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De multifunctionele bloemkool voor de versmarkt

-  Krachtige bloemkool met een uitstekende zelfdekbaarheid 
-  Mooie witte kool, goede presentatie 
-  Zware kool, geschikt voor voor de versmarkt  
-  Opgerichte plant; geen schade bij lopen door het gewas
-  Gemakkelijk te oogsten en te verpakken 
-  Uniform in oogst, minder oogstrondes 
-  Goede zelfdekbaarheid, minder risico op verkleuring 

SV5818AC

SV5818AC
‘De uniforme witte bloemkool’
Teler Bas Huijser vertelt over het nieuwe Seminis bloemkoolras 
SV5818AC: ‘Wij telen, op basis van onze succesvolle proeven  
afgelopen seizoen, nu 1,5 hectare SV5818AC. SV5818AC heeft een 
heel goede zelfdekbaarheid en een mooie witte kool. Bovendien  
is deze bloemkool heel uniform; in de eerste oogstronde was al 
80% weg. Een mooi nieuw ras van Seminis!’

    Bas Huijser:
‘‘Een mooi nieuw ras 
            van Seminis!’’



 | 4 5 | 

‘‘Deze bloemkool is 
  uniform in oogst’’

Een nieuwe maatstaf voor kwaliteit en vroegheid

-  Uitstekend geschikt voor de zeer vroege en vroege weeuwenteelt
-  Standaard voor de vroege planting onder doek
-  De kool is mooi wit en vast
-  Groeikrachtig en gezond rechtopstaand gewas

Flexibel in plantdatum en geconcentreerd in oogst

-  Het standaard ras van Seminis voor de zomerperiode
-  Oogstperiode van juli tot oktober
-  Past zich gemakkelijk aan onder verschillende groeiomstandigheden
-  Gezond, opgericht gewas
-  Zware, solide en gladde kolen
-  Ook geschikt voor de industrie

Het vroege zomerras

-  Een ras voor de vroege zomer met een uitstekende koolkwaliteit
-  Dé bloemkool voor de start van de zomer, oogstperiode van begin juni  

tot begin juli
-  Zeer stevige witte kool met mooie gesloten onderkant
-  Groeit sterk en heeft een goede zelfdekbaarheid
-  Hermon heeft nauwelijks last van splijten

Hoge kwaliteit voor de herfst

-  Het standaard ras van Seminis voor de herfstperiode
-  Oogstperiode begin oktober tot eind november
-  Opgericht gewas met een groot zelfdekkend vermogen
-  Zeer witte en vaste kool
-  Productief ras met hoge kwaliteit klasse I
-  Advies: planten voor 10 juli
-  Ook geschikt voor de industrie

Abeni

Fortaleza

Hermon

Giewont
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De beste keuze in teeltefficiency en kwaliteit

-  Geschikt voor vroege teelt
-  Sterke groeikracht
-  Hoge uniformiteit, kort oogst traject
-  Vaste en zware kolen met mooie vorm
-  Goede zelfdekbaarheid
-  Geconcentreerde oogst (meer oogsten per oogstronde)
-  Hoge kwaliteit voor de vroege teelt
-  Lagere productiekosten en minder last van groeistoten
-  Goed verkoopbaar eindproduct

SV5777AC

‘‘Mooie witte kool,  
  goede presentatie ’’

Oogstplanner bloemkool (Noord-Nederland)

Deze plant- en zaaidata gelden voor Noord-Nederland en zijn gemiddelden over de afgelopen jaren. De data 
wijken enkele dagen af voor het zuiden van Nederland. Alle resultaten zijn mede afhankelijk van externe 
factoren, zoals het weer. Voor een persoonlijk teeltplan kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Legenda:   Planten     Oogsten

Abeni
8 cm perspot doek

Fortaleza
kluitplant

Giewont
kluitplant

SV5777AC

SV5818AC

Hermon
5 cm perspot doek



Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient 
niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen 
variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de geleverde informatie.
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Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanagers: 

	 Lennert	van	Arenthals	 	 Lotfi	Bani	 		
 Zuid-Nederland  Nederland  
 +31 (0)6 53 77 90 35   +31 (0)6 31 64 86 09  
	 lennertvan.arenthals@monsanto.com	 lotfi.bani@monsanto.com	

 Dirk Gillis   Bas Bouhuijzen 
 België  Technical Development 
 +32 (0) 475 77 10 18  +31 (0)6 30 00 46 55 
 dirk.gillis@monsanto.com bas.bouhuijzen@monsanto.com 
 

Monsanto Vegetable Seeds
Postbus 1050

2660 BB Bergschenhoek
Telefoon: +31 10 529 22 22 


