
Witlof assortiment
Seizoen 2020



Rassen

DARLING   Hyb.F1 Obtention OK

FORCERIE: NOV  ½ JAN

Zaai Zaaien vanaf begin mei volgens de weersomstandigheden

Zaaidichtheid 310.000 - 330.000 per ha

Onkruidbestrijding Tolerant tegen safari

Gewasgroei Gemiddeld gewas met ingesneden, fijne bladeren
Een goede fungicide behandeling voorzien vanaf eind juli 

Rooien Midden oktober tot half november
Levert een goed rendement forceerbare wortelen

Forcerie In de periode november tot eind januari
De variëteit is soepel en makkelijk te telen

Krop Stevig vast loof met een spitse krop
Mooie gele kleur
Lang blad tot boven in de punt
Makkelijk schonen
Kwaliteitsloof

Consument Mooi en spits ras met krokante bladeren

BINGO   Hyb.F1 Obtention OK

FORCERIE: NOV  DEC

Zaai Zaaien vanaf begin mei volgens de weersomstandigheden

Zaaidichtheid 310.000 - 330.000 per ha

Onkruidbestrijding Klassieke onkruidbestrijding

Gewasgroei Gemiddelde groeicyclus: 150 groeidagen
Vrij opgericht en voldoende volumineus gewas
Een fungicide gewasbescherming vanaf eind juli is
aanbevolen
Kies een perceel met lagere N-inhoud

Rooien Begin oktober tot begin november
Hoog rendement aan uniforme wortelen

Forcerie Oogsten van november tot begin januari
Soepele en makkelijk te telen variëteit

Krop Vrij vaste en puntige kroppen met een hoog soortelijk gewicht. 
Het loof is zeer vast.
Het blad is mooi blinkend en donker geel en omhuld de krop. 
Makkelijk te schonen

Consument Dikbladig ras met krokante bladeren; gladbladig

 

Rood witloof 
Ceralie (OK138)

 » Mooie vaste kroppen met egaal rood blad
 » Vroeg ras met mooie kleur vanaf de eerste 

forcerie
 » Kan vervroegd worden onder doek
 » Forcerieduur en regime vergelijkbaar met 

ander witloof



FORCERIE: APRIL   NOV

Zaai Zaaien na half mei

Zaaidichtheid 310.000 - 330.000 per ha

Onkruidbestrijding Tolerant tegen safari

Rooien Vanaf half november  
(160 - 180 groeidagen)
Makkelijk wortelvormer

Forcerie Langer wiltooftype voor de 
periode april tot november
Iets warmere forceertemperatuur
Ook voor grondteelt in de lente

AMAZONE   Hyb.F1 Obtention OK

FORCERIE: FEB  MEI

Zaai Zaaien vanaf half mei volgens de weersomstandigheden

Zaaidichtheid 300.000 - 320.000 per ha

Onkruidbestrijding Tolerant tegen Safari

Gewasgroei Gemiddeld gewas met ingesneden bladeren
Vedraagt wat meer stikstof gedurende de teelt
Een fungicide behandeling vanaf eind juli

Rooien Vanaf november (150 tot 160 groeidagen)
Excellent rendement aan uniforme wortelen

Forcerie In de periode februari tot mei
Soepele en makkelijk handelbare variëteit

Krop Compacte kroppen met een hoog soortelijk gewicht
Vrij spitse kroppen met een lang blad
Gladde blinkende bladeren omhullen de kroppen
Mooie gele kleur - Makkelijk schonen

Consument Dikbladig ras met krokante bladeren
Goede houdbaarheid

FAKIR   Hyb.F1 Obtention OK

FORCERIE: DEC  MAART

Zaai Zaaien vanaf begin mei volgens de weeromstandigheden

Zaaidichtheid 290.000 - 310.000 per ha

Onkruidbestrijding Klassieke onkruidbestrijding

Gewasgroei Gemiddeld gewas met ingesneden bladeren
Klassieke gewaszorgen
Verdraagt wat meer stikstof gedurende de teelt
Snel afrijpend ras

Rooien Vanaf eind oktober (160 tot 180 groeidagen)
Goed geschouderde, vrij uniforme wortelen

Forcerie Plukken vanaf half december afhankelijk van de rijpheid 
van de wortelen

Krop Slanke spitse kroppen
Buitenblad tot helemaal in de spits
Zeer vlot te schonen
Zeer sterk tegen pit- of andere bewaarproblemen
Vanaf februari koeler forceren om pitlengte onder controle 
te houden

Consument Zeer krokant loof met glanzend mooi geel blad

ABSOLUE  Hyb.F1 Obtention OK



SWEET LADY Hyb.F1 Obtention OK

FORCERIE: MAART  NOV

Zaai Zaaien vanaf half mei

Zaaidichtheid 300.000 - 320.000 per ha

Onkruidbestrijding Klassieke onkruidbestrijding

Gewasgroei Stevig gewas dat vrij goed rechtop staat
Een fungicide behandeling vanaf eind juli

Rooien Vanaf half november (160 tot 180 groeidagen)
Goed geschouderde, vrij uniforme wortelen

Forcerie Vanaf maart tot oktober
Het ras toont een hoge souplesse in de forcerie 

Krop Compacte kroppen met een hoog soortelijk gewicht
Typische kortere pitlengte
Vrij spitse kroppen met een lang blad
Gladde blinkende bladeren omhullen de kroppen
Mooie gele kleur
Makkelijk schonen

Consument Goede houdbaarheid

FIRST LADY   Hyb.F1 Obtention OK

FORCERIE: APR  OKT

Zaai Zaaien vanaf begin mei volgens de weersomstandigheden

Zaaidichtheid 300.000 - 320.000 per ha

Onkruidbestrijding Klassieke onkruidbestrijding

Gewasgroei Gemiddeld gewas met ingesneden bladeren
Een fungicide gewasbescherming vanaf eind juli is aanbevolen 
Kies een perceel met lagere N-inhoud

Rooien Vanaf november (160 tot 180 groeidagen )
Goed geschouderde, vrij uniforme wortelen

Forcerie Kan vanaf april tot oktober
Zeer productieve variëteit en makkelijk handelbaar

Krop Kort en buikig type met compacte kroppen en een hoog soortelijk gewicht
Gewichtsverhouding krop / wortel is uitzonderlijk hoog
Vrij spitse kroppen met een lang blad
Gladde blinkende bladeren met mooie gele kleur
Opmerkelijk korte pit

Consument Kroppen met een dik, sappig en krokant blad



FORCERIE: JUNI  NOV

Zaai Zaaien vanaf half mei volgens de 
weersomstandigheden

Zaaidichtheid 290.000 - 310.000 per ha

Onkruidbestrijding Klassieke onkruidbestrijding

Rooien Vanaf november (170 groeida-
gen)
Een diameter > 4 cm is gewenst 

Forcerie Oogsten van juni tot november

TOPMODEL   Hyb.F1 Obtention OK

FORCERIE: AUG  DEC

Zaai Zaaien vanaf half mei volgens de weersomstandigheden

Zaaidichtheid 310.000 - 330.000 per ha

Onkruidbestrijding Klassieke onkruidbestrijding

Gewasgroei Stevig gewas dat vrij goed rechtop staat
Een fungicide behandeling vanaf eind juli

Rooien Vanaf half november (160 tot 180 groeidagen)
Goed rendement van conische, licht geschouderde 
wortelen
Een diameter > 4 cm is gewenst 

Forcerie Vanaf augustus tot einde seizoen
De variëteit toont een grote souplesse in forcerie 
Kan temperaturen hoger dan andere late  
soorten verdragen

Krop Compacte kroppen met een hoog soortelijk gewicht.
Typische kortere pitlengte
Vrij spitse kroppen met een lang blad
Gladde blinkende bladeren omhullen de kroppen.
Mooie gele kleur
Makkelijk schonen

Consument Dikbladig ras met krokante bladeren
Goede houdbaarheid

VINTOR   Hyb.F1 Obtention OK

FORCERIE: FEB  OKT

Zaai Zaaien vanaf half mei

Zaaidichtheid 300.000 - 320.000 per ha

Onkruidbestrijding Klassieke onkruidbestrijding

Gewasgroei Stevig en vrij volumineus gewas
Klassieke gewasverzorging
Verdraagt wat meer stikstof gedurende de teelt

Rooien Vanaf november rooien (170 - 180 groeidagen)
Vrij productieve wortelvormer, breed geschouderd

Forcerie Vanaf maart tot eind oktober

Krop Slanke puntige krop met vrij goed soortelijk gewicht
Makkelijk te schonen

Consument Fris en krokant witloof

PODIUM Hyb.F1 Obtention OK



Hybride
Tolerantie 
voor Safari

Zaaidatum Zaaidichtheid Groeicyclus Behoefte Forcerie

Mont Blanc CMS sterk half april onder afdekking lager 120 dagen normaal sept - dec

Jocker CMS normaal begin mei hoger 135 dagen normaal okt - nov

Bingo Klassiek normaal begin mei hoger 150 dagen laag nov - dec

Atlas Klassiek normaal begin mei normaal 150 dagen normaal nov - dec

Hermes CMS normaal begin mei normaal 150 dagen normaal nov - dec

Darling Klassiek sterk begin mei normaal 150 dagen normaal nov - jan

Harmonie Klassiek normaal half mei normaal 150 dagen normaal dec - maart

Fakir Klassiek normaal half mei lager aantal 160 dagen hoog dec - maart

Amazone Klassiek sterk half mei normaal 160 dagen normaal feb - mei

Bacarra Klassiek normaal half mei normaal 160 dagen normaal feb - mei

First Lady Klassiek normaal half mei normaal 160 dagen laag apr - okt

Sweet Lady CMS normaal half mei normaal 170 dagen + hoog maart - nov

Vintor Klassiek normaal half mei lager aantal 170 dagen + hoog maart - nov

Absolue CMS sterk half mei hoger 180 dagen + hoog april - nov

Podium CMS normaal half mei lager aantal 170 dagen + hoog juni - nov

Topmodel Klassiek normaal eind mei normaal 170 dagen + normaal aug - dec

Forcerie kalender 2020

Zaaivariëteiten 2020 
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 Forcerie - Intafelen
 Forcerie bij vervroegde zaai

Chicosem BV,  
Julianastraat 4a, 6065 AM MONTFORT
T: +31 (0) 475 549 004             F: +31 (0) 475 549 006
E: info@chicosem.nl                        W: www.chicosem.nl


