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Eind september organiseren de groenteveredelingsbedrijven (zaadhuizen) hun jaarlijkse groentedemodagen – in het wereldje bekend als
‘week 39’ – op hun groenteplatformen. De meeste
daarvan vinden plaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland, ten noorden van Amsterdam.
Door de coronacrisis vonden deze demodagen dit
jaar voor het eerst in hun bestaan niet ‘fysiek’
plaats, maar digitaal via virtuele evenementen.
Diverse zaadhuizen creëerden een digitale wereld
waarin telers en heel de waardeketen verbinding
konden maken met experts door middel van
unieke 3D-beelden, video’s, technische informatie
en live contact. We polsten bij de voornaamste
zaadhuizen naar hun innovatieve rassen, trends en
inzichten in de glas- en vollegrondsgroenteteelt.
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Dossier
Groentedemodagen
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Rassenkeuze
wordt steeds
belangrijker
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Het wordt alsmaar moeilijker voor telers om kwaliteitsgroenten te
kweken. Door de klimaatverandering krijgen ze af te rekenen met
extreme weersomstandigheden, het aantal gewasbeschermings
middelen dat ze mogen gebruiken daalt elk jaar, de beschikbaarheid van
voldoende seizoenarbeiders wordt een steeds groter probleem en er zijn
veel uitdagingen op het vlak van bemesting. Kiezen voor innovatieve
rassen die een meerwaarde bieden door hun hitte- en ziektetolerantie,
langere houdbaarheid en efficiënter (vaak mechanisch) oogsten kan
een deel van de oplossing zijn.
Jan Van Bavel
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lke groenteteelt heeft haar knelpunten: ziekte- en onkruidbestrijding, droogtetolerantie,
bemesting, gebrek aan voldoende
goede seizoenarbeiders … Gangbare
groentetelers hebben steeds minder
gewasbeschermingsmiddelen ter
beschikking om plaaginsecten (tripsen,
bladluizen, wortel- en koolvliegen …)
en ziektes (sclerotinia, meeldauw, roest
…) de baas te kunnen. Door de keuze
van de Europese Commissie voor een
Green Deal – een groeistrategie die een
antwoord moet bieden op de klimaat-,
milieu- en biodiversiteitsuitdagingen
– zal dat middelenaanbod de volgende
jaren wellicht nog verkleinen. Biotelers
kunnen voorlopig nog een divers aanbod van niet-chemische middelen
gebruiken. Een aantal daarvan kunnen
gangbare telers ook inzetten.
Voluit kiezen voor een geïntegreerde
teelt (IPM), waarbij je bijvoorbeeld
bloemenranden langs velden aanlegt
en enkel bespuitingen uitvoert als het
nodig is, met middelen die de nuttige

insecten zo veel mogelijk sparen, kan
helpen. Gelukkig staan ook de ontwikkelingen rond innovatieve schoffeltechnieken en precisietuinbouw niet
stil. Kiezen voor een niet-kerende
bodembewerking met respect voor een
goed bodemleven kan bijdragen om
een goed evenwicht in je gewassen te
creëren. Ook het VLIF heeft aandacht
voor deze innovatieve teelttechnieken.
Zaadhuizen kennen de problemen van
de telers en zetten in hun veredeling
van nieuwe rassen volop in op het
inkruisen van innovatieve eigenschappen, zoals een (verbeterde) hitte- en
knolvoettolerantie, geschiktheid voor
mechanisch oogsten, langere houdbaarheid … Voldoende aandacht
schenken aan een goede, doordachte
rassenkeuze is dus zeer belangrijk. In
dit dossier geven we een overzicht van
de meest innovatieve rassen en trends
die zaadhuizen Syngenta, Bejo Zaden,
Hazera, Seminis, Rijk Zwaan en BASF
Vegetable Seeds tijdens hun groentedemodagen presenteerden. ->
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Syngenta organiseerde haar Fields of Innovation dit jaar als een virtueel
evenement. Op de website www.syngentavegetables.com/fieldsinnovation kon je het veld virtueel betreden en erdoor navigeren,
gewassen selecteren, video’s bekijken, rassenkenmerken ontdekken en
vragen stellen aan een expert. Onderweg kon je info verzamelen in een
persoonlijk Field Book, dat je per e-mail werd toegestuurd als je uitlogde.
Je kunt nog steeds een kijkje nemen op bovenstaand platform.
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Het uienras Promotion is geschikt
voor de middellange bewaring en
blinkt uit qua opbrengst en goede
kwaliteit.

Uienrassen
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In uien lanceerde Syngenta vorig jaar
het ras Promotion, dat geschikt is voor
alle grondsoorten en de middellange
bewaring en uitblinkt qua opbrengst
en goede kwaliteit. Dit jaar ligt Nation
bij diverse telers in proef. Dit nieuwe,
vroege ras scoort dankzij zijn sterk
wortelgestel hoog qua opbrengst en is
geschikt voor de korte bewaring.

Evoluties in kolen
In bloemkool zet Syngenta in op vastheid, groeikracht en arbeidsgemak.
Met Destinica heeft het bedrijf een
productlijn niet-verkleurende bloemkolen die niet meer moeten worden
afgedekt. Dit is zowel belangrijk voor
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oogst en hoopt hiervoor in de nabije
toekomst grotere proeven op te zetten.
In spruitkool blijkt Marcantus een vrij
stressbestendig, qua oogstvenster flexibel ras, dat een mooie aanvulling voor
veel telers biedt. Het nieuwe, knolvoetresistente broccoliras McLaren werd dit
jaar uitgebreid getest. Volgend jaar zijn
er extra proeven voor de voorjaarsteelt
en zomer gepland met dit ras, dat een
heel vast, stevig scherm heeft.

Van extra fijn tot fijn
In het extra fijne bonensegment (kleiner dan 6,5 mm) bewees Bastion met

© FOTO’S: SYNGENTA
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de versmarkt als voor de diepvriesindustrie. Syngenta is marktleider in
oranje en paarse bloemkool, waar
vooral in Italië en Spanje veel vraag
naar is. Voor de industriemarkt
beproeft Syngenta haar nieuwe ras
Wonder (zie vorige pagina’s). Wonder
telt enkele groeidagen meer dan de
standaardrassen David en Java. Dankzij
de mooie wortelontwikkeling, verbeterde bladgroei en zeer sterke gezondheid geeft het een robuust gewas, met
mooie kolen. Uit diverse veldproeven
in West-Vlaanderen blijkt dat Wonder
een heel goede groeikracht kent, met
een vergelijkbare koolkwaliteit als
David en Java. Het ras positioneert zich
in tweede vrucht zeven tot twaalf
dagen later dan David en drie tot negen
dagen later dan Java.
Het vroege savooikoolras Atractum
heeft mogelijkheden voor de vers- én
industriemarkt. Het is lang houdbaar
op het veld en sterk tegen barsten. In
hun assortiment triple resistente rassen (knolvoet, witte roest en myco
sphaerella, rassen Cordesa, Cordoba en
Corripa) doet Syngenta ook proeven
met het nieuwe, vroegste ras (70 à
75 dagen) Coradi. In wittekool lopen
nog proeven met de bewaarrassen
Kepler voor grote en Marconi voor
kleine sorteringen. Ze zijn heel sterk,
lang houdbaar en makkelijk te oogsten.
Syngenta ontwikkelt intussen rassen
die geschikt zijn voor de mechanische

In het fijnebonensegment verwacht
Syngenta veel van Legion, een Stanleytype met uniformere zetting en
hoge opbrengst.

bo

BASF Vegetable Seeds organiseerde digitale afspraken met klanten live vanuit het slaveld.

en

BASF Vegetable
Seeds
BASF Vegetable Seeds organiseerde een alternatief, virtueel programma
voor zijn traditionele ‘slademodagen’, met gepersonaliseerde onlinebijeenkomsten, een 360-gradentour en twee livestreamsessies. Met de
360-gradentour kregen klanten (telers) een goed beeld van het productassortiment. De verkoopspecialisten leidden de klanten online door de
tour en lichtten de producten toe. Via extra video’s en beschrijvingen
kregen deelnemers een duidelijk beeld van de beschikbare rassen.
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Meerwaarde in spinazie
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El Giga (LDSP997) bewees dit jaar zijn
meerwaarde als lentespinazie. Het kan
worden gezaaid tot en met week 12 en
is volledig resistent (Pfs 1-17). Het
nieuwe ras LDSP998 (Pfs 1-6, 8-17) is
sterk tegen schot en kan worden
gezaaid tot en met week 19. Vooral in
dit segment zocht de verwerkende
industrie naar vernieuwingen omdat
maar weinig rassen zo laat kunnen
worden gezaaid. n
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een hoge opbrengst (80 a 85% kleiner
dan 6,5 mm) een meerwaarde te zijn.
Jameson en Kamaron bevestigden in
het zeer fijne segment de verwachtingen van 2019, met onder meer een uniforme zetting. Jameson is een 8 mmboon die het vooral op de minder
groeikrachtige gronden uitstekend
doet. Kamaron is ietsjes fijner
(7,8 mm) en haalt op zowat alle soorten grond een heel hoge opbrengst. In
het fijne segment verwacht Syngenta
veel van Legion (R302033), een Stanleytype met uniformere zetting, hoge
opbrengst en weinig draad. Legion is
iets grover van sortering, gemiddeld
ongeveer 9,3 mm.

Het volledig resistente ras El Giga
bewees dit jaar zijn meerwaarde als
lentespinazie.

Vollegrondsteelt en
slateelt op water
Op maandag 28 september werden
twee livestreamsessies gehouden, een
over de vollegrondsteelt en een over de
slateelt op water. De eerste sessie ging
over het koppelen van consumenten
inzichten en markttrends aan de slaspecialiteiten van Nunhems, met info
over de concepten Taste, Convenience,
Chef’s Lettuce en Technology. BASF
presenteerde zijn assortiment rassen
met een milde smaak. Consumenten
hechten steeds meer waarde aan gemak
(convenience). Little gem, Mini Romaine
en Teen Leaf kunnen zeker wat betekenen voor dit segment. Bij Chef’s Lettuce,
een oplossing voor de food service,
werd ‘de beste sla voor hamburgers en
broodjes’ getoond. Tot slot behandelde
de livestream een oplossing waarmee
hogedichtheidsteelten van ijsberg- en

Romeinse sla mechanisch geoogst kunnen worden, met inzet van genetica en
technologie om te besparen op arbeid.
In de tweede sessie (teelt op water) was
er aandacht voor efficiëntie in de kasteelt voor telers, verwerkers en retailers. Daarbij kwamen thema’s als voedselveiligheid, gemak, efficiëntie en
automatisering aan bod. Verder werden
de rassen Teen Leaf (makkelijk en rendabel) en Trio Lettuce (efficiënt te oogsten en ideaal voor consumenten die
houden van een gevarieerde keuken)
getoond. Tot slot kwamen ook de
diverse systemen voor teelt op water
aan bod. Je kunt beide Engelstalige
livestreams bekijken via onderstaande
YouTube-links. n
https://youtu.be/Q-Ds_lJmXyI en
https://youtu.be/fw9-rVwbH1k
www.nunhems.nl
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Bejo Zaden presenteerde haar nieuwste rassen virtueel in weken 38, 39
en 40 (14 september tot en met 4 oktober) via virtuele Première Bejo
Varieties-gewasfilms voor telers, plantenkwekers, dealers en industrie.
De focus van deze filmpjes ligt op de eigenschappen van de rassen in de
gewassen, wortel, kool, ui, sla en prei en de mogelijkheden die ze bieden
voor de markt. Opvallend daarbij is dat stabiele, stevige rassen steeds
belangrijker worden. Je kunt de filmpjes nog bekijken op de Bejowebsite (www.bejo.be).

py

Jan Van Bavel

Wortelen, rode bieten en prei

co

In Vlaanderen worden veel wortelen
geteeld voor de schijvenindustrie. Het
nieuwe schijvenwortelras Istanbul van
Bejo geeft uniforme, productieve en
licht conische wortelen met een mooie
in- en uitwendige kleur. Het is bijna
ongevoelig voor het vormen van groene
koppen en daardoor geschikt voor versnijderijen en de diepvriesindustrie.
Het wordt tussen 15 april en begin juni
gezaaid aan 1,8 à 2 miljoen zaden/ha en
geoogst van eind september tot
15 november.
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prei Darter, geschikt voor het kwaliteitssegment in de versmarkt, heeft
een opgericht gewas, donkere bladkleur en goede veldhoudbaarheid”, vertelt Dirk Vanparys van Bejo België. “Hij
is heel sterk tegen tripsen en bladziektes, laat zich makkelijk schonen en
wordt geoogst van begin oktober tot
half januari.”

Sterke kolen
Bejo is sterk in het assortiment van
rode bieten. Als aanvulling hierop ontwikkelde het met het ras Bejo 3385 een
Chioggia biet met een mooie, uniforme
inwendige ringenkleur. Het heeft zo’n
110 groeidagen. De zaaiperiode situeert
zich van begin april tot half juni, de
oogstperiode van begin augustus tot
eind oktober. Na de oogst kunnen de
bieten worden bewaard tot eind maart
van het jaar nadien.
Tripsen worden in de laatste droge,
warme zomers een steeds groter probleem. “De late herfst/vroege winter-

Voor de industriemarkt is Sofia een
bekend spruitkoolras voor de oogst in
november. “Voor de oogst in december
hebben we naast Helios nu ook het ras
Hector”, aldus Seline Vandecaveye. “Dat
geeft een stevig gewas met een groot
aantal donkere, gladde spruiten met
een hoog soortelijk gewicht. Het is ook
sterk tegen light leaf spot.” Voor de versmarkt positioneert Bejo het ras Silvia
net na Marte. “Silvia geeft een hoge
productie met grove, gladde spruiten
tot in de kop van de plant, is vrij ruim
geschakeld met een hele vlotte bladval.
Het is sterk tegen tripsen, bladluizen
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nog steeds een frisgroene kleur heeft.
De kolen zijn uitermate geschikt voor
lange bewaring, tot begin juli.

ht

en bladziektes en wordt geoogst van
begin oktober tot half november.”
Bejo is ook sterk in de teelt van Chinese
kool. Met Meriko voor de zomer- en
vroege herfstteelt lanceert het een frisgroen ras met interne gele kleur, dat
een vaste middellange, cilindrische kool
(1 à 1,4 kg) geeft met een mooie, gesloten kop. Het is zeer sterk tegen top- en
binnenrand, resistent tegen de meest
voorkomende fysio’s van knolvoet,
wordt geplant van begin mei tot eind
augustus en telt 50 à 70 groeidagen.
Ook in wittekool worden tripsen
steeds meer een probleem. Het nieuwe
ras Axel is hier weinig gevoelig voor en
bovendien is het sterk tegen schimmelziekten en plaaginsecten. Het geeft
een vaste dikbladige, mooi rechtopstaande kool met een hoog soortelijk
gewicht. De plantdichtheid bedraagt
tussen 35.000 en 45.000 planten/ha.
Planten kan van eind april tot 15 juni,
oogsten van eind september tot half
november. Axel is oogstvriendelijk en
makkelijk te schonen, waarna de kool
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Nieuw in courgette
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Bejo startte onlangs met het veredelen
van courgetterassen. Naast het al
bekende ras Lodoga verwacht het veel
van het nieuwe versmarktras Onega,
dat geschikt is voor de zomer- en
najaarsteelt. Van bij de start geeft het
ras een hoog aantal plukbare vruchten.
Het is een vrij compact gewas dat sterk
is tegen felle wind en valse meeldauw.
De vruchten krijgen een mooie glanzende, spikkelende kleur en hebben
een sterke, robuuste huid.

Meeldauwresistente uien
In Wallonië ontwikkelt de biologische
groenteteelt zich sneller dan in Vlaanderen. Naast de wortelteelt is er ook in
de uienteelt een evolutie richting biologische productie merkbaar. Bejo
zorgde voor een wereldprimeur door
de eigenschap van meeldauwresisten-

tie niet alleen in haar gele biovariëteit
Hylander in te kruisen, maar ook in
haar rode biologische zaaiuiras Redlander. “Zo kunnen biologische uientelers zowel gele als rode meeldauwresistente rassen telen”, besluit Koen
Verbruggen van Bejo België. Overigens
zal het Belgische Bejoteam vanaf
komend seizoen geen gangbare, maar
enkel nog biologische uienzaden verkopen. De distributie van gangbare
uienzaden in België zal gebeuren door
Bejo’s Nederlandse alliumpartner De
Groot & Slot. n
1 Het schijvenwortelras Istanbul valt
op door zijn mooie in- en uitwendige
kleur.
2 De nieuwe Chinese kool Meriko is
zeer sterk tegen top- en binnenrand.
3 Het ras Silvia geeft een hoge productie met grove, gladde spruiten tot
in de kop van de plant.
4 Het late herfst/vroege winterpreiras Darter is heel sterk tegen tripsen
en bladziektes.
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Jan Espeel, gewasspecialist
Prei bij Hazera, bij het ras
Isadora dat een goede
opbrengst combineert met
een uniforme, kwalitatieve
prei.

© FOTO’S: HAZERA
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Hazera
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Van 22 tot en met 24 september organiseerden Hazera en haar
Limagrain-partner HM.Clause hun online Experience Days. Tijdens dit
digitale event presenteerden gastsprekers de laatste trends en inzichten
over thema’s zoals fusarium en druppelirrigatie in uien,
consumententrends, vertical farming … Je vindt de presentaties op www.
hazera-events.com/home (doorklikken op tabblad ‘Online evenement’).
Karlien Van den Broeck en Joris Dewinter, tuinbouwconsulenten en Jan Van Bavel

In 2017 nam Hazera het preiprogramma van Syngenta over. Het is nog
even wachten op een volledige portfolio van nieuwe commerciële preirassen. De resultaten in Frankrijk (als
grootste preimarkt van Europa) zijn
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net zoals in België uiterst positief met
het ras Isadora. Het combineert een
goede opbrengst met een uniforme,
kwalitatieve prei, die zich goed laat
schonen. Hazera wil hard inzetten op
de broodnodige uniformiteit die van

hybride preirassen wordt verwacht.
Intussen zitten er nog meer rassen in
de pijplijn die, onder meer op dit
thema, heel goed scoren.

Sterke kolen tegen trips
In diverse veldproeven scoren de wittekoolrassen Zoltan, Lucas en Ramenos zeer goed op het vlak van sterkte
tegen tripsen. Ze scoren goed qua
opbrengst af land en in de lange bewaring. Binnenkort komt daar ook nog
het ras Haz 17-1494 bij. In het Verenigd
Koninkrijk is men zeer dicht bij een
doorbraak op het vlak van mechanische oogst van broccoli, namelijk een
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De uienteelt is gebaat door kwaliteit én een
hoog bewaarrendement.

ht

De uienteelt is gebaat door kwaliteit en
een hoog bewaarrendement, de gouden combinatie. Hou steeds voor ogen
dat je als teler centen kan verdienen
met een goede opbrengst van hoge
kwaliteit. Een ui ademt soms wel 11%
vocht uit in de opslag. Niet enkel de
hoogste kilogram opbrengst af land,
maar evenzeer wat na bewaring kwalitatief aan de handel kan worden afgeleverd, is van groot belang voor je portemonnee. Het ras 37-117 is een
nieuwe gele ui die geschikt is voor alle
grondsoorten. Dit hoogproductief ras
heeft een goede hardheid, huidvastheid
en bewaarbaarheid. Dat geldt ook voor
het vroeg oogstbare rode-uienras
37-222. Zijn sterke wortelgestel en
fijne nek dragen uitermate bij aan de
gezondheid van deze ui. Zijn mooie
rode doorkleuring zorgt er op zijn beurt
voor dat je deze ui heel breed kunt
gebruiken.

Afgelopen seizoen presteerde het
nieuwe vroege witloofras Beguine
schitterend, zowel op het veld met een
heel hoog aantal uniforme wortelen als
bij het forceren, waar heel productieve,
mooie kroppen worden gevormd die
dankzij het iets dikkere blad makkelijk
te schonen vallen en lang houdbaar
zijn. Beguine is een perfecte aanvulling
op het assortiment vroege rassen
(Ecrine, Manoline en Topscore). In het
late segment voert Hazera al enkele
jaren proeven uit met het rasnummer 4200, dat de naam Djine meekreeg. “Djine is safaritolerant en vult
het ras Flexine aan in ons late segment”, vertelt Denis Desrumaux,
gewasspecialist Witloof bij Hazera.
“Djine produceert heel vlug een optimale wortel. Waar dit jaar door de klimatologische omstandigheden veel
velden pas in juni werden gezaaid,
merken we dat Djine tegenover veel
late rassen nu een voorsprong heeft
qua worteldiameter. In de forcerie zien
we gelijkaardige opbrengsten als bij
Flexine, met een nog kortere pit.”

er

Gele en rode uien

Witloof

Bo

machine met cameradetectoren. Het
prijskaartje daarvoor is wel aan de
hoge kant, maar dat geldt ook voor
handenarbeid. Het bolronde ras Babilon F1, dat heel sterk is tegen holle
stammen, teel je best in de vroege
herfst. CLX35984 is een nieuwe variëteit powerbroccoli die ook in België
beschikbaar is.
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Tomatenrassen

Startprotectie in wortelen

co

Het aantal bruikbare gewasbeschermingsmiddelen daalt ook in de wortelteelt zienderogen. Teeltrotatie blijft
noodzakelijk en zaadbehandeling en
coatings vallen weg. Startprotectie is
nog zeer moeilijk te realiseren. Vermits
je vooraf nog een extra fungicidebehandeling zal moeten uitvoeren, zullen
de productiekosten hoger oplopen.
Mechanische oogst vraagt om rassen
met sterke bladeren. Het bewaarwortelras Polydor is een heel makkelijke
kiemer, is zeer flexibel in gebruik en
blinkt vooral uit door zijn gladheid.

Hazera promootte nog drie nieuwe
tomatenrassen. De vroege grove trostomaat Rendera is meer dan zeven
dagen vroeger dan vergelijkbare variëteiten en onderscheidt zich in het
schap door zijn vorm. Deze platronde
tomaat met een kleine rib scoort ook
goed op het vlak van bewaarbaarheid.
Voor het middensegment valt de donkerrode trostomaat Sensera (90-110 g)
op. De planten zijn sterk en hebben een
goed uithoudingsvermogen, waardoor
je een hoge kwaliteit en opbrengst kunt
halen. Hazera zet bij deze tomaat in op
diverse verpakkingsmogelijkheden. Bij
de snacktomaten schuift Hazera de
zoete gele kerstomaat Summersun
naar voren. Die haalt een hoge
opbrengst en doet het ook goed onder
belichting. n

In het middensegment tomaten valt
de donkerrode trostomaat Sensera op.

Bij de snacktomaten schuift Hazera de zoete
gele kerstomaat Summersun naar voren.
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In wittekool beschikken we met
Korsuma (zomerteelt), Mucsma en
Congama (snelgroeiend ras voor lange
bewaring) over stabiele rassen met een
hoge tolerantie tegen tripsen.” Nieuw is
het zeer traaggroeiende ras Longma
(zie foto). “Longma is zeer lang vegetatief en groeikrachtig, biedt een hoge
uniformiteit, is weinig gevoelig voor
barsten en tripsen en kan je bewaren
tot juni. Het geeft je de nodige stabiliteit in je teeltplan, bijvoorbeeld in
combinatie met bloemkool voor de
industriemarkt.”
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Resistente kolenrassen

co

Rijk Zwaan testte dit jaar de knolvoetresistente bloemkoolrassen 26-207,
26-218 en 26-229. “We gaan die nu
doorontwikkelen. Vooral het
ras 26-218 lijkt veelbelovend. Het geeft
een goede combinatie van groeikracht
en koolkwaliteit”, zegt Filip Hermans,
accountmanager akkerbouwmatige
gewassen. “Ons broccoliras Larsson
bevestigt voor het derde jaar op rij. Het
is een groeikrachtig gewas, geeft een
stabiele schermkwaliteit en is sterk
tegen doorwas. Verder kan het met
minder stikstof worden geteeld en
heeft het een hoog slagingspercentage.
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Gebruiksgemak in sla
Sla wordt vooral nog in kasgrond en op
hydro geteeld. Het slaconcept Salanova
Teenleaf (jong gewas, tussen babyleaf
en een volwassen krop) wordt op hoge
dichtheid zowel buiten als binnen
geteeld en machinaal geoogst. “We
focussen daarbij op gemaksvoeding
(convenience) en biologisch telen”, aldus
Koen T’Syen, crop specialist bladgewassen. “In de toekomst willen we in al
onze slarassen de eigenschap Knox
inkruisen, die roze verkleuring in verse
en versneden sla vertraagt. Dat doen

Wolfresistente spinazie
Het nieuwe spinazieras Kodiak voor de
versmarkt is wolfresistent (Pfs 1-17).
“We doen daar nu proeven mee bij
enkele tuinders. Het heeft een ovale,
gladde bladvorm met donkergroene
kleur, een opgerichte bladstand en is
zeer sterk tegen bladziektes”, besluit
Koen. n
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Longma is een groeikrachtig wittekoolras met een hoge uniformiteit en
is weinig gevoelig voor barsten en
tripsen.

Bo

Hestan RZ F1 is een nieuw wortelenras
in het Nantes-segment, voor de lange
bewaring. Het is een groeikrachtig
type, sterk tegen witziekte en heeft een
hoge uniformiteit. Girisha is een
nieuwe variëteit in groene selder. Ze is
nog sterker tegen septoria dan Kelvin,
heeft een sterk opgericht gewas en is
donker van kleur. In prei ontwikkelt
Rijk Zwaan momenteel het vroege ras
RZ 38-LE005 (plantperiode maartapril), dat zeer sterk is tegen trips en
schot en wat makkelijker schachtlengte
maakt dan de standaardrassen. Verder
zit er ook een type late herfst-vroege
winter in de pijplijn – voor de oogst
van oktober tot januari – met een
goede wintertolerantie, breed oogstvenster en goede pelbaarheid. Beide
rassen zouden volgend jaar commercieel beschikbaar zijn.

we nu zowel op het snijvlak als op de
krop. Daardoor kunnen we een langere
houdbaarheid garanderen en voedselverspilling tegengaan.” Rijk Zwaan veredelt zo veel mogelijk luisresistente
rassen die sterk zijn tegen witziekte
(valse meeldauw) en fusarium. Dat is
niet onbelangrijk als je weet dat de
erkenning voor het gewasbeschermingsmiddel Cruiser in sla onlangs
wegviel, wat het er voor slatelers niet
makkelijker op maakt. “Nog een probleem voor heel wat slatelers is voldoende geschikte seizoenarbeiders
vinden”, zegt Koen. “Met ons Teenleafproject spelen we hierop in. Het Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG)
voert hiervoor nu proeven uit voor de
hydroteelt. Bedoeling van het project is
verse, aantrekkelijke slamixen voor de
consument aan te bieden, milieuvriendelijk geteeld en met minder productverlies dan met een volwassen krop.”

nd

Rijk Zwaan organiseerde van
14 september tot 16 oktober haar
Global Open Field event Fijnaart,
een combinatie van (online)
veldbezoeken en meetings.

Kodiak, een nieuwe spinazieras voor de
versmarkt, is wolfresistent (Pfs 1-17).

Seminis
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en

Jan Van Bavel

kan ook worden gebruikt voor de
directe verwerking.”
De variëteit Avastar (SVBZL0612), een
noviteit in prei, werd dit jaar op grote
schaal uitgetest voor de zeer vroege
teelt. “De resultaten zijn uitermate
lovend. Avastar is vroeger dan de huidige standaard. Het gewas is opgericht
en vormt middenlange tot lange
schachten. Avastar heeft voor zijn
vroegheid een goede productie en is
vlot te schonen. De plantperiode loopt
van maart tot en met april, de ideale
oogstperiode van half juni tot en met
half augustus. Het ras is jammer
genoeg beperkt beschikbaar voor 2021”,
rondt Dirk ons gesprek af. n
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Van 22 tot 24 september opende Seminis met haar IX Field Days 2020
haar digitale deuren voor professionals uit de groentesector. Je kon toen
een digitale rondleiding krijgen door hun demovelden in Wageningen
en Enkhuizen (Nederland) en twee livestreamsessies volgen, een over
brassica’s (bloem- en sluitkool, broccoli) en een over wortelen en uien.
Je vindt die sessies op www.seminis.nl/bedankt-voor-uw-deelnameaan-onze-seminis-ix-open-dagen/.
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Met Spinnaker (SVBL301) ontwikkelde
Seminis een nieuwe broccoliras in zijn
assortiment van High-Rise-rassen. “Het
voordeel van deze rassen is dat ze
gemakkelijker te oogsten zijn dan de
traditionele variëteiten, omdat het
scherm hoger uit het gewas steekt”, legt
Dirk uit. “Bovendien hebben ze een
schonere stam, wat het oogsten en
marktklaar maken aanzienlijk vergemakkelijkt.” Spinnaker is geschikt voor
de herfstteelt en heeft dezelfde eigenschappen als het standaardras Steel,
met name de sterkte tegen natrot en
alternaria. “Daarom adviseren we
Spinnaker voor plantingen vanaf
week 28-29 en oogst vanaf eind september. Spinnaker komt iets vroeger op
zijn 500 g-gewicht dan het standaard
ras Ironman.”

Bloemkool en broccoli

co
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Het bloemkoolras Lavaredo voor de
industriemarkt zit in België nog in de
testfase en is uitgeplant naast de standaardrassen Giewont en Gieflor. Maar
in Spanje en Italië is het al commercieel en zijn de ervaringen met dit ras
positief. “Lavaredo heeft een kortere
groeiduur dan Giewont en Gieflor en
heeft een zeer goed opgericht gewas”,
vertelt Dirk Gillis, accountmanager bij
Seminis. “Het gewas blijkt ook sterk
tegen Xanthomonas en dekt de kool
uitstekend af. Een ander voordeel is de
kort geconcentreerde oogst.” Seminis
zal nagaan of deze eigenschappen ook
in België tot uiting komen en afhankelijk van de resultaten Lavaredo ook bij
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Bloemkoolras Lavaredo, sterk
tegen xanthomonas en bedoeld voor
de industriemarkt, zit in België nog
in de testfase.

Het vroege preiras Avastar heeft
een opgericht gewas en vormt
middenlange tot lange schachten.

Uien en prei
Het nieuwe uienras SV4774NW is een
type Spaanse ui (of langedagui) dat
gebruikt kan worden voor de versnijderijen. Het is de opvolger van het
reeds bekende ras SV6646NW, maar
heeft een betere vorm om te versnijden
en ook een betere hardheid.
“SV4774NW komt zeer vroeg op
gewicht en produceert veel uien boven
de 60 mm diameter”, zegt Dirk. “De
bewaarbaarheid is beperkt, maar beter
dan die van SV6646NW. Je kunt de uien
bewaren tot eind december. Het ras

Dit dossier geeft een impressie van de
groentedemodagen die de groente
veredelingsbedrijven eind september
digitaal en dus coronaproof
organiseerden. Wil je meer informatie
rond rassen of trends,
contacteer dan je
teeltadviseur of
contactpersoon bij
het veredelings
bedrijf.
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