WITLOF VROEG SEIZOEN

DARLING
Darling (OK-2725) is geschikt voor het vroege seizoen en kan gezaaid worden
vanaf begin mei bij goede omstandigheden. Op het veld is de ongevoeligheid voor
sulfonylurea herbiciden (o.a. Safari) een extra voordeel in de pennenteelt. Safari
maakt de onkruidbestrijding betrouwbaarder omdat bij safaritolerante rassen zelfs
in de opkomst- en kiembladfase de volle dosering gebruikt kan worden. Safari heeft
een goede werking tegen probleemonkruiden uit de familie van de composieten
zoals kamille, knopkruid en kruiskruid, maar heeft ook een goede werking tegen een
aantal andere onkruiden. Darling vraagt een niet te hoge stikstofbemesting.

Puntig loftype met een zeer korte pit
Darling is een witlofras voor het vroege seizoen. Darling heeft een zeer korte pit en
kwalitatief en puntig lof. Darling is een hybride van het type Mont Blanc. het korte
zeer puntige loftype is optimaal voor de kwalitatieve markten en kleinverpakking.
Door zijn korte pit is het ras gemakkelijk stuurbaar in de trek. De optimale trekperiode (oogst) is van begin november tot einde januari.

TREKPERIODE

DECEMBER

JAN/FEB

Zaaiperiode *

5-25 mei

20 mei - 15 juni

Hoeveelheid zaden/ha

270-290.000

280-300.000

Optimum aantal planten/ha

240-250.000

250-260.000

Groeidagen

140

150

Rooiperiode

oktober

na 1 november

Bewaring pennen

0,0 °C.

0,0 / -1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in “oogstmaanden van het lof”.

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of
garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei)
omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te
beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto’s afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd,
noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto’s, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.
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WITLOF VROEG SEIZOEN

BINGO

ATLAS

Bingo (OK-3701) is in 2014 geïntroduceerd. Met Bingo bieden wij u een
hoog productief ras voor de vroege trek. Bingo kan getrokken worden
tot in januari. De kroppen hebben een goede sluiting met hoog doorlopende bladeren. Bingo geeft glanzende kroppen met een hoog soortelijk
gewicht en is zeer productief.

Hoge wortelproductie
In de wortelteelt zien we dat Bingo gemakkelijk groeit op de pen. Bij een
voldoende hoge plantdichtheid kan Bingo een hoge wortelproductie
geven. De stikstofbehoefte van dit ras is gemiddeld. Bingo heeft circa
140 groeidagen in de pennenteelt.

Atlas is een witlofras voor de vroege trek en kan al vroeg gezaaid worden vanaf de eerste week van mei voor de zeer vroege trek. Daarnaast
kan Atlas ook nog zeer laat in juni gezaaid worden en kan dan getrokken
worden tot zelfs maart of april. Atlas verdraagt een vrij hoge plantdichtheid vrij goed. Atlas vraagt zeker voor de vroege trek een niet te hoge
stikstofbemesting.

Bedrijfszeker en productief
In de trek is Atlas uiterst betrouwbaar, zeer productief en gemakkelijk
stuurbaar. Niet voor niets is dit ras al bijna 30 jaar op de markt en heeft
het nog steeds een vaste groep gebruikers. Atlas is breed breed inzetbaar
met een bereik van zeer vroeg tot en met de trek in maart. Het ras Atlas is
zeer geschikt voor los verpakt witlof, maar wordt ook algemeen gebruikt
voor kleinverpakking zoals flow pack. Kortom, kiest u voor bedrijfszekerheid en rendement dan kiest u voor Atlas.

TREKPERIODE

DECEMBER

JAN/FEB

TREKPERIODE

NOVEMBER

DECEMBER

JAN/FEB

Zaaiperiode *

5-25 mei

20 mei - 15 juni

Zaaiperiode *

begin mei

5-25 mei

20 mei - 15 juni

Hoeveelheid zaden/ha

270-290.000

290-310.000

Hvh zaden/ha

280-300.000

300-320.000

320-340.000

Optimum aantal
planten/ha

240-260.000

250-270.000

Optimum aantal
planten/ha

ca 250.000

250-270.000

260-280.000

Groeidagen

140

150

Groeidagen

140

150

160

Rooiperiode

oktober

na 1 november

Rooiperiode

25 sept. - 15 okt.

oktober

na 1 november

Bewaring pennen

0,0 °C.

0,0 / -1 °C.

Bewaring pennen

0,0 °C.

0,0 / -1 °C.

-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst!
Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden.
Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van
lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt
uitgedrukt in “oogstmaanden van het lof”.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst!
Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden.
Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van
lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt
uitgedrukt in “oogstmaanden van het lof”.

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of
garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei)
omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te
beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto’s afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd,
noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto’s, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.

Chicosem BV • Julianastraat 4 A • 6065 AM Montfort • www.chicosem.nl • info@chicosem.nl • T +31 475 549 004

WITLOF MIDDEN SEIZOEN

DÉESSE
Witlofras Déesse (spreek uit als DS) is een nieuw ras voor het midden seizoen. Déesse (OK-8378) is een witlofras met een goede kropvorm en een korte pit. De kroppen
zijn glanzend, vast en puntig. De bladeren van de krop groeien goed mee tot in de
punt. We zien dan ook een zeer mooi product als het geoogst is.

Zeer uniform en safari resistent
Déesse is een zeer uniforme CMS-hybride. Op het veld is de ongevoeligheid voor
sulfonylurea herbiciden (o.a. Safari) een extra voordeel in de pennenteelt. Safari
maakt de onkruidbestrijding betrouwbaarder omdat bij safaritolerante rassen zelfs
in de opkomst- en kiembladfase de volle dosering gebruikt kan worden. Safari heeft
een goede werking tegen probleemonkruiden uit de familie van de composieten
zoals kamille, knopkruid en kruiskruid, maar heeft ook een goede werking tegen een
aantal andere onkruiden.

TREKPERIODE

JAN/FEB

MRT t/m JUNI

Zaaiperiode *

20 mei - 10 juni

20 mei - 15 juni

Hoeveelheid zaden/ha

280-310.000

300-330.000

Optimum aantal planten/ha

250-260.000

260-270.000

Groeidagen

160

160

Rooiperiode

na 15 oktober

na 1 november

Bewaring pennen

0,0 / -1 °C.

-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in “oogstmaanden van het lof”.

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of
garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei)
omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te
beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto’s afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd,
noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto’s, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.
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WITLOF MIDDEN SEIZOEN

FAKIR

FIRST LADY

Het witlofras Fakir (OK-7F) is geschikt voor het midden seizoen. Dit
witlofras heeft ongeveer 150-160 groeidagen maar kan onder de juiste
omstandigheden (lichter grondtype en vroegere uitzaai) toch al vrij
vroeg getrokken worden. Fakir levert een sterke pen met een fijne bladkraag. Fakir is optimaal trekbaar in de periode januari tot en met april.

Hét ras voor het topsegment
Het witlofras Fakir is een ware aanwinst voor het kwaliteitsseg-ment.
Dit witlof ras levert wat slanker en zeer puntig loof met een hoog
doorlopend buitenblad. Dit is de ideale kropvorm voor het topsegment
(kwaliteit Super en Flandria-Q). Fakir wordt in de markt dan ook gezien
als het witlofras met de welhaast ideale kropvorm.

Met First Lady (OK-356) introduceert Chicosem een paradepaardje
binnen de huidige generatie witlofrassen van Hoquet. First Lady is een
witlofras met een aantal zeer positieve eigenschappen. Het ras is niet
alleen zeer productief maar is daarnaast ook kwalitatief een topper:
First Lady heeft een zeer goede houdbaarheid en een optimale sortering
met mooi puntig en buikig lof. In de veldfase levert First Lady een hoge
en uniforme wortelproductie.

Hoge lofproductie
Een unieke eigenschap van First Lady in de trek is de korte pit. Het hoge
productie potentieel van de wortel maakt het mogelijk om in de trekfase
met een minder rijk bemestingsschema te werken zonder dat de lofproductie daar onder lijdt. Het voordeel is een besparing op meststoffen en een
sterker eindproduct met betere houdbaarheidseigenschappen. First Lady
is door deze positieve eigenschappen het betrouwbare alternatief in een
substantieel deel van het trekseizoen, van februari tot diep in de zomer.

TREKPERIODE

JAN/FEB

MRT/APR/MEI

TREKPERIODE

MRT t/m MEI

JUN/m AUG

Zaaiperiode *

5-20 mei

20 mei - 10 juni

Zaaiperiode *

20 mei - 5 juni

25 mei - 10 juni

Hoeveelheid zaden/ha

270-290.000

280-310.000

Hoeveelheid zaden/ha

300-320.000

310-330.000

250-260.000

260-270.000

Optimum aantal
planten/ha

240-250.000

250-260.000

Optimum aantal
planten/ha

Groeidagen

160

160

Groeidagen

160

165

Rooiperiode

na 15 oktober

ca. 1 november

Rooiperiode

na 1 november

na 15 november

Bewaring pennen

0,0 / -1 °C.

-1 °C.

Bewaring pennen

-1 °C.

-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst!
Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden.
Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van
lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt
uitgedrukt in “oogstmaanden van het lof”.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst!
Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden.
Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van
lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt
uitgedrukt in “oogstmaanden van het lof”.

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of
garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei)
omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te
beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto’s afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd,
noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto’s, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.
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WITLOF LAAT SEIZOEN

VINTOR
Vintor is reeds jaren het standaard witlofras voor de late trek. Vintor vraagt stikstofrijkere bodems dan de meeste andere hybriden. Vintor wint de laatste jaren bij
de akkerbouwers weer veel vertrouwen door de goede opkomst eigenschappen en
zijn hoge uniformiteit van de pennen. Het ras is zeer bedrijfszeker en weinig ziektegevoelig. En de pennenproductie mag er ook zeer zeker zijn.

Bedrijfszekerheid voor einde seizoen
Vintor is al forceerbaar vanaf maart/april afhankelijk van de rijpheid van de pennen.
Vanaf de eerste trekrondes produceert Vintor een goed gevormde gladde en strak
afgewerkte puntige krop. Bovendien is Vintor betrouwbaar tot het einde van het
seizoen in oktober/november. Kenmerkend voor Vintor zijn de gemakkelijke oogstbaarheid en het hoge rendement. Vintor is in de trek makkelijk stuurbaar en zoals
gezegd zeer betrouwbaar en minder ziektegevoelig. Vintor is om deze reden nog
steeds de standaard voor een groot deel van het late en zeer late trekseizoen.

TREKPERIODE

MRT/APR

MEI t/m OKT

Zaaiperiode *

10-25 mei

20 mei - 1 juni

Hoeveelheid zaden/ha

280-310.000

300-330.000

Optimum aantal planten/ha

250-260.000

250-265.000

Groeidagen

160-170

160-170

Rooiperiode

na 25 oktober

na 10 november

Bewaring pennen

-1 °C.

-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in “oogstmaanden van het lof”.

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of
garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei)
omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te
beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto’s afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd,
noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto’s, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.
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WITLOF LAAT SEIZOEN

SWEET LADY

ABSOLUE

Witlofras Sweet Lady (OK 398) is een CMS-hybride voor het late segment. Dit witlofras vraagt ca 165 groeidagen en een goede peninhoud.
Zaai niet te laat en houd de groei erin met zonodig een regelmatige
(blad)bemesting. Rooi bij voldoende peninhoud en pendiameter. Dit is
meestal na 15 november. Sweet Lady is een witlofras dat op het veld een
goede natuurlijke weerstand heeft.

Sweet Lady makkelijk stuurbaar
Sweet Lady geeft iets korter lof dan Vintor en dit ras heeft een gezonde,
blanke en zeer korte pit. Sweet Lady houdt van wat hogere trektemperaturen en vraagt daarom wat minder van de koelcapaciteit van de
trekkerij in de zomer. Maar Sweet Lady is daarnaast ook flexibel: het ras
verdraagt temperatuurschommelingen in de trekcel goed, waardoor het
mogelijk is om de oogstdatum iets naar voren te halen of uit te stellen.
Sweet Lady is geschikt voor de trek tot het einde van het seizoen.

Absolue (OK-462) is een nieuw witlofras voor de late trek. Deze
CMS-variëteit is zeer uniform en heeft tevens een Safari-tolerantie
waardoor de onkruidbestrijding betrouwbaarder wordt. Safari maakt
de onkruidbestrijding betrouwbaarder omdat bij safaritolerante rassen
zelfs in de opkomst- en kiembladfase de volle dosering gebruikt kan
worden. Safari heeft een goede werking tegen probleemonkruiden uit
de familie van de composieten zoals kamille, knopkruid en kruiskruid,
maar heeft ook een goede werking tegen een aantal andere onkruiden.

Zeer geschikt voor mini witlof
De optimale trekperiode ligt na 1 mei en loopt door tot oktober-november. De kroppen van Absolue zijn iets langer dan die van Sweet Lady.
Absolue levert een glanzende krop met een hoge sluiting. De kroppen
zijn al snel gesloten zodat dit ras ook zeer geschikt is voor de teelt van
mini-witlof met een oogst vanaf 14 trekdagen.

TREKPERIODE

MRT/APR

MEI t/m OKT

TREKPERIODE

MRT/APR

MEI t/m OKT

Zaaiperiode *

10-25 mei

20 mei - 5 juni

Zaaiperiode *

10-25 mei

20 mei - 1 juni

Hoeveelheid zaden/ha

280-300.000

290-310.000

Hoeveelheid zaden/ha

280-310.000

300-330.000

Optimum aantal
planten/ha

240-250.000

245-255.000

Optimum aantal planten/ha

250-260.000

250-260.000

Groeidagen

160-170

170

Groeidagen

160-170

160-170

Rooiperiode

na 25 oktober

na 10 november

Rooiperiode

na 25 oktober

na 10 november

Bewaring pennen

-1 °C.

-1 °C.

Bewaring pennen

-1 °C.

-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst!
Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden.
Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van
lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt
uitgedrukt in “oogstmaanden van het lof”.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst!
Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden.
Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van
lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt
uitgedrukt in “oogstmaanden van het lof”.

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of
garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei)
omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te
beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto’s afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd,
noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto’s, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.
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WITLOF VROEG SEIZOEN

ROODLOF CÉRALIE
Ceralie (H138) is een roodlof type voor het vroege seizoen. Dit ras blinkt uit door
zijn goede kropvorm en sublieme kleur die al vanaf de eerste trek vroeg in het
seizoen opvalt. Door zijn gunstige eigenschappen is er vaak een behoefte om de
trekperiode te verlengen. Onder bepaalde voorwaarden (gunstige peninhoud, niet
te grof caliber, en goede bewaring van de pennen) lukt het inmiddels, jaarinvloeden
voorbehouden, om deze trekperiode soms behoorlijk op te rekken.

Subliem op kleur
Ceralie is een roodlof ras met ca 140 groeidagen voor het vroege seizoen. Roodlof
Céralie kan bij vroege zaai gerooid worden vanaf begin oktober. Houd bij deze
vroege rooiingen 3-4 weken koeling aan alvorens te starten met opzetten. Indien
later gezaaid wordt hebben de roodlofpennen de capaciteit voor een iets langere
bewaring. Rooien vindt dan plaats rond 1 november. Zorg er bij een langere bewaring voor dat de pennen snel teruggekoeld worden en onder nul bewaard worden.
De trekperiode kan op deze wijze vaak opgerekt worden naar februari/maart en
soms nog langer. De aanbevolen trektemperatuur voor dit ras is iets lager dan de
gebruikelijke trektemperaturen voor de witlof rassen in dezelfde periode. Vermijd
in de trekfase een bedompt klimaat en zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht.

TREKPERIODE

1/2 NOV - 1/2 DEC

1/2 DEC - JAN

FEB-MRT

Zaaiperiode *

mei

20 mei - 10 juni

1-15 juni

Hoeveelheid zaden/ha

250-280.000

260-290.000

270-300.000

Optimum aantal planten/ha

235-245.000

240-250.000

245-255.000

Groeidagen

140

145

150

Rooiperiode

oktober

rond 1 november

na 1 november

Bewaring pennen

0,0 °C.

0,0 / -1 °C.

-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in “oogstmaanden van het lof”.

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of
garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei)
omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te
beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto’s afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd,
noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto’s, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.
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