de eigenaren van het ras
voor de biologische markt vermeerdert
en verkoopt. In het tomatenvak worden
wel kruisingen gemaakt en beoordeelt.
Volgens Bart laten de selecties zien dat
tomaten ook onder biologische omstandigheden, zonder onderstam en met
laag bemestingsniveau, in staat zijn veel
vruchten te geven. Naast groei, vruchtzetting en opbrengst is smaak hier een
belangrijk criterium. Na een lange aanloopperiode komen er nu nieuwe veel belovende rassen aan. Veredelen blijft een
activiteit die een lange adem vergt.

Green Tangerine F1 en Sugar Babe F1

Klimcourgette Ola Escaladora

11

