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Bloemkool & spruitkool voor de 

verwerkende industrie
Genetische vooruitgang dankzij intensieve veredeling

Syngenta staat gekend als één van de grootste veredelingsbedrijven in de groentensector. Deze positie is enkel haalbaar door een

intensieve samenwerking met alle verschillende schakels in de markt. Deze contacten zorgen ervoor dat onze veredelaars zich 

kunnen concentreren op de belangrijke aspecten van een gewas, van zaaitijdstip tot de juiste manier van processen of verpakken.

Detail

Detail en genetische vooruitgang gaan hand in hand samen. Door rekening te houden met alle kenmerken die koolrassen tot een 

succes brengen, is veredeling een heel inspannende klus. Die inspanningen komen tot uiting in het selecteren van de juiste 

ouderlijnen die hiermee de juiste kenmerken doorgeven aan de hybride koolrassen. 

Marktconform

Nieuwe genetica moet uiteraard voldoen aan de eisen van de markt. Om hierop in te kunnen spelen doet Syngenta gebruik van 

haar relatie met telers, voorlichters, retailers en verwerkende industrie. Kijk naar onze knolvoetresistente rassen. De koolrassen 

die uiteindelijk commercieel worden, zijn allen afgetoetst op marktconforme eisen zowel aan de plant als aan het geoogst product: 

groeikracht, gezondheid, houdbaarheid na de oogst, smaak, productiviteit, en nog meer… 

Succes

Ook dit jaar wenst Syngenta u een productieve kooloogst met een uitstekende kwaliteit, wij zijn er rotsvast van overtuigd dat we

samen stappen vooruit kunnen zetten om dankzij onze genetische vooruitgang de teelt voor u nog succesvoller te maken.



Knolvoetresistentie
Knolvoet (Plasmodiophora brassicae) kan leiden tot grote schade in koolgewassen en kan meer dan 15 jaar in de bodem overleven. 

Knolvoet kent verschillende fysio’s, waarvan momenteel vier geïdentificeerd zijn: Pb: 0, Pb: 1, Pb: 2 en Pb: 3. In Europa komen de 

twee eerste (Pb: 0 en Pb: 1) vaak voor, terwijl de twee laatste (Pb: 2 en Pb: 3) minder aanwezig zijn.

In de assortimentstabel staat het herkenbare Syngenta TopRes® logo bij de rassen die een knolvoetresistentie hebben.

Syngenta adviseert de volgende teeltmaatregelen om de opkomst van knolvoet

te beperken: goede vruchtwisseling, optimale bodemstructuur en voldoende

hoge pH van de bodem. 

Syngenta koolrassen
Fysio's

Pb: 0 Pb: 1 Pb: 2 Pb: 3

- Crispus, Cryptus

- Clapton, Clarina, Clarify
R R V R

Legende R: resistent; V: vatbaar



Notities



Assortimentstabel spruitkool industrie
Rasnaam

Niet zaaien

vóór (*)

Niet uitplanten

vóór (*)
Oogstperiode Groeikracht

Gewas-

stevigheid

Gladheid

spruit

Stevigheid

plantmateriaal

Abacus 25 januari 15 april okt-nov ●●●○○ ●●●○○ ●●●●○ ●●●○○

Gladius 25 januari 15 april okt-nov ●●●●○ ●●●●● ●●●●○ ●●●●●

Hey Melis 15 januari 15 april okt-nov ●●●●○ ●●●●○ ●●●●○ ●●●●○

Maximus 10 januari 1 april okt-nov ●●●○○ ●●●●○ ●●●●○ ●●○○○

Crispus 10 januari 1 april okt-nov ●●●○○ ●●●●○ ●●●●○ ●●○○○

Aurelius 25 januari 15 april nov-dec ●●●○○ ●●●●● ●●●●○ ●●●●○

Cobus 25 februari 25 april nov-dec ●●○○○ ●●●●● ●●●●○ ●●●●○

Thamus 15 februari 25 april dec ●●○○○ ●●●●● ●●●●○ ●●●●○

Profitus 10 maart 15 mei dec ●●●●● ●●●●○ ●●●●○ ●●●○○

Cryptus 25 januari 15 april dec ●●●○○ ●●●●● ●●●●○ ●●●●●

Lewitus 10 januari 1 april dec ●●●○○ ●●●●● ●●●●○ ●●●●○

Clodius 1 maart 25 april dec-jan ●●●●○ ●●●●○ ●●●○○ ●●●●○

Legende (*) dit vanwege het risico op schieten ●●●●● zeer goed ●●●●● zeer stevig ●●●●● zeer glad ●●●●● stevig



Vroege rassen

Joske van den Burg, Veredelaar: “De bitterheid van spruitjes zit zo 
vastgeroest in onze herinneringen, tijd om dat te veranderen!”



► Knolvoetresistent

► Lange veldhoudbaarheid

► Geschikt voor een hoge 

plantdichtheid op het productieveld

► Hetzelfde teeltregime als Maximus

► Voor de industrieteelt na 5 mei 

planten

► Bemestingsadvies: dankbaar voor 

een extra stikstofgift na de bladval

► Sterk groeikrachtig gewas, stevige 

plant

► Goede bladval

► Hoge opbrengst

► Geschikt voor de vroege 

industrieteelt, planten na 5 mei

► Geschikt voor hoge plantdichtheid 

op het productieveld, minimaal 38-

40.000 planten/ha

Gladius Crispus

Vroege rassen



► Sterke groeikracht, stevig gewas 

► Uitstekende bladval

► Hoog aantal spruiten aan de stam

► Mooie spruit, sterk op kwaliteit

► Door fijnere sortering goed 

geschikt voor industrie

► Vraagt bij voorkeur een 

doorgroeiende grond

Hey Melis

Vroege rassen



Vroege rassen
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Gladius Hey Melis

+ 17 % meer 

spruiten aan 

de stam

Aantal spruiten aan de stam

Gebruikswaardeproef België

Uitgeplant op 25 april

Plantdichtheid 35.000 

planten/ha



Middelvroege/middellate rassen

Kevin Butaye, Sales & Technical Crop Advisor: “We hebben een mooi assortiment
met kwaliteitsvolle rassen waardoor we gedurende het hele seizoen oogstklare
spruitjes hebben.”



► Zeer stevig 

► Uitstekende lengtegroei

► Open gewasstructuur

► Uniforme spruitzetting

► Zeer hoge productiviteit

► Uitstekende vroege bladval

► Zeer goede veldhoudbaarheid

► Vaste mooi gevormde spruit met 

mooie kleur, klein snijvlak

► Geschikt voor industrie en verse 

markt

Aurelius Cobus

Middelvroege/middellate rassen

► Zeer hoge productiviteit 

► Hoog aantal spruiten/plant

► Zeer goede bladval

► Vaste, gladde spruit met klein 

snijvlak

► Sterk tegen de vorst

► Bemestingsadvies: voldoende 

stikstofgift bij de start



► Uitstekende veldhoudbaarheid

► Vlotte doorgroei

► Zeer hoge productiviteit

► Hoog aantal spruiten/plant

► Uitstekende fijne sortering

► Groot oogstgemaak

► Bemestingsadvies: voldoende 

stikstofgift bij de start, reageert iets 

beter op bijbemesting in de zomer

► Zeer vlotte lengtegroei en stevig 

gewas

► Zeer goede bladval

► Heel veel spruiten op de stam

► Hoog soortelijk gewicht

► Uitstekende gezondheid

► Bemestingsadvies: geringere 

hoeveelheid stikstof bij start

► Geschikt voor een hoge plantdichtheid

► Niet planten voor 15 mei

Profitus Thamus

Middelvroege/middellate rassen



► Zeer stevig en uniform gewas met 

mooie cilindrische spruitzetting

► Groot aantal spruiten/plant

► Vaste spruit met hoog soortelijk 

gewicht

► Uitstekende fijne sortering

► Vraagt doorgroeiende grond

► Bemestingsadvies: voldoende 

stikstofgift bij de start

► Bij voorkeur voor 25 april planten

► Knolvoetresistent

► Stevig gewas

► Open gewasstructuur

► Goede vroege bladval

► Vaste, mooi gevormde spruit, met 

klein snijvlak

► Zeer goede veldhoudbaarheid

► Zeer hoge opbrengst met fijne 

sortering

► Bij voorkeur voor 25 april planten

Cryptus Lewitus

Middelvroege/middellate rassen



Zaai-, plant- en oogstschema spruiten

Celine Denys, Sales & Technical Crop Advisor: “Dankzij de hoge
kwaliteit die onze telers en rassen leveren blijven spruiten een graag
geziene groente!”



Zaai-, plant- en oogstschema 

spruitkool industrie

Rasnaam Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan

Abacus

Gladius

Hey Melis

Maximus

Crispus

Aurelius

Cobus

Thamus

Profitus

Cryptus

Lewitus

Clodius

Zaaien Planten Oogsten



Bloemkool industrie

Celine en Kevin, Sales & Technical Crop Advisors: “Met Java hebben we 
een nieuwe topper voor de Belgische industrieteelt. Het zal de planning 
voor onze telers makkelijker maken.”



Assortimentstabel bloemkool industrie

Rasnaam
Aantal groeidagen

Groeikracht Planttype Zelfdekbaarheid Kleur Roosgrootte Roosvastheid
Eerste vrucht Tweede vrucht

David 70-77 73-80 ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●○ ●●●●

Clarina 73-75 75-85 ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●○

Java 75-85 80-95 ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●●

Gohan 75-85 80-95 ●●●● ●●●● ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●●●

Legende ●●●● veel ●●●● meer opgericht ●●●● sterk ●●●● wit ●●●● klein ●●●● zeer vast

NIEUW



► Zeer hoog opbrengstpotentieel

► Heel zware kool met vaste roosjes

► Zeer betrouwbaar in groeiduur

► Bij voorkeur niet zaaien vóór 15 

februari, in verband met mogelijk 

risico op blinde planten

► Bemestingsadvies: grotere 

stikstofgift bij de teeltaanvang

► Bij voorkeur opkweken als trayplant

voor betere groeikracht

David

Bloemkool voor de industrie



► Een topper in opbrengst

► Uitstekende vastheid

► Heel betrouwbaar in groeiduur

► 3 à 7 extra groeidagen t.o.v. David

► Goede groeikracht en zelfdekbaarheid

► Gezond gewas

► Bij voorkeur niet zaaien vóór 1 

februari, in verband met mogelijk 

risico op blinde planten

► Bemestingsadvies: zoals David

► Bij voorkeur opkweken als trayplant

Java (SGC3083)

Bloemkool voor de industrie

NIEUW!



► Sterk groeikrachtig gewas met een 

goede zelfdekkendheid

► Zware kolen met vaste roosjes

► 5-7 dagen later oogstbaar dan 

David

► Past perfect in teeltplanning met 

David, met een ideale 

oogstspreiding

► Bij voorkeur niet zaaien vóór 15 

februari in verband met mogelijk 

risico op blinde planten

► Hoog percentage oogstbare kolen 

van betrouwbare kwaliteit

► Zeer compacte kleine roosjes

► Verdraagt goed warme, droge en 

natte teeltomstandigheden

► Bemestingsadvies: meer stikstof bij 

de teeltaanvang

► Bij voorkeur niet zaaien vóór 1 

februari, vanwege mogelijk risico 

op blinde planten

► Bij voorkeur opkweken als trayplant

voor betere groeikracht

Clarina Gohan

Bloemkool voor de industrie



Teeltplanning bloemkool industrie



Notities



Java, onze nieuwe topper: 

bekijk hier de video!

https://youtu.be/nu-578x3smY


Zaaizaadbehandeling



Farmore® Technology
Farmore ® Technology: Apron® XL + Maxim ® 480 FS, voor de maximale waarde uit de commerciële productie van kolen.

De eerste, op groentezaden afgestemde, combinatie van zaadbehandelingsproducten,

technologieën en diensten die de productiewaarde maximaliseert door verhoging van

de prestatie en kwaliteit. Binnen FarMore Technology zijn Maxim 480FS en Apron XL

in koolgewassen toegelaten ter bestrijding van Phoma en Pythium spp.

Een zeer veilige combinatie voor jonge kiemende zaadjes.

Pathogeen Ziekte Metalaxyl-M Fludioxonil

Leptosphaeria maculans

(Phoma lingam)
Phoma

Alternaria brassicae Alternaria 

Alternaria brassicola Alternaria

Alternaria raphanin Alternaria

Pythium ultimum
Pythium of

kiemplantenziekte

Rhizoctonia solani
Rhizoctonia of 

zwartpoten

Hyaloperonospora parasitica Valse meeldauw

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Contactgegevens

Nederland

Jacob Obrechtlaan 7a

4611 AP Bergen op Zoom

www.syngenta.nl

België

Technologiepark 30

9062 Zwijnaarde

www.syngenta.be

Customer Service:

Nederland

T +31 (0)164 225548

F +31 (0)164 225542

orders.nl@syngenta.com

België

T +32 (0)93 24 24 24

F +32 (0)93 24 24 03

orders.be@syngenta.com

Belangrijke informatie / Disclaimer 

Syngenta (Syngenta Seeds B.V. en Syngenta Crop Protection B.V.) heeft deze brochure met veel zorg en vakkundigheid 

samengesteld. 

Deze brochure is uitsluitend bedoeld om algemene informatie omtrent Syngenta producten aan de gebruiker te verstrekken en de 

gebruiker dient deze informatie te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de plaatselijke omstandigheden.

Aan deze brochure en de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Syngenta accepteert geen 

aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze publicatie. 

© 2016, Syngenta. Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht. De informatie mag niet op enigerlei wijze worden 

gekopieerd of verveelvoudigd. 

Productnamen met een ® of ™, het SYNGENTA woordmerk en het SYNGENTA logo zijn handelsmerken van de Syngenta Groep. 

Teeltcontact

Celine Denys

Sales & technical crop advisor België

T +32 (0)472 049 741

celine.denys@syngenta.com

Kevin Butaye

Sales & technical crop advisor België

T +32 (0)475 315 039

kevin.butaye@syngenta.com

http://www.syngenta.nl/
http://www.syngenta.be/
mailto:orders.nl@syngenta.com
mailto:orders.be@syngenta.com
mailto:celine.denys@syngenta.com
mailto:Frank.Antwerpen_van@syngenta.com

