REPORTAGE VOLLEGROND

tent. Een zeer gladde, goed bewaarbare wortel. Patzi is
een gladde C/D-peen die makkelijk lengte maakt.
Voor knolselderij is er Torpedo als nieuwe hybride voor
de bewaarteelt. Mooie van vorm, gezond loof.
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- Gewasbescherming ui, op locatie Wieringerwerf van
proeftuin Zwaagdijk. Daarna rondgang op praktijkbedrijf in Middenmeer met aandacht voor teelt, verwerking en bewaring.
- Teelt van bladgewassen in bassins (hydroponics), bij
teeltbedrijf Pater Broersen in Waarland.
- Doorlopend: gerechten en proeven met producten van
Hazera en Clause zoals spitskool, tomaat Goutine,
veldsla, calebrini en watermeloen.

CLAUSE
Kanaalweg 14, Warmenhuizen
dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur

Clause toont haar volledig assortiment, inclusief courgette en verder een groot programma nieuwigheden.
Broccolini – aangeduid als Calebrini – is een nieuw type
broccoli met lange, dunne stelen en minischerm. Bijzonder zoete, iets kruidige smaak. Teelt vraagt speciale
aandacht. Bij broccoli zijn er de nieuwe vroege rassen
CLX3524 en CLX3528. Deze rassen staan in praktijkproeven naast Sirtaki en Koros.
Voor suikermais heeft Clause een compleet nieuw assortiment. Het ras Mint is voor de vroege teelt en staat
dit jaar voor het eerst in de praktijk. Mint geeft sterke
planten, met een goede kolfsluiting en hoog percentage
oogstbare kolven. Daarnaast is er een groot aantal vroegere en latere extra zoete rassen, waaronder Quality
Elite-rassen met een uitmuntende smaak.
CLX33523 is een nieuw bloemkoolras voor de industrie
met harde roosjes, goede gewasontwikkeling en weinig
groeidagen. Voor veldsla zijn er de nieuwe rassen Festival met sterk blad en goede productie en Elixer als test
voor de zomerteelt. Het rucola-ras Primaris is een traag
schietende nieuwkomer met een blauwgroene kleur en
een verbeterde houdbaarheid.
Priam is een nieuwe B-peen voor de lange bewaring.
Het loof is donkergroen, opgericht en Alternaria-resis-
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1e Kruisweg 9, Fijnaart
Van 19 september tot en met 28 oktober, op afspraak met
proefveldcoördinator Arno van Oers (06-53305058) of via
de eigen contactpersoon van Rijk Zwaan.

In Fijnaart wordt het hele vollegrondassortiment getoond, waaronder bladgewassen sla, kool, bleek- en
knolselderij, spinazie en andijvie.
In verschillende slatypen liggen er diverse introducties met de Knox-eigenschap. Dit zorgt ervoor dat na
het versnijden van het gewas de verkleuring van de
snijvlakken wordt vertraagd. Zo wordt de verkleuring
teruggedrongen en de houdbaarheid enkele dagen verlengd. Knox is ingebracht in ijsbergsla, Romeinse sla,
rode en groene botersla, Salanova crispy sla (ingesneden bladsla), Bataviasla en in Crunchy Cos.
Verder is het nieuwe ijsbergslaras Merlinas te zien, voor
heel het seizoen. Sterk op rand en schot. Gekarakteriseerd als een iets royaler type Diamantinas.
Voor knolselderij staat er een introductie voor de vroege teelt, en enkele introducties voor de late teelt. Belangstellenden worden nadrukkelijk uitgenodigd hun
mening over het getoonde te geven. Dat geldt ook voor
vier introducties bleekselderij, waaronder het waarschijnlijk jaarrond inzetbare 49-10 RZ. Dit ras is donker en erg opgericht. Verder is een serie wolfresistente
spinazierassen te zien.

SYNGENTA
Ruil 1, Wervershoof
Dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.00 uur,

Syngenta toont het hele assortiment
Syngenta introduceert voor de zomer en vroege herfst
het betrouwbaar te plannen bloemkoolras Guideline
voor de verse markt met 72-75 groeidagen. Bloemkoolras Ansari is er voor laat voorjaar en vroege zomer voor
de verse markt, met 75-80 groeidagen, een mooie koolkwaliteit, prima zelfdekkend, en een goede groeikracht.
Flame Star is een semi-oranje bloemkool, groeikrachtig
en met een hoog oogstpercentage.
Kilastor en Storidor zijn rassen wittekool. Kilastor is
productief, gezond en resistent tegen knolvoet. Het ras
is vergelijkbaar met Kilaton, maar Kilastor heeft ook
resistentie tegen witte roest. 140 groeidagen, voor kool
van 3 tot 5 kilo. Storidor is voor de lange bewaring. Uniform, gemakkelijk groeiend, mooie interne kwaliteit.
130-135 groeidagen voor tussen 2,5 en 3,5 kilo.

