BEJO

: ALGEMEEN

Boerenkool

Maak
kennis met
de nieuwste
rassen
Hiernaast presenteren we potentiële nieuwe rassen voor het komende
seizoen. Als veredelingsbedrijf zijn we altijd op zoek naar verbeteringen
van ons assortiment op vlak van kwaliteit, gezondheid, opbrengst, smaak,
oogstgemak, betrouwbaarheid, kleur, shelf life, inhoudsstoffen en nog veel
meer zaken die belangrijk zijn voor de complete sector.
Tekst: Het verkoop specialisten team van Bejo Zaden

In bijna alle gewasgroepen hebben we nieuwe introducties te melden; nieuwe rassen met toegevoegde
waarde voor u als teler en voor uw klanten, maar
zeker ook voor de eindgebruiker, de consument.  

Prei
WALKER
Walker is een unieke hybride van het type Bulgaarse reuzen en kenmerkt zich door een zeer
lange schacht, uniform op dikte en een goede
gewasgezondheid. Walker is geschikt voor snijderij,
industrie en pre-pack prei op schaaltjes of in soeppakketten.
DARTER
Darter is een late herfst-/vroege winterprei met
een middellange schacht. Darter heeft een opgericht gewas, een donkere bladkleur en een goede
veldhoudbaarheid. Bovendien is Darter sterk op
trips en bladziektes en laat dit ras zich erg makkelijk
schonen.  
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SUNBOR
Sunbor is een paarse boerenkool voor naast
Redbor. Een uniforme boerenkool met een mooie
donkerrode kleur. Dit ras kan zowel als groente,
siergewas en decoratie gebruikt worden. Dit ras
heeft een goede veldhoudbaarheid met de late
herfst en winter een diep paarse kleur.

Witte kool
AXEL
Axel is een laat witte kool ras voor het bewaarsegment. Axel heeft een uitstekende veldhoudbaarheid
en is weinig gevoelig voor trips. Het ras is sterk tegen schimmelziekten en plaaginsecten zoals de koolgalmug en heeft een meer dan uitstekende bewaarkwaliteit. Axel geeft een vaste dikbladige kool met
hoog soortelijk gewicht. De kool staat goed rechtop
en produceert een compact gewas. Dit ras moet
geplant worden tussen de 45.000 en 50.000 planten
per hectare en is makkelijk te oogsten, bewaarbaar
tot eind juli en gemakkelijk te schonen, waarna de
kool nog steeds een frisgroene kleur heeft.
Over het algemeen geldt voor bewaarkool; Jong
oogsten verkleint de kans op tripsschade en verhoogt het bewaarrendement aanzienlijk.

Chinese kool
MERIKO
Meriko is een vaste, middellange en cilindrische
kool. Meriko is zeer sterk tegen toprand, Erwinia en binnenbruin en heeft een mooie kopsluiting
en interne gele kleur. Dit ras is geschikt voor de
oogstperiode zomer en herfst.

Purple sprouting broccoli

Rode bieten

BURGUNDY
In de koolgewassen komt Bejo met Burgundy, een
purple sprouting broccoli die planmatig te telen is.
Het is een uniek ras met gemiddeld 70 groeidagen
en tal van mogelijkheden. Zo kunt u dit ras vermarkten als een echte sprouting broccoli maar als
u hem jonger oogst ook als een heel scherm. De
geadviseerde plantperiode is week 17 t/m 30 voor
de oogstperiode week 26 t/m 39

PALAU
Palau is een intermediair resistente biet tegen
Rhizomanie (IR: BNYVV). Palau is een mooie ronde
biet geschikt voor versmarkt, bewaring en industrie.
Palau heeft een mooie dieprode inwendige kleur.
110 groeidagen na zaaien met sterk gen gezond loof.

Spruitkool
SYLVIA
Sylvia is een vroeg spruitkoolras, geschikt voor de
teelt van grove, gladde spruiten tot in de kop van de
plant. Sylvia heeft 140 groeidagen na planten en is
zoals we het zeggen een echte B spruit. Percentage
A spruiten: 15% en het percentage B spruiten: 85%.
Dit ras produceert stevige lange planten

BEJO 3385
Bejo 3385 is een Chioggia selectie met mooie ronde
vorm en gladde huid. Fijne loofinplant en zeer uniforme ringen. Dit ras heeft 110 groeidagen na zaaien
met sterk en gezond loof. Dit ras is geschikt voor:
versmarkt, bewaring en industrie.
Naast bovenvermelde rassen vindt u op onze website www.bejo.nl nog meer toppers die meerwaarde
voor de gehele keten kunnen betekenen. Vraag aan
uw teeltspecialist hoe u deze het beste kan inzetten.
Voor vragen en compleet advies staan wij uiteraard
altijd voor u klaar.
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