REPORTAGE VOLLEGROND

Zaadbedrijven zetten in week 39
hun deuren wagenwijd open
Het complete aanbod op een presenteerblaadje
Bijna alle zaadbedrijven hebben in week 39 hun
jaarlijkse open dagen. Dat geeft een mooie mogelijkheid in hoog tempo geïnformeerd te worden over nieuwigheden over gewassen en rassen.
G&F heeft de belangrijkste gewaszaken bij elkaar
gezet, en wat, wanneer en waar te doen is.

tekst Joost Stallen en Stan Verstegen

VEGETABLE TRIALS

Zes zaadbedrijven (ABZ Seeds, Bakker Brothers, Ergon
Seed, Prudac, Sakata en Takii Europe) tonen onder de
naam ‘Vegetable trials’ hun nieuwigheden op het proefveld bij Proeftuin Zwaagdijk.
Belangstellenden kunnen dagelijks om 10.30 en 14.00
uur deelnemen aan een rondleiding langs de genoemde
bedrijven, waarbij de veredelaars toelichting geven.
Voor deelname is aanmelden verplicht, via www.seedmeetstechnology.com.
BAKKER BROTHERS toont de nieuwste peen- en
stamslaboonrassen voor verschillende markten.
Peen (alle Nantes-typen): Barracuda: uniform, glad,
mooie kleur extern en intern. Sturgeon: nog iets cilindrischer dan Barracuda en met iets meer lengte. Sterk
loof, Alternaria-resistent. CAR260: nieuw, voor het
eerst te zien.
Stamslaboonrassen voor de verse markt en industrie.
Voor Frankrijk en België: Extra fijne rassen Rochelle en
Monserrat. Zeer fijne rassen Caledonia en Elba. Voor
Oost-Europa en Nederland: middelfijne rassen Antigua
en Largo.
ABZ Seeds demonstreert op stellingen in de open
lucht hun bestaande rassenassortiment voor de verse
markt en een drietal nieuwe rassen uit het Delizzimo
programma. Het ras Delizzimo wordt op de proeftuin
getoetst op geschiktheid voor in de zomer.
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Tolweg 13, Zwaagdijk
Dinsdag 27 september tot en met vrijdag 30 september 9.00
tot 17.00 uur.

ERGON SEED geeft toelichting op de tomatenhybriden
Pink Delight, Prios en Ronda. Geschikt voor in plastic
tunnels in Oost-Europese landen.
PRUDAC toont diverse rassen pottomaten, potpepers
en potpaprika’s en enkele rassen hoge draadtomaat,
voor professionele opkweek ten behoeve van de eindconsument. Afzet via de impulsmarkt (Intratuin) en supermarkten. Het tomaatras Sweet Sturdy Jinni is zoet
smakend en compact. Het hogedraadras Tutti-Frutti Red
Berry vormt tomaatjes van 5 tot 7 gram. Verder toont
Prudac de paprikarassen Pillar Peppers Sweet Red (compact rood) en Pillar Peppers Sweet Red (compact geel).
TAKII geeft onder andere aandacht aan wittekool,
rode kool, Chinese kool, broccoli, tronchuda, spitskool,
▶
babyleaf en prei.
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