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Met trots stellen wij u onze vernieuwde 
bloemkoolbrochure voor. Hierin vindt 
u informatie terug over ons volledig 
assortiment voor zowel de verse markt 
als de verwerkende industrie. 
Ook leert u ons team verder kennen!
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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 er 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 het optreden van knolvoet te beperken: 

• Goede vruchtwisseling
• Optimale bodemstructuur 
• Voldoende hoge pH van de bodem

Syngenta  
koolrassen

Fysio’s

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

Cleozil, Clarina, Clapton R R V R

R = resistent, V = vatbaar
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Samen met het hele Benelux team maak 
ik u graag wegwijs in ons uitgebreide 
assortiment aan bloemkoolrassen, 
die vaak als marktreferenties gezien 
worden. Vergeet ook zeker niet ons 
rassenoverzicht te raadplegen! Op deze 
manier kunt u gemakkelijk een onderlinge 
vergelijking van onze rassen maken 
volgens de belangrijkste criteria. Ook 
vindt u informatie terug met betrekking 
tot de gepaste zaai- en plantdata en 
de verwachte groeidagen, zodat u met 
een gerust hart uw teeltschema kunt 
opstellen.

Verse markt 
Het hoofdras in Nederland en België voor de verse 
markt blijft onze Clarina, die naast de uitzonderlijke 
koolkwaliteit ook een TopRes (knolvoet) bescherming 
biedt. Een mooie aanvulling in het TopRes gamma 
is Cleozil; voor het eerst in grote schaal geteeld 
in 2020 met uitstekende resultaten. Een andere 
sterke nieuwkomer, marktleider in Duitsland en 
voor het tweede jaar succesvol, is Guideline. Deze 
bloemkool onderscheidt zich door zijn hitteresistentie 
en hoge betrouwbaarheid. We hebben dankzij onze 
sterke veredelingsprogramma’s nu ook meerdere 
oplossingen voor het herfstsegment. Hier springen 
Karen en nieuwkomer Koten uit als sterke rassen. 

Industrie 
In het segment van de industriebloemkool is David 
ondertussen een vaste waarde geworden in veel 

Maak met een 
gerust hart uw 

teeltplanning met 
onze betrouwbare 

rassen

teeltschema’s. Dat heeft David vooral te 
danken aan zijn uitstekende koolkwaliteit en zijn 
betrouwbaarheid. Het ras Java deelt de uitstekende 
rooskwaliteit met David en is door zijn iets langere 
groeiduur een zeer mooie aanvulling in de planning. 
Naast deze twee zekerheden hebben we een aantal 
proefnummers die het tot nu toe uitstekend doen. 

Winterbloemkool
Wie winterbloemkool zegt denkt meteen ook 
aan Syngenta. In dit segment hebben wij enkele 
uitschieters die zorgen voor een vlotte oogst 
van eind maart tot na half mei. Hier denken we 
voornamelijk aan onze Marcastle, Marcher, 
Mayhof, Aprista en als seizoensafsluiter Mayfair. 
Deze rassen hebben zich in het verleden al 
voldoende bewezen en staan verder in de brochure 
met al hun technische kenmerken. 

Veel leesgenot!

Koenraad Meyns 
Product Development Specialist bloemkool 
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Beste bloemkooltelers,

In de afgelopen jaren heb ik ondertussen 
al wat bloemkoolervaring opgedaan. 
Via deze weg wil ik jullie heel graag mijn 
bevindingen van afgelopen seizoen 
meegeven. Ik ga wat dieper in op de 
ervaringen van de rassen in plaats van de 
technische kenmerken. Ik wil graag mijn 
persoonlijke mening meegeven omtrent 
onze belangrijkste bloemkoolrassen.  
 

• Speedstar is onze vroegste bloemkool, één die 
afgelopen seizoen uitstekende oogstresultaten 
heeft geleverd. Een duidelijke meerwaarde voor 
de allervroegste bloemkool!

• Easytop heeft net als de afgelopen jaren prima 
gepresteerd en is ondertussen terecht een 
echte vaste waarde in veel schema’s. Dit jaar is 
er nieuw zaad beschikbaar en hierdoor zal het 
plantmateriaal beter zijn van kwaliteit. 

• Solistar is een nieuwkomer. Dankzij de 
uitstekende zelfdekbaarheid kon dit ras 
excelleren in zijn 1ste jaar. Het is daarom een 
belangrijk ras om te volgen.

• Bering is naar mijn mening ondergewaardeerd. 
Dit ras is erg groeikrachtig en erg gezond. Hij 
geeft een mooie vaste kool en is erg sterk tegen 
schift. Zeker een aanrader op de 6cm!

• Aerospace heeft het dit seizoen erg goed 
gedaan. Het voorjaar en de zomer waren niet te 
warm en er was voldoende vocht. De kwaliteit 
was erg goed te noemen in de doorgaans 
moeilijkste oogstperiode van het jaar. 

• Ansari is een kleine speler in de markt, 
maar goed van kwaliteit. Hij heeft wat meer 
groeidagen nodig, maar is daardoor in de 
vroegzomer groeikrachtig en heeft een goede 
kool.

• Cleozil heeft het heel goed gedaan in de 
vroegzomer en zomer. Hij is groeikrachtig 
en heeft een goede zelfdekbaarheid. Dit 
ras komt het best tot zijn recht vanaf de 
stertrays tot eind juni zaai.

• Guideline heeft zich deze zomer weer 
bewezen en is zowel in warme, als 
koele zomers zeer betrouwbaar in 
zijn groeidagen. Hij is groeikrachtig, 
heeft een redelijke zelfdekbaarheid 
en heeft een mooie gezonde kool. 
Dit ras moet je niet eerder zaaien 
dan januari vanwege gevoeligheid 
op valse meeldauw.
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• Clarina blijft kwalitatief de beste die er is. 
Warm, koud, nat of droog; het maakt niet uit. De 
kwaliteit blijft goed! Past heel mooi in de planning 
met Guideline en/of Cleozil.

• Java is een nieuwkomer. Door dit groeiseizoen 
kwam dit ras te vroeg volgens de planning. De 
groeikracht was normaal en hij gaf een redelijk 
zware en mooie kool. Dit ras is een paar dagen 
later dan Clarina. 

• Koten is een herfstras die erg groeikrachtig is en 
een hele goede zelfdekbaarheid heeft. Hij heeft 
een zeer gezonde onderkant en oogst 
erg makkelijk. 

De proefrassen die we dit jaar in de proeven hadden, 
blijven aankomend jaar ook nog in de proeven. Als u 
daar meer over wilt weten of vragen heeft, dan kunt u 
contact met mij opnemen.

Vriendelijke groeten,
Niels Botman

Vragen? 

Neem gerust  
contact met  

mij op!
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Assortiment verse markt

Rasnaam Opkweek Aantal groeidagen Groeikracht Planttype / 
opgerichtheid

Zelfdekbaarheid Kleur

Speedstar 8 en 6 cm pot 65-75

Easytop 8 en 6 cm pot 68-79

Solistar 8, 6 en 5 cm pot 69-75

Bering 8, 6 en 5 cm pot 70-76

Aerospace 5 cm pot / stertrays 73-78

Ansari 5 cm pot / stertrays 75-80

Zomer Herfst

Andromeda 58-65

Alderan (SGC2105) 65-70

Aerospace 64-68

Guideline 70-73

Korlanu 68-72

Ansari 70-75

Cleozil 66-70

Clarina 73-75 75-85

Clapton 73-77 77-90

Java 70-75 75-85

Gohan 80-90 80-90

Karen 95-105

Koten 100-115

Leocen 110-130

Marcastle 245-255

Marcher 255-260

Mayhof 260-265

Aprista 265-275

Mayfair 275-285

 veel sterk sterk zeer wit
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Rasnaam Opkweek Aantal groeidagen Groeikracht Planttype / 
opgerichtheid

Zelfdekbaarheid Kleur

Speedstar 8 en 6 cm pot 65-75

Easytop 8 en 6 cm pot 68-79

Solistar 8, 6 en 5 cm pot 69-75

Bering 8, 6 en 5 cm pot 70-76

Aerospace 5 cm pot / stertrays 73-78

Ansari 5 cm pot / stertrays 75-80

Zomer Herfst

Andromeda 58-65

Alderan (SGC2105) 65-70

Aerospace 64-68

Guideline 70-73

Korlanu 68-72

Ansari 70-75

Cleozil 66-70

Clarina 73-75 75-85

Clapton 73-77 77-90

Java 70-75 75-85

Gohan 80-90 80-90

Karen 95-105

Koten 100-115

Leocen 110-130

Marcastle 245-255

Marcher 255-260

Mayhof 260-265

Aprista 265-275

Mayfair 275-285

 veel sterk sterk zeer wit
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Speedstar 
Eigenschappen
• Oogstbaar in mei-juni 
• Groeiduur zomer: 65-75 dagen 
• Goede groeikracht 
• Zeer goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst
• Geschikt voor de grootste potmaten  

Ons vroegste ras, 
combineert vroegheid 
en betrouwbaarheid!

Weeuwen- 
en voorjaarsteelt



Easytop 
Eigenschappen
• Oogstbaar in mei-juni
• Groeiduur zomer: 68-79 dagen 
• Zeer goede groeikracht
• Goede koolkwaliteit 
• Goede houdbaarheid na de oogst
• Ziektetolerantie: PP3
• Hoog tolerant tegen valse meeldauw 

Solistar
Eigenschappen
• Oogstbaar in mei-juni
• Groeiduur zomer: 69-75 dagen 
• Goede groeikracht 
• Zeer goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst 
• Vervanger voor Brunel met betere 

zelfdekbaarheid
• Geschikt voor de grootste potmaten

NIEUW

Sluit mooi aan na Easytop!
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Aerospace 
Eigenschappen
• Oogstbaar in juni-juli
• Groeiduur lente: 73-78 dagen
• Groeiduur zomer: 64-68 dagen 
• Goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst 

  

Bering
Eigenschappen
• Oogstbaar in mei-juni 
• Groeiduur zomer: 70-76 dagen 
• Goede groeikracht
• Zeer goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst  
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Ansari
Eigenschappen
• Oogstbaar in juni-juli
• Groeiduur lente: 75-80 dagen
• Groeiduur zomer: 70-75 dagen  
• Goede groeikracht
• Goede zelfdekbaarheid 
• Zeer goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst
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Zomer- en herfstteelt

Wat zijn de kermerken van de 
bloemkoolrassen van de Destinica-lijn?

• Ze blijven wit ook zonder het dekken van de 
kolen tijdens de teelt. Dat bespaart werk in 
het veld en maakt de oogst gemakkelijker en 
sneller: er is meer zicht op de sortering bij het 
oogsten en dus minder beschadiging van de 
kolen. Ook na de oogst blijven de kolen mooi 
wit tot bij de consument!

• Ze bieden sterke planbaarheid en 
betrouwbaarheid in groeidagen. Uw teelt, 
oogst en afzet plannen is zo veel makkelijker!

• Ze groeien met een uitstekende uniformiteit. 
Zo kunnen de kolen in enkele oogstbeurten 
geoogst worden. Het resultaat: prachtige 
uniforme kooltjes met de bekende Syngenta 
kwaliteit!

Nieuwe generatie 
bloemkolen

Innovatie zit in ons DNA en u bent, 
als teler, altijd op zoek naar nieuwe, 
betere rassen die voor uw gerichte 
markt geschikt zijn. Wij presenteren u 
Destinica, onze nieuwe productlijn van 
witblijvende bloemkoolrassen.



Eigenschappen
• Oogstbaar in juni-september
• Groeiduur zomer: 58-65 dagen 
• Goede groeikracht
• Redelijke zelfdekbaarheid
• Goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst 
• Hoeft niet afgedekt te worden  

Andromeda

Alderan 
Eigenschappen
• Oogstbaar tot oktober
• Groeiduur zomer: 65-70 dagen
• Ideale oogsttijd vanaf halverwege augustus
• Groeikrachtiger dan Andromeda
• Redelijke zelfdekbaarheid
• Hoeft niet afgedekt te worden
• Heel gezond gewas
• Uniform in de oogst

Onze nieuwe 
witblijvende 
introductie! 

Arbeidsbesparend en hoog oogstpercentage 
door snelle en makkelijke oogst in weinig beurten

(SGC2105)

Andromeda

(SGC2105)
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Korlanu
Eigenschappen
• Oogstbaar in juni-september 
• Groeiduur zomer: 68-72 dagen 
• Zeer goede groeikracht
• Goede zelfdekbaarheid
• Zeer goede koolkwaliteit
• Uitstekende houdbaarheid na de oogst

Cleozil
Eigenschappen
• Oogstbaar in juni-september
• Groeiduur zomer: 66-70 dagen 
• Goede groeikracht
• Goede zelfdekbaarheid 
• Goede houdbaarheid  

na de oogst 
• Knolvoetresistent
• Sterk tegen valse  

meeldauw

Past perfect in de planning voor Clarina

Topper in  
vroegzomer
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Een zekerheid  
in hoog zomer!

Guideline
Eigenschappen
• Oogstbaar in juni-september
• Groeiduur zomer: 70-73 dagen
• Zeer goede groeikracht
• Goede zelfdekbaarheid
• Uitstekende koolkwaliteit
• Uitstekende houdbaarheid na de oogst
• Hittetolerant
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Clarina

Java

Eigenschappen
• Hoog opbrengstpotentieel
• Oogstbaar in juli-november
• Groeiduur zomer: 73-75 dagen
• Groeiduur herfst: 75-85 dagen
• Goede groeikracht 
• Goede zelfdekbaarheid
• Uitstekende koolkwaliteit
• Uitstekende houdbaarheid na de oogst 
• Knolvoetresistent  

Eigenschappen
• Oogstbaar in september-november
• 70-75 dagen 
• 75-85 dagen
• Goede groeikracht
• Redelijke zelfdekbaarheid
• Goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst 

Het hele seizoen betrouwbaar: hèt meest geteelde ras in Europa!
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Eigenschappen
• Oogstbaar in oktober-december 
• Groeiduur herfst: 100-115 dagen
• Goede groeikracht
• Zeer goede zelfdekbaarheid
• Mooi donkergroen en gezond gewas 
• Uitstekende koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst  

Koten

Ideaal om het oogstseizoen  
in het najaar te verlengen

Het hele seizoen betrouwbaar: hèt meest geteelde ras in Europa!

Karen

Een zekerheid in hoog zomer!

Eigenschappen
• Oogstbaar in oktober-november 
• Groeiduur herfst: 95-105 dagen
• Zeer goede groeikracht
• Zeer goede zelfdekbaarheid
• Zeer goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst

NIEUW
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Winterbloemkoolrassen



Marcher

Eigenschappen
• Oogstbaar in maart
• 245-255 d agen
• Goede groeikracht
• Zeer goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst   

Eigenschappen
• Oogstbaar in maart
• 255-260 dagen 
• Goede groeikracht
• Goede zelfdekbaarheid
• Zeer goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst 

 

Onze topper in maart!

Marcastle
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Mayhof
Eigenschappen
• Oogstbaar in april
• Groeiduur zomer: 260-265 dagen 
• Goede groeikracht
• Zeer goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst

Blijft mooi  
vast in warmere 

omstandig- 
heden
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Aprista
Eigenschappen
• Oogstbaar in april
• Groeiduur zomer: 265-275 dagen 
• Goede groeikracht
• Zeer goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst  

Mayfair 
Eigenschappen
• Oogstbaar in mei 
• Groeiduur zomer: 275-285 dagen 
• Goede groeikracht
• Zeer goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst
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Teeltplanning verse markt

Rasnaam Oktober November December Januari Februari Maart

Speedstar
Easytop
Solistar
Bering
Aerospace 
Ansari 

NIEUW

V
O

O
R

JA
A

R
Z

O
M

E
R

Rasnaam Januari Februari Maart April Mei Juni

Andromeda

Alderan (SGC2105)

Aerospace

Cleozil

Ansari

Guideline
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Rasnaam April Mei Juni Juli Augustus September

Speedstar
Easytop
Solistar
Bering
Aerospace
Ansari 

NIEUW
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  Zaaien        Planten        Oogsten
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Rasnaam Juli Augustus September Oktober November December

Andromeda

Alderan (SGC2105)

Aerospace

Cleozil

Ansari

Guideline
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Teeltplanning verse markt

Rasnaam Januari Februari Maart April Mei Juni

Clarina

Clapton

Korlanu

Java

Gohan

Karen

Koten

Leocen

H
E
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F

S
T

NIEUW

W
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T
E

R

Rasnaam Januari Februari Maart April Mei Juni

Marcastle
Marcher
Mayhof
Aprista
Mayfair
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Rasnaam Juli Augustus September Oktober November December

Clarina

Clapton

Korlanu

Java

Gohan

Karen

Koten

Leocen

H
E

R
F

S
T

NIEUW
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Rasnaam Juli Augustus September Oktober November December

Marcastle
Marcher
Mayhof
Aprista
Mayfair

  Zaaien        Planten        Oogsten
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Assortiment kleuren

Rasnaam Aantal groeidagen 
Zomer                              Herfst

Groeikracht Planttype / 
opgerichtheid

Zelfdekbaarheid Kleur

Dark Vader 70-75 80-85 Zeer donker paars

Graffi ti 75-78 78-90 Donker paars

Depurple 68-72 78-90 Licht paars

Clementine 68-72 78-90 Donker oranje

Flame Star 70-75 80-85 Licht oranje

 veel sterk sterk zeer wit

K
LE

U
R

NIEUW
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Rasnaam Aantal groeidagen 
Zomer                              Herfst

Groeikracht Planttype / 
opgerichtheid

Zelfdekbaarheid Kleur

Dark Vader 70-75 80-85 Zeer donker paars

Graffi ti 75-78 78-90 Donker paars

Depurple 68-72 78-90 Licht paars

Clementine 68-72 78-90 Donker oranje

Flame Star 70-75 80-85 Licht oranje

 veel sterk sterk zeer wit

Hoezo wit? 

Onze kleurrijke rassen 
zijn betrouwbaar, 

verrassend en bieden 
veel kansen om zich 
te onderscheiden!
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Mooie variatie met 
kleurrijke bloemkool!



Eigenschappen
• Oogstbaar in juni-oktober
• Groeiduur zomer: 75-78 dagen
• Groeiduur herfst: 78-90 dagen
• Goede groeikracht
• Goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst

Graffiti

Dark Vader
Eigenschappen
• Oogstbaar in juni-oktober
• Groeiduur zomer: 70-75 dagen
• Groeiduur herfst: 80-85 dagen
• Goede groeikracht
• Zeer goede koolkwaliteit
• Uitstekende houdbaarheid na de oogst
• Bijzonder donkerpaarse kleur

NIEUW
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Depurple
Eigenschappen
• Oogstbaar in juni-oktober 
• Groeiduur zomer: 68-72 dagen
• Groeiduur herfst: 78-90 dagen
• Goede groeikracht
• Zeer goede koolkwaliteit
• Uitstekende houdbaarheid na de 

oogst 

Gekleurde 
bloemkoolroosjes 
stoom je, wok je 
of eet je rauw als 
snack of in een 

salade!
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Flame Star

Clementine 
Eigenschappen
• Oogstbaar in juni-oktober
• Groeiduur zomer: 68-72 dagen
• Groeiduur herfst: 78-90 dagen
• Zeer goede groeikracht
• Goede koolkwaliteit
• Goede houdbaarheid na de oogst 

  

Eigenschappen
• Oogstbaar in juni-oktober
• Groeiduur zomer: 70-75 dagen
• Groeiduur herfst: 80-85 dagen 
• Goede groeikracht
• Zeer goede koolkwaliteit 
• Goede houdbaarheid na de oogst
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Teeltplanning kleuren
K

LE
U

R

Rasnaam Januari Februari Maart April Mei Juni

Dark Vader

Graffi ti

Depurple

Clementine

Flame Star

NIEUW
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  Zaaien        Planten        Oogsten

K
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U
R

Rasnaam Juli Augustus Septem-
ber

Oktober November December

Dark Vader

Graffi ti

Depurple

Clementine

Flame Star

NIEUW
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Syngenta is in Belgie zeer actief met z’n 
marktbenadering voor de bloemkoolrassen. “Ik hoor 
wel eens van telers dat ze zeer frequent iets zien of 
horen van Syngenta”, lacht Kevin Butaye. Samen 
met Celine Denys is hij verantwoordelijk voor de 
eerstelijnscontacten met bloemkooltelers in Belgie. 
Ook afnemers, verwerkers en adviespartijen maken 
deel uit van hun omvangrijke netwerk. Als technical 
sales representatives verrichten Celine en Kevin niet 
alleen inspanningen om de bloemkoolrassen van 
Syngenta aan de man te brengen maar fungeren 
ze ook als ‘voelsprieten’ in de bloemkoolpraktijk. 
“Wij zijn eigenlijk de oren en ogen voor de 
bloemkoolveredeling van Syngenta”, lacht Celine. 
“We horen de wensen van de telers uit de eerste 
hand. 

Maar we houden bijvoorbeeld ook de afzetkant van 
de markt in de gaten en de ontwikkelingen bij de 
mechanisatie. Al dat soort informatie is van belang 
voor toekomstige rasontwikkeling.”

Prestaties in de praktijk
Naast de individuele contacten met telers zijn ook 
proef- en demovelden een belangrijk instrument 
om de bloemkoolrassen van Syngenta onder de 
aandacht te brengen. “Telers kunnen elk jaar op 
meerdere locaties onze rassen in de praktijk zien 
presteren”, vertelt Kevin. “Uiteraard staan daar onze 
industrierassen David, Gohan en het nieuwste ras 
Java. Die rassen kent de praktijk van de mooie zware 
en vaste kolen. Ze onderscheiden zich ook door 
hun goede planbaarheid.  Maar op de proefvelden 
zijn ook regelmatig nieuwe rassen onder nummer te 
zien.”

Syngenta zet zwaar in op de veredeling in de 
bloemkool. “Op dit moment hebben we maar liefst 
145 nieuwe nummers in verschillende stadia van 
ontwikkeling”, vertelt Kevin. Het zwaartepunt in 

de veredeling ligt bij de industrierassen. En de 
prestaties van die rassen worden intensief 
gevolgd. “Speciaal voor de industriebloemkool 
hebben we elk jaar twee aparte rondgangen 
langs de proefvelden met het hele 
bloemkoolteam van Syngenta. Daar zijn dan 
ook de veredelaars en marketingmensen uit 
Nederland bij”, vertelt Celine. 

De veredelingsinspanningen brengen 
regelmatig resultaat want Syngenta heeft 
de laatste jaren al een aantal nieuwe rassen 
aan z’n programma kunnen toevoegen.

Belgische industrie 
bloemkool echt  
een topproduct 
Met hun kennis van de teelt, de telers en de markt zijn Celine Denys en Kevin Butaye 
onmisbare schakels in de bloemkool veredelingsactiviteiten van Syngenta. “De 
telers doen hun best voor een optimale teelt. En wij doen ons best voor een goed 
rassenpakket.”
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Celine en Kevin, Technical Sales Representatives bloemkool 

“We zijn de ogen en oren 
voor de bloemkoolveredeling.”

Positie verbeteren
Naast de traditionele aandachtspunten als 
opbrengst, vastheid van de kool, de vorm van 
de roosjes en de groeikracht ligt in de veredeling 
ook een belangrijke focus op planbaarheid en 
gezondheid van de rassen. “Op die punten heeft 
Syngenta vanouds goede genetica. En resistenties 
tegen ziekten worden steeds belangrijker”, weet 
Celine. “Wij verwachten daarom dat we de positie 
van ons rassenpakket de komende jaren kunnen 
verbeteren.” Kevin vult aan: “Ook het veranderende 
klimaat heeft invloed. Droogtetolerantie is een 
belangrijke uitdaging. Daar werken we hard aan in de 
veredeling.”
Bij de rassen voor de verse markt is Clarina al jaren 
de topper van Syngenta. Het ras is gezond en 
betrouwbaar in de teelt. Clarina doet het goed onder 
droge en natte omstandigheden en is vergeleken 
met de concurrentie lang houdbaar in de winkel. 
“Twee dagen langer bewaren scheelt flink in de 
uitval”, onderstreept Kevin. “En een mooi product 
in de winkel is betere reclame voor de hele keten.” 
Vanwege de knolvoetresistentie weten trouwens ook 
industrietelers Clarina te waarderen. 

Intensieve baan
Celine en Kevin hebben naast de bloemkool nog 5 
andere koolsoorten en courgette in hun portefeuille. 
Bloemkool en spruitkool zijn de grootste gewassen 
en die behartigen ze samen. De andere gewassen 
hebben ze praktisch verdeeld. Dat geldt ook voor 
de meer dan 1000 Belgische telers die rassen van 
Syngenta verbouwen. 

Dat hele pakket zorgt voor een intensieve baan. “We 
leggen allebei minimaal 100 individuele telerbezoeken 
per jaar af”, vertelt Celine. “En daar komen de 
contacten met collega’s, adviseurs en de industrie 
nog bij”, grijnst Kevin. “En niet te vergeten alle 
activiteiten op en rond onze demo- en proefvelden. 
Maar ik doe het graag. Ik vind het prachtig om zo 
intensief met groenten bezig te zijn.” Ook Celine 
haalt veel voldoening uit haar werk: “De Belgische 
bloemkooltelers zijn professioneel bezig en doen er 
alles aan om hun teelt tot een goed eind te brengen. 
Ik draag daar graag een steentje aan bij met onze 
rassen en adviezen. Belgische bloemkool is binnen 
Europa echt een topproduct en daar mogen we met 
z’n allen best trots op zijn.”
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Assortiment industrie

Rasnaam Aantal groeidagen Groeikracht Zelfdekbaarheid Kleur Roosgrootte Roosvastheid

David 70-77 73-80

Clarina 73-75 75-85

Java 73-80 75-82

Gohan 75-85 80-95

veel sterk wit klein zeer vast
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Eigenschappen
• Heel hoog opbrengstpotentieel
• Snelste ras
• Korte, betrouwbare groeiduur
• Heeft meer stikstof nodig
• Heel goeie koolkwaliteit 
• Mooie, vaste roosjes 
• Gezond gewas  
• Niet zaaien voor 15 februari 

David

Meer dan  
10 jaar vaste 

waarde in  
veel teelt- 

planningen
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Java
Eigenschappen
• Heel hoog opbrengstpotentieel 
• Korte, betrouwbare groeiduur
• Heeft meer stikstof nodig
• Heel goeie koolkwaliteit
• Mooie, vaste roosjes 
• Gezond gewas 
• Niet zaaien voor 15 februari

Past perfect  
in de planning  

na David
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Dé oplossing voor knolvoetproblemen

Ook in de bio- 
industrieteelt gebruikt!

Clarina
Eigenschappen
• Hoog opbrengstpotentieel 
• Heel betrouwbaar in groeiduur
• Heeft meer stikstof nodig
• Mooie kool en roosvorm
• Mooie kleine roosjes
• Heel gezond gewas
• Knolvoetresistent
• Niet zaaien voor 1 februari  

Gohan
Eigenschappen
• Heel hoog opbrengstpotentieel 
• Betrouwbare groeiduur
• Sterke groeikracht in moeilijke 

omstandigheden
• Heel goeie koolkwaliteit
• Mooie, vaste roosjes
• Gezond gewas 
• Niet zaaien voor 15 februari
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Teeltplanning industrie

Groeiduur 
t.o.v. David

David
Referentieras

Clarina 
+ 3/4 dagen

Afl everdatum Plantdatum Groeidagen Oogstdatum Groeidagen Oogstdatum

E
er

st
e 

vr
uc

ht

25 maart 1 april

1 april 5 april

5 april 10 april 88 7 juli 91 10 juli

10 april 15 april 85 9 juli 89 13 juli

15 april 20 april 81 10 juli 86 15 juli

20 april 25 april 80 14 juli 85 19 juli

25 april 1 mei 78 18 juli 82 22 juli

1 mei 5 mei 76 20 juli 80 24 juli

5 mei 10 mei 75 24 juli 79 28 juli

Tw
ee

d
e 

vr
uc

ht

25 juni 30 juni 79 17 sept 84 22 sept

1 juli 5 juli 80 23 sept 85 28 sept

5 juli 10 jul 82 30 sept 87 5 okt

10 juli 15 juli 85 8 okt 89 12 okt

15 juli 20 juli 87 15 okt 91 19 okt

20 juli 25 juli 90 23 okt 94 27 okt

25 juli 30 juli 95 2 nov

Groeidagen zĳ n ingeschat op basis van het seizoen en de weersomstandigheden 
en voor trayplanten. Perspotten zĳ n ongeveer 5-7dagen eerder oogstbaar.
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Java
+ 3/7 dagen

Gohan 
+ 5/7 dagen

Groeidagen Oogstdatum Groeidagen Oogstdatum

91 10 juli 94 13 juli

89 13 juli 91 15 juli

86 15 juli 88 17 juli

85 19 juli 87 21 juli

82 22 juli 85 25 juli

80 24 juli 83 27 juli

79 28 juli 82 31 juli

84 22 sept 86 24 sept

85 28 sept 87 30 sept

87 5 okt 89 7 okt

89 12 okt 91 14 okt

91 19 okt 94 22 okt

94 27 okt 97 30 okt
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Belangrĳ ke informatie / Disclaimer 
Syngenta (Syngenta Seeds 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 zĳ n eigen kennis en ervaring met de 
plaatselĳ ke omstandigheden. Aan deze brochure en de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Syngenta accepteert geen aansprakelĳ kheid met 
betrekking tot de informatie in deze publicatie. © 2017, Syngenta. Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht. De informatie mag niet op enigerlei wĳ ze 
worden gekopieerd of verveelvoudigd. Productnamen met een ® of ™, het SYNGENTA woordmerk en het SYNGENTA logo zĳ n handelsmerken van de Syngenta Groep.
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Niels Botman

T +31 (0)612 362 706
niels.botman@syngenta.com

Celine Denys

T +32 (0)472 049 741
celine.denys@syngenta.com

Kevin Butaye

T. +32 (0)475 315 039
kevin.butaye@syngenta.com

Locaties

Nederland
Westeinde 62
1601 BK  Enkhuizen
www.syngenta.nl

België
Technologiepark 30
9062 Zwĳ naarde
www.syngenta.be

Customer Service

Nederland
T +31 (0)228 633 031
vegetablescsdesk.benelux@syngenta.com 

België
T +32 (0)92 10 17 68
vegetablescsdesk.benelux@syngenta.com 


