Activiteiten
Op het demoveld ligt naast sla babyleaf ook babyleafbroccoli, babyleaf-snijbiet en babyleaf–boerenkool.
Glasgroenten zijn te vinden in de Fruit Crop-tunnel. In
de producttent is er informatie over de nieuwe B-Mox
seed enhancing formula. Dat is Bejo’s nieuwste innovatie op het gebied van zaadverrijking voor direct te
zaaien gewassen. In het Research Center worden presentaties gegeven over Bejo’s ontwikkelingen op het
gebied van onderzoek.
Rondom de demonstratievelden tonen zo’n 50 mechanisatiebedrijven innovaties op het gebied van teelt,
bewaring en verwerking. Een aantal bedrijven geeft demonstraties.

ENZA
Bennemeersweg 14, Twisk
Maandag tot met vrijdag, op afspraak met Fokke Hoeksma
06-31930013, per mail: f.hoeksma@enzazaden.nl of via de
eigen contactpersoon van Enza.

Volledig assortiment ijsbergsla. Alle typen bindsla, van
little gem tot de grotere types en een hele nieuwe serie
rode bindsla-typen. Verder lollo rossa, lollo bionda, batavia en de groene en de rode eikenblad-types, andijvie
en spinazie.
Elmundo (E01E.10308) is een ijsbergslaras voor de zomer (planten eind april tot 5 augustus). Sterk op binnenrand, donker, korte pit, vlot oogstbaar. Eduardo
(E01E.10394) heeft een lang teelttraject (planten van
april tot 10 augustus) en behoudt zijn groeisnelheid
onder koudere en warme omstandigheden. Eduardo in
Noord-Nederland voor heel het seizoen, in Zuid-Nederland kan de pit wat te lang worden. Beide bevatten de
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Bij wittekool richt Bejo de schijnwerper op Kaluga. Geschikt voor vroege oogst, middelvroeg ten opzichte van
andere bewaardenen. Sterk tegen trips. 130 groeidagen, middellange bewaring, gewicht 1 tot 2,5 kilo (max.
55.000 planten/ha).
Bij venkel is Dragon een ras voor alle teeltperioden.
Zeer sterk tegen zomerschot. Snelle groeier. Mooie
ronde knollen. 60 groeidagen. Ter plaatse zaai vanaf 1
april tot 15 juli.
Blanes is een C/D-peen voor de verse markt, industrie
en bewaring tussen Bangor en Bergen. Hoge productie,
licht conisch en glad. Sterk tegen schot en breuk. 115
groeidagen.
Times is een donkergroene ijsbergsla voor de verse
markt. Mooie interne bladstructuur. Platrond, witte en
gesloten onderkant. Gemiddelde traagheid van schieten. Zand- en kleigrond, platronde bol. HR: Bl16-32,
Nr:0. Oogst half juli tot einde seizoen.
Prius is een nieuw aspergeras voor de primeurteelt.
Bejo: ‘vroegste ras in Noort-Europa’. Komend jaar introductie op grotere schaal.

resistenties HR: Bl16-32+ Nr:0. Verder staan er onder
andere nog 2 nieuwe zomerrassen op het demoveld. Die
vallen op door hun extra lange houdbaarheid. Ook is er
een nieuwkomer voor de vroegste teelten onder doek.
Voor bindsla komt Enza in het groene segment met
twee nieuwkomers van het minitype. Ze zijn traag op
schot, en sterk op binnenrand. In het rode segment is
er een nieuwe little gem en een minikos. Deze twee rode
bindslatypes hebben dik glanzend blad, en zijn volledig
Bremiaresistent (1-32) + Nr:0.

HAZERA
Kanaalweg 14, Warmenhuizen
Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur

Volledig assortiment met brassica’s (inclusief spruitkool), uien, bladgewassen, prei, pompoen, peen, bladgewassen (Vilmorin), selderij, rucola, andijvie en pastinaak.
Bloemkoolras 10-817 is voor de oogst in de nazomer en
herfst. Groeit gemakkelijk. Erg uniform met gezonde
onderkant. Voor wittekool komt Hazera met Lucas voor
de teelt van 36-ers. Lucas is een verbetering van het
bewaarras Sting, met een in de praktijk bewezen hoog
tripsresistentieniveau. Bronson (10-646) is het eerste
van een reeks nieuwe spruitkoolrassen. Grootschalig in
België beproefd, 100 tot 120 spruiten aan de stam, met
sortering A-M. Uniform, gemakkelijk groeiend zonder
dat dit ten koste gaat van de plantstevigheid. Dit jaar
zijn de eerste praktijkplantingen tweedejaars plantuien
geoogst van het ras Contado. Contado is een vroeg ras –
na de vroegste rassen – die deze eigenschap combineert
met hardheid. Dat maakt Contado zeer geschikt voor
de export.

Activiteiten
Woensdag 28 september: 9.00 uur en 14.00 uur. (verza▶
melen op demoveld)
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