: PEEN

B-PEEN

Schijvenpeen

Carosem
nieuw
speler op
de markt
Op het onderzoeksveld peen ligt voor het
tweede jaar een aantal peen rassen van rassenveredelaar Carosem. Carosem treedt op het
onderszoeksveld naar buiten als nieuwkomer
op de peen zaden markt met een rassenpakket
in de B-peen, B/C- peen en industriepeen.
Cariana

Carosem is in de 2e helft van de jaren negentig opgericht om het Europese peen veredelingsprogramma
van Pioneer uit te voeren. Carosem kent een aantal
internationale aandeelhouders waarvan het Dutise
Agri Saaten te Bad Essen de meest herkenbare is. Het
hoofdkantoor van Carosem bevindt zich op het zelfde
adres. Daarnaast heeft Carosem nog een veredelingsstation in Italie. In Nederland wordt Carosem vertegenwoordigd door Chicosem. Chicosem is bekend als
de Nederlandse leverancier van de witlofrassen van
het Franse Hoquet. Carosem is een relatieve nieuwkomer in de peenmarkt met een breed rassenpakket
dat over de hele wereld wordt gebruikt. In België
heeft Carosem een stevige positie met rassen als Caltona en Caravel voor industrie en schijvenpeen.

Robuust
De rassen die op het Onderzoeksveld peen liggen
zijn gericht op het segment van de B-peen en B/C
peen. Bart Hesen van Nederlandse vertegenwoordiger Chicosem licht toe:
•	BENGALA is een ras met sterk en robuust loof,
sterk tegen alternaria en voor lange bewaring.
Bengala is met name geschikt voor de markt van
B/C peen.
•	CALANTIS is eveneens voor de B/C peen markt.
Calantis levert langere wortels dan in de markt
gebruikelijk is, is uniform cylinderisch en zeer
geschikt voor de industrie.
•	CARRILLON is herkenbaar aan sterk donkergroen loof past heel goed in de standaard van de
huidige B-peen markt en is lang bewaarbaar
•	CARIANA is een nieuw ras van Carosem, groeit
zeer uniform en de wortel is net iets langer dan
de huidige B-peen standaard.

Weerbaarheid
De ervaring die Carosem wereldwijd heeft, zorgt
dat deze nieuwkomer veel gegevens heeft over de
optimale groeiomstandigheden van de rassen. Met
die kennis is Carosem in staat om de Nederlandse
markt te betreden. Op het Onderzoekveld peen laat
Carosem zien dat ze de vergelijking aandurft met de
standaard rassen. Niet alleen in de reguliere rassenvergelijking maar ook in de weerbaarheidsproef. Alle
Carosem rassen nemen deel aan de weerbaarheidsproef waarbij behandelingen met fungiciden achterwege worden gelaten. De objecten met en zonder
behandeling worden getoetst op bladziekten.
Het getuigt van lef om als nieuwe toetreder onderzoek uit te laten voeren op weerbaarheid. Het
rassenpakket voor de Nederlandse bewaarpeen is al
jaren constant en vast. Nieuwe toetreders creëren
keuzevrijheid voor de teler. Op de open dag op zeven oktober zijn de rassen te zien en te beoordelen.
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