REPORTAGE VOLLEGROND

1,5 kilo. Vraagt 68 groeidagen, lange veldhoudbaarheid. De Tronchuda-kool Luzia (TCA-535) is een vroeg
type voor herfst en winter, met lange donkergroene
bladeren met hagelwitte nerven. Het blad is gegolfd.
Uniform en sterk tegen calciumgebrek.
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SAKATA

Voor wittekool is er de vroege zomerkool Predeco. Uniform met een dichte structuur en mooie kleur. Sterk
tegen barsten en een goede veldhoudbaarheid voor grotere kolen voor verwerkingsdoeleinden. Wittekoolras
TCA-520 is snel en groeikrachtig en uitermate geschikt
voor het vroege segment. Het past zich gemakkelijk
aan binnen verschillende klimatologische condities en
wordt aanbevolen voor de vroege verwerkingsindustrie
en verse markt. Sterk tegen barsten en hoge resistentie tegen Fusarium. TCA-529 is een nieuwe zomerkool
met naast een hoge resistentie tegen Fusarium een Intermediaire resistentie tegen Black rot. Pronca is een
herfstkool voor de lange bewaring. Ronde vorm, korte
pit, dichte structuur, compacte kool en goede smaak.
Het broccoliras Thunder Dome (TBR 508) combineert
een goed gewicht (circa 550 gram) met een mooi
scherm. Met name voor zomer – en najaarsteelt. Uniforme, rechte plantopbouw, goede houdbaarheid en
hoogproductief. Ook voor de biologische teelt (geen
CMS).
Mizuna red (T-222) is op ruccola gelijkend, rood en rijk
aan vitaminen. De rode kleur komt van het anthocyaan
in de stengel.
Het nieuwe spitskoolras Monserrat (TCA-531) is voor
herfst en winter met stevige, uniforme kool van 1,2 tot

Symposium Hydroponics
PROEFTUIN ZWAAGDIJK
Tolweg 13, Zwaagdijk.
Woensdag 28 september, 13.30 uur.
Programmaschema Nederlands
(in andere volgorde gelijktijdig in het Engels):
13.30 – 13.50 André van der Stoel
(Industrial Product Solutions): Materialengebruik in DFT/NFT
13.50 – 14.10 Matthijs Blind
(Proeftuin Zwaagdijk): Resultaten onderzoek

30

14.10 – 14.20 Maurice van der Knaap
(Dry Hydroponics): bedrijfspresentatie
14.20 – 14.30 Jamie Lee Nicodem
(Viscon): bedrijfspresentatie
14.30 – 14.40 Jan Botman
(Botman Hydroponics): bedrijfspresentatie
14.40 – 14.50 André van der Stoel
(Industrial Product Solutions bedrijfspresentatie
Vanaf 14.50 bezichtiging proeven proefveld
waterteelt

Sakata toont bloemkool, broccoli, sla, wortel, pompoen
en courgette, en een uitgebreid programma bieten en
Swiss Orchard (kleinbladige biet met op spinazie gelijkend blad voor in salademengsels).
Het rode bietenras Cardeal is volgens Sakata de zoetste
in de markt, voor zaaien vanaf april. Sterk loof en wortelgestel, waardoor het ras terecht kan op Rhizomanigevoelige gronden. Het ras Chioggia-Guardsmark is een
echte chioggiabiet met afwisselend rode en witte ringen. Zaai vanaf april, consumptie in schijfjes.
Eveneens nieuw is het spinazieras Helios, met dikbladig, en zeer donkergroen licht gesavooid blad. Telen in
de zomer, resistentie P(fs)1-16 behalve 10. Het bloemkoolras CAU193 – passend tussen Easytop en Hermon
– stond het afgelopen voorjaar in de praktijk op 6-centimeterpotten. Geeft een opgaand gewas en hagelwitte
kool. Bosui: ras Yodea, met een rechte schacht (dus
geen bolvorming), zeer uniform, sterk op tipburn. Ras
Beo11263: zeer donkergroen, zeer uniform, zeer recht.
Met weinig bladvertakkingen daardoor zeer goed te
bossen.

BAYER/NUNHEMS
Noordlandseweg 54, ‘s-Gravenzande
Maandag 26 september tot en met donderdag 29 september
op uitnodiging. In weken 38 en 40 op afspraak.

Nunhems toont het volledige commerciële sla-assortiment voor Europa, met de focus op ijsbergsla, romana
en babyleaf/spinazie. In de demokas staat het commerciële assortiment en proefrassen op drijvend en
NFT-systeem. Verder wordt het multikleurenconcept
getoond. Op verzoek is de high-tech tomaten demo te
bekijken.

BEJO
Trambaan 2, Warmenhuizen
Dinsdag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur; zaterdag tot
16.00 uur.

Volledig assortiment vollegrondsgroenten met bladgewassen (sla, andijvie, radicchio rosso, snijbiet in variërende zaaidichtheden) op demovelden met klei- en
zandgrond, brassica’s. Gangbaar en biologisch proefveld.

