Activiteiten
Donderdag 29 september om 13.30 uur: demo machinaal broccoliroosjes maken op het veld met nieuwe
hiervoor ontwikkelde machine. Te zien in het nieuwe
ras Monflor. Dat ras heeft losse roosjes die in tegenstelling tot gangbare rassen volledig groen doorkleuren. De
demo maakt deel uit van een programma dat om 15.00
uur wordt voorgezet op ‘Seed Meets Technology’ op
Proeftuin Zwaagdijk, met ook een bezoek aan het demoveld van Sakata.
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Cordesa is een nieuwe savooie kool voor de zomerteelt,
en een van de eerste rassen waarin resistenties tegen
knolvoet, Mycosphaerella en witte roest zijn gecombineerd.
Adelita is een intensief rood gekleurde babyleaf in het
Lollo/Batavia-segment. Het blad is opgericht, met een
smal snijvlak. Resistenties: HR: Bl16-32, Nr:0. Actina is
een ras midi Romeinse sla voor heel het seizoen. Zeer
tolerant tegen rand, mooie vorm en inwendige gele
kleur. Resistenties: HR: Bl16-28, 30-32, Nr:0.
El Prado is een nieuw spinazieras voor de verse markt
en industrie. Het gewas is snel en opgericht, mooi
groen, met ronde, iets gesavooide bladeren, en een van
de eerste rassen met een breed pakket valse meeldauw
resistenties( HR:Pfs:1-16). El Presidio is voor vers en
industrie voor voorjaar en herfst. Snel en opgericht
gewastype, mooi groen, rond tot ovaal iets gesavooide
bladeren. Eveneens HR:Pfs:1-16.
IJsbergslaras LS15548 is diepgekleurd groen, gesloten
gladde onderkant, sterk tegen rand en schot. Vanaf
het late voorjaar tot in de herfst (HR: Bl16-32, Nr:0).
LS15542 is een snelgroeiend ras met een mooie regelmatige inwendige structuur, dus ideaal voor snijderijen. Zeer uniform met geconcentreerde oogst en hoog
oogstpercentage. Resistenties: HR: Bl16-32 en Nr:0.

bergsla, bindsla, kropsla en eikenbladsla, maar ook types zoals lollo rossa, batavia, babyleaf en Eazyleaf. Op
de demovelden is goed te zien welke rassen sterk zijn
tegen Bremia. Er staat een heel pakket nieuwe rassen
met goede Bremia-resistentie, beschikbaar voor het
volgende seizoen. ●
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Proeftuin Zwaagdijk

VITALIS

Seed meets technology en Vegetable Trials’

Hengelderweg 6, Voorst
Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur. Voor een
begeleide rondleiding aanmelden bij Carolien van Heusden
(c.vanheusden@biovitalis.eu).
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Vitalis toont het volledige vollegrondsprogramma, met
name bladgewassen, pompoen, bloemkool, prei, courgette, venkel, koolrabi en radijs.
Bij bloemkool zijn er twee nieuwe hybriderassen voor
de zomerteelt, speciaal voor de biologische teelt veredeld zonder CMS. Vooral de Duitse bio-markt vraagt
sterk om niet CMS-rassen in kool.
In pompoen is Bright Summer F1 het afgelopen jaar
voor het eerst op grotere schaal geteeld met zeer goede
resultaten. Het ras is vroeg met hoge productie en een
hoog aantal vruchten per plant. Goede smaak en virusresisten.
Bij bladgewassen een uitgebreid pakket rassen van ijs-
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