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Elk jaar organiseren de diverse groenteveredelingsbedrijven (of zaadhuizen) eind
september – in het wereldje bekend als ‘week 39’ – groentedemodagen op hun groenteplatformen. De meeste vinden plaats in de provincie Noord-Holland, ten noorden
van Amsterdam. Tijdens die dagen presenteren ze nieuwe rassen voor het komende
seizoen, die beantwoorden aan verbeteringen van hun assortiment op het vlak van
kwaliteit, gezondheid, opbrengst, smaak, kleur, houdbaarheid, inhoudsstoffen …
Zakelijke relaties en telers van over de hele wereld zakken dan af naar Nederland om
die nieuwste rassen te ontdekken en van gedachten te wisselen over de sector.
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Bejo scoort met
meeldauwresistente
uienrassen
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Bejo Zaden introduceerde tientallen jaren geleden het concept van de jaarlijkse groentedemodagen. Op de demonstratievelden naast haar hoofdkantoor in het Noord-Hollandse Warmenhuizen showde men weer diverse
veelbelovende nieuwe rassen met een verbetering op uiterlijke kenmerken,
ziekteresistentie, bewaarkwaliteit en smaak. Opvallend waren de meeldauwresistente uienrassen Redlander (rode zaaiui) en Boga (plantui).
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irk Vanparys, Koen Verbruggen
en Seline Vandecaveye van Bejo
België (zie foto volgende pagina)
gaven op het demoveld van Bejo Zaden
toelichting bij diverse nieuwe, interessante rassen voor Vlaamse groentetelers.
We noteerden nieuwigheden in bijna alle
gewasgroepen.
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Prei en wortelen
In prei introduceerde Bejo twee nieuwe
rassen. Bowler is een specifieke zomerprei
voor de versmarkt, met plantperiode van 1
maart tot 1 juni en oogstperiode van 1 juni
tot 15 september. “Grote troeven van het
ras zijn de donkere bladkleur en het feit
dat het bijzonder sterk tegen trips is”, vertelt Dirk Vanparys. “Dat is de laatste jaren,
gezien de droogteproblematiek van de
laatste zomers, niet onbelangrijk. Bowler
kan hier zeker een aanvulling op ons huidige assortiment geven. Dit jaar lopen er
bij diverse telers al proeven met dit ras.”
Walker is een hybride van het Bulgaarse
type, met een hele lange schacht. “Dit ras
kan door de industrie worden gebruikt als
stokprei en door de snijderijen voor de

70-30/90-10-sortering om er ringen van
te maken”, aldus Seline Vandecaveye. “Het
is een vlotte groeier, een stevig gewas met
een goede gewasgezondheid en een betere
veldhoudbaarheid dan de oorspronkelijke
zaadvaste rassen.”
Navedo is een veelbelovend wortelras van
het Nantestype dat geschikt is voor de
schijventeelt. “Kenmerkend is zijn hele
mooie lengte-dikteverhouding met weinig groene kop, zodanig dat je weinig
rooiverliezen en een hoger nettorendement in de verwerking hebt”, zegt Dirk.
“Verder heeft Navedo een mooie inwendige kleur. Het zaaien gebeurt van 10 april
tot begin juni, het oogsten van september
tot en met november.”

Selderij en peterselie
Cumbia is een nieuw groene selderras dat
uitermate sterk is tegen septoria. “Daardoor
is het uiterst geschikt voor de bioteelt
– omdat daar weinig kan worden behandeld tegen deze ziekte – maar ook voor de
gangbare herfstteelt. Het is een type met
lange stelen en weinig bladeren, waardoor
het zeer geschikt is voor hoezen (lange ->
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Dirk Vanparys, Koen Verbruggen en Seline Vandecaveye van Bejo België showen
respectievelijk de nieuwe rassen Navedo (wortel), Redlander (ui) en Bowler (prei).
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biedt ook een voorsprong ten opzichte
van het onkruid. Er is dus een trend
naar meer struikboerenkool in plaats
van maaiboerenkool. Onze nieuwe
variëteit Oldenbor is de CMS-versie
van ons ras Reflex. Deze zeer groeikrachtige, productieve struikboerenkool is sterk tegen sleet. Het aantal
groeidagen na het planten varieert van
80 tot 115. Het planten gebeurt van
15 juni tot 31 juli, het oogsten van
15 september tot 22 maart.”

De biologische
uienrassen Redlander
en Boga zijn
meeldauwresistent.

en
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Attis is een nieuw spruitkoolras voor
de versmarkt in het segment van
Divino, een vroeg ras van Bejo. “Dit ras
met een goede schiettolerantie produceert langwerpige spruiten en een langere stam dan Divino. Het oogsten
gebeurt van begin september tot eind
oktober. Als je vroeg plant, kan je ook
vroeg oogsten”, zegt Seline. Silvia is het
nieuwste ras in het Marte-segment.

“Het ras geeft veel grove, gladde spruiten tot in de kop van de plant en blijft
lang gezond op het veld. De stam
maakt gemakkelijk lengte, net zoals
Marte. Silvia heeft ook een mooie
cilindrische spruitzetting. De oogst
situeert zich van midden september tot
eind oktober.”
Impresa is een late grijsgroene, donkere
savooikool voor de late herfst- en winterteelt, met een goede houdbaarheid
op het veld. “Doordat het een bladrijke
kool is, biedt dit een goede bescherming
tegen lichte vorst. De plantperiode loopt
van 1 mei tot 15 juli, de oogstperiode van
1 oktober tot 15 maart. De grootste troef
van het ras is dat het sterk is tegen xanthomonas”, aldus Koen.
Boerenkool wordt in België niet zo veel
geteeld. Maar in de Verenigde Staten
was het een hype en onze diepvriesindustrie kan hier misschien een graantje
van meepikken. “Vroeger werd boerenkool veel ter plaatse gezaaid”, zegt Dirk.
“Maar door de aantasting door de
koolvlieg zien we een tendens waarbij
de industrie voor planten kiest in
plaats van ter plaatse zaaien. De planten zijn dan behandeld op het plantgoed, wat een betere bescherming
tegen de koolvlieg biedt. Uitplanten

er

plastic zak), snijderijen en sticks.
In peterselie heb je krul- en bladpeterselie. Volgens Dirk wordt op de
REO Veiling in Roeselare circa 99%
krulpeterselie aangevoerd. In de
regio’s rond Brussel en Mechelen vind
je nog wel enkele telers van bladpeterselie, dat iets aromatischer is dan
krulpeterselie. Het nieuwe ras Paloma
is heel fijn gekruld (type moskrul).
“Dankzij zijn mooie blad-steelverhouding en stevige stelen kun je veel bussels per uur produceren en zo een
goed arbeidsrendement realiseren.
Daarnaast heeft het ras een hele uniforme donkergroene kleur en krulling
over het gewas heen en per plant.
Maar zijn grote troef is dat hij zeer
sterk is tegen valse meeldauw.”

Wereldprimeur in uien
In de uienteelt schuift Bejo drie rassen
naar voren; twee in de biologische en
een in de gangbare teelt. “Het middelvroeg gangbaar ras Hyroad van het
Rijnsburgertype heeft uitstekende
bewaareigenschappen – de uien kan je
tot en met juni bewaren – en een hele
goede hardheid en huidkwaliteit. Dit ras
is uitermate geschikt voor de vers- en
industriemarkt.” Naast de gele variëteit
Hylander introduceert Bejo nu het rode
(biologische) meeldauwresistente zaaiuiras Redlander. Hiermee zorgt het voor
een wereldprimeur. “Deze resistentie
kan ook voor de gangbare teelt belangrijk zijn, omdat men – zoals in Frankrijk – steeds meer naar nulresidu’s toewerkt.” Tot slot presenteren Bejo en zijn
veredelingspartner De Groot en Slot een
unieke nieuwkomer in de plantuienmarkt: het middelvroege, meeldauwresistente ras Boga. “Deze plantui heeft
een sterk wortelstelsel, wat hem zeker in
droge periodes toch nog een goede productiviteit kan geven. Boga heeft een
goede hardheid, huidkwaliteit en
bewaarbaarheid. Vanwege zijn valse
meeldauwresistentie past het ras ook
perfect in een IPM-teeltstrategie.” n
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Hazera, onderdeel van de Limagrain Groep, lanceerde voor zijn
jaarlijkse open dagen een nieuw concept. In zijn veredelingsstation in
Warmenhuizen bouwde het zaadhuis een grote supermarkt na, waarin
het meer dan 130 rassen presenteerde. Daarmee verschoof het de focus
van het veld- naar het eindresultaat.

D
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e Hazera Experience Days boden
een inspirerend platform voor
telers, verwerkers en retailers
om meer inzicht te krijgen in de diverse
wensen en behoeften, maar ook om
belangrijke en interessante informatie
en ideeën te delen. Naast opbrengst en
ziekteresistenties worden andere
eigenschappen zoals smaak, duurzaamheid en voorkeuren van de consument steeds belangrijker. “Met dit
nieuwe concept willen we de groenten
tonen zoals de klant van onze klant

– lees: de consument – ze ziet; zoals hij
ze wil hebben”, verduidelijkt gewasspecialist witloof Denis Desrumaux. “We
kunnen wel hele goede rassen op de
markt brengen, maar wat de klant er
dan mee doet, is ook heel belangrijk.
Dat willen we deze editie op een
andere manier illustreren.”
Hazera versterkte zijn Belgisch team
begin juli met Liesbet Bruyneel, bij veel
telers bekend als teeltbegeleider bij
TACO (TelersAdviesCoöperatie), die
Johan Vandenabeele opvolgde als ver-

tegenwoordiger voor de regio’s Westen Oost-Vlaanderen. Denis overliep
enkele nieuwe, veelbelovende rassen.
“Het wortelras Polydor deed het vorig
jaar zeer goed in proeven. Het is heel
sterk tegen splijtbreuk en heeft een
prima smaak, maar blinkt vooral uit
door zijn gladheid. Dat is een enorme
verbetering voor de spoelbedrijven
(versmarkt).”

Rode spitskool bloedt niet
In kolen zoekt Hazera vooral naar ziekteresistenties, in het bijzonder tegen
trips. “In wittekool manifesteert het ras
Lucas zich op dit vlak”, zegt Denis. “Het
heeft een korte pit, is geschikt voor de
lange bewaring (tot juli) en heeft een
zeer hoog opbrengstpotentieel. Het is
heel geschikt voor de industriële verwerking.” Turkse kool is een lekkere,
zachte kool, met zachte bladeren die ->

Boer&Tuinder • 31 oktober 2019

29

Revival voor uienras Vento
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makkelijk scheuren. “De bladeren van
ons ras 17-1569 plooien makkelijk zonder te scheuren, waardoor het ideaal is
om er wraps mee te maken, toch een
opkomende trend. Roland is een nieuw
rodekoolras voor de industriemarkt.
“Het telt zo’n 125 groeidagen, heeft een
mooie interne kleur, een fijne inwendige structuur en haalt een gemiddeld
gewicht van 3 à 4 kg. Rozera is een
andere nieuwe rodekool met circa
135 groeidagen, die enorm sterk is
tegen inwendig zwart en zeer geschikt
is voor lange bewaring.” Spitskool
associeert de consument steeds meer
met een lekkere smaak. Hij is veel
zachter, heeft een zoetere smaak en fijnere bladeren dan wittekool. Rode en
groene spitskool vinden dan ook steeds
beter hun weg naar de consument.
Opvallend is de nieuwe rode spitskool
Violetti. “Hij wordt onder deze merknaam verkocht om het onderscheid te
kunnen maken tussen rodekool en
rode spitskool. Grote troef van Violetti
is dat hij niet begint te ‘bloeden’ als hij
versneden wordt, in tegenstelling tot
rodekool.” Supermarkten willen spitskool graag het hele jaar door aanbieden. Hazera speelt hierop in met het
nieuwe ras 15-1028; een 65-dagenspitskool (vroeg ras), waardoor de teelt
‘vooruit’ kan worden getrokken. In
broccoli viel het nieuwe ras Babilon
(CLX 3572) op, omdat het geen holle
stam heeft. Volgens Denis situeert dit
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De rode spitskool Violetti begint niet
te ‘bloeden’ als hij versneden wordt.

De zeer vroege Rijnsburger Vento
behoort al jaren tot de uitgebreide
uienportfolio van Hazera. Dit jaar
scoorde het ras prima in de droge
omstandigheden. “Deze vroege
bewaarui doet het enorm goed op de
lichte Limburgse zandgronden”, aldus
Denis. “Het ras maakt vroeg veel blad
aan, waardoor het in droge stressjaren
toch het maximum aan gewicht zal
bereiken en je dus een heel goede
opbrengst kunt halen.” Voor zware
gronden schuift Hazera het ras 37-117
naar voren, een hele huidvaste, harde ui
voor de zeer lange bewaring. Voor de
lange bewaring blijven Centro en
Dormo de standaard.

geteeld. “Ons ras Rani heeft een lange
veldhoudbaarheid en begint niet te
schieten. Na het oogsten krijgt het geen
bruin blad. Chinsoi is een kruising tussen Chinese kool en paksoi, ideaal om
te wokken. “Zijn grote voordeel is zijn
lange houdbaarheid, vooral in compacte vorm. Paksoi bestaat voor 80%
uit water, waardoor hij veel moeilijker
houdbaar is en vrij snel glazig wordt.
We zoeken nu een Belgische teler die
chinsoi het hele jaar door wil telen.”
Denis toonde twee exemplaren van het
ras 3 Cin: een groot dat in open veld en
een compact dat in de serre wordt
geteeld.
In witloof introduceert Hazera twee
nieuwe rassen. “Het vroege ras Beguine
is een compromis tussen opbrengst en
kwaliteit, waarvoor respectievelijk
onze rassen Ecrine en Manoline staan.
Het is heel mooi puntig, maar kan met
zijn 125 à 130 groeidagen toch nog
gewicht opbrengen. Laurine is een
safaritolerant ras voor het late segment, net als Flexine. Verder is het
sterk tegen pitgroei.” n
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ras met een heel mooi scherm zich voor
de teelt van de voorzomer tot half
oktober.

Koriander, chinsoi en witloof

Denis Desrumaux
showt twee
exemplaren van
chinsoi, een
kruising tussen
Chinese kool
en paksoi.
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Koriander, een kruid dat vooral scoort
bij allochtonen in Brussel en Antwerpen, wordt vooral in het Pajottenland
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Met zijn demodagen wilde Syngenta
aantonen dat groentetelers kunnen
rekenen op zijn innovatie van nieuwe
rassen om de komende seizoenen
beter voorbereid te zijn op grote
uitdagingen, zoals de klimaatverandering en beschikbaarheid van arbeidskrachten. De focus lag op nieuwe
rassen in kolen, bonen en spinazie.
Jan Van Bavel

resistente ras Cleozil voor de versmarkt.
“Het is iets vroeger dan Clarina, maar
biedt meer groeikracht”, zegt Celine. “Voor
de industrie introduceerden we vorig jaar
het ras Java, met zijn goede vastheid, verbeterde groeikracht en zeer sterke
betrouwbaarheid qua groeidagen als grote
troeven. Al 146 West-Vlaamse telers verbouwen dit ras voor de diepvriesindustrie.” Met Destinica lanceert Syngenta een
nieuwe productlijn niet-verkleurende
bloemkolen, die niet meer afgedekt moeten worden, wat arbeids- en kostenbesparend is. Andromeda, het eerste ras in dit
segment voor de versmarkt, is speciaal
geschikt voor minibloemkool. In wittekool
blijft Storidor het hoofdras voor de bewaring. “Het is een heel opgericht gewas, wat
een meerwaarde biedt bij machinale
oogst. Verder is het heel stressbestendig
en is het ook manueel makkelijk oogstbaar. Voor de (diepvries)industrie blijft
Novoton het standaardras, omdat het de
zwaarste kolen biedt”, besluit Celine.
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Verkoop- en technische teeltadviseurs
Celine Denys en Kevin Butaye lichtten de
innovaties in de diverse kolen toe. Cordesa
is de eerste tripleresistente savooikool
– resistent tegen knolvoet, witte roest en
mycosphaerella voor de herfst. “Verto blijft
ons standaardras voor de late herfstteelt,
voor de winterteelt schuiven we Corripa
naar voren. Atractum is een nieuw vroeg
ras met een unieke groeisnelheid en kwaliteit. Na 70 dagen bereikt hij een gewicht
van 1,5 kg, na 100 dagen 2,5 à 3 kg”, aldus
Kevin. In spruitkool heeft Syngenta een
groot assortiment kwaliteitsvolle rassen.
Het nieuwe middelvroege ras Trimstar is
speciaal geschikt voor de mechanische
schoning, is heel lang houdbaar op het
veld en na de oogst en geeft langwerpige
spruiten. “We geloven ook sterk in Marcantus, voor de oogst eind oktobernovember”, vertelt Kevin. “Het ras heeft
een goede groeikracht en bladval, levert
uniforme spruiten en je kunt er vroeg veel
kilo’s mee halen. Bovendien biedt het een
goede sortering voor de industrie.”
In bloemkool test Syngenta het knolvoet-

Teeltadviseurs Celine Denys en Kevin Butaye bij het spruitkoolras Marcantus.
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et voor de open dagen opende
Syngenta een nieuw zaadinnovatiecentrum in Enkhuizen. “Dit
centrum van ruim 2 ha met kassen, klimaatcellen en laboratoria maakt het
mogelijk om tot twee keer zo snel groenten te veredelen”, aldus CEO Erik Fyrwald.

Zeer fijne en fijne bonen
Christoph Deraeve lichtte enkele nieuwkomers bij de bonen toe. “In het segment zeer

fijne bonen doet Jameson, een 8 mm-boon,
het zeer goed in alle proeven qua groeikracht, opbrengst en sortering. Kamaron,
een 7,8 mm-boon, is een gemakkelijke
groeier met een hele goede, uniforme zetting met een prima opbrengst. Bij de fijne
bonen zagen we de 9 mm-boon Escadron
met een hele mooie uniforme zetting, met
een gemiddelde lengte van 12,2 cm. “Het
ras R302033 is een verbeterde, iets groffere
versie van Casher, die meer naar het Stanleytype neigt. Verder is Auberon een ras dat
heel uniforme bonen en veel kilo’s biedt.
Het werd dit jaar gemiddeld 11,8 cm groot.”

Spinazie met resistentie
In spinazie introduceert Syngenta het
industrieras Odysseus. “Het heeft een
hoge tolerantie tegen schot, is een langzame groeier en kun je telen van de lente
tot de herfst”, aldus Christoph. “LDSP997
is een nieuw, vroeg ras met volledige resistentie (Pfs 1-17). Het is iets later dan El
Prado. LDSP1002 is dan weer een beloftevol vroeg ras van het Japanse type. Tot slot
geeft LDSP981 meer bladeren dan El
Caballo (voor de versmarkt). Het is iets
later dan El Prado.” n
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Sibsey, dat geroemd wordt om zijn kleine,
compacte kronen boven op een smalle
stam. Pennybridge heeft mooiere stelen en
is zo’n vijf dagen sneller dan Sibsey en productiever door het hoger aantal zijscheuten per plant. Het compacte, hoogronde
ras Shard voor de versmarkt is zo’n drie
dagen vroeger dan Titanium en is heel
makkelijk te oogsten en te schonen.”
Het Nederlandse mechanisatiebedrijf
Tumoba toonde het prototype van een
optische selectieve oogstmachine voor
broccoli, die volgend jaar op de markt zou
komen. “De 12 m brede machine werkt nu
nog hydraulisch, maar bouwen we nog om
naar elektrisch. De machine komt in een
zelfrijdend frame en zal worden overkapt”,
vertelt Henk Molenaar van Tumoba.
“Afhankelijk van de rijafstand kunnen we
er 8 à 10 rijen tegelijk mee oogsten. De rijsnelheid bedraagt 420 planten per uur per
rij. De camera beoordeelt of de broccoli
groot genoeg is om geoogst te worden. We
zoeken nu een geïnteresseerde teler die in
deze ontwikkeling wil meegaan.”
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Seminis, ’s werelds grootste ontwikkelaar, teler en verkooporganisatie van
groentezaden en onderdeel van Bayer, opende de deuren voor groente
professionals op zijn kleurrijke demovelden in Enkhuizen. Blikvanger was
Curdivex, de merknaam voor een sneeuwwitte bloemkool die niet verkleurt.
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Dirk Gillis van Seminis bij industriebloemkool Gieflor, nog iets arbeidsvriendelijker
dan ‘grote broer’ Giewont.
hoeft de teler de kolen niet meer af te dekken, wat hem kosten bespaart. Bovendien
kan hij de kolen goed zien zodra ze oogstrijp
zijn, meteen uitsnijden en op de oogstband
leggen. Zo wint hij tijd. Volgend jaar willen
we ons ras SVAC7127 voor de eerste en
tweede vrucht uitproberen.”
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iewont is momenteel het grootste
bloemkoolras voor de industriemarkt. Dirk Gillis, accountmanager bij Seminis, stelde nieuwkomer Gieflor
voor, die een drietal dagen vroeger dan
Giewont kan worden geoogst. “Gieflor
maakt veel gewas aan, is meer opgericht en
daardoor ook arbeidsvriendelijker. Het
heeft een hele goede zelfdekbaarheid en is
veel makkelijker te oogsten.” Curdivex is het
‘paraplumerk’ bij Seminis voor een witte en
gemakkelijk te oogsten bloemkool met een
hoge uniformiteit. Ook bij blootstelling aan
zonlicht blijft de kool sneeuwwit en blinkt
hij uit in de hele keten”, zegt Dirk. “Hierdoor

Optische broccolioogster
Broccolini is een kruising van broccoli en
een Chinese koolsoort. “De zijscheuten
worden geoogst, maar het zijn de opvallend lange stelen die ideaal zijn om te
wokken. Het broccoliras Pennybridge
(SVBL0068) is een verbeterde versie van

Nieuwigheden in wortelen
In wortelen is Carlano uiterst geschikt als
schijvenwortel voor de industrie. “Het ras
onderscheidt zich door zijn gezond en
sterk loof, een zeer volumineuze bladontwikkeling en is zeer productief”, zegt Dirk.
“Malbec is een nieuwe rode schijvenwortel van het Imperatortype voor de industrie, ideaal voor mengelingen met traditionele wortelen. Ons nieuwe vroege ras
Caribou voor de versmarkt is sterk tegen
rode en groene koppen en produceert
mooie cilindrische, uniforme wortelen
met een goede inwendige kwaliteit en
een hoge netto-opbrengst.” n

Dit dossier is een impressie van de groentedemodagen die de groenteveredelingsbedrijven
eind september in Nederland organiseerden. Wil je meer informatie rond rassen of trends,
contacteer dan je teeltadviseur of contactpersoon bij het groenteveredelingsbedrijf.
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