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Normale varianten

Solomon
Voor de start van het seizoen
Resistentie: HR   Pfs:1-9,11-16

• Zeer uniform
• Zeer snelle groei, zelfs in een koud voorjaar
• Brede meeldauwresistentie

SVVC5044
Vervolg ras voor de voorjaarsproductie
Resistentie: HR   Pfs:1-15

• Middelsnelle groei
• Voor de eerste en laatste zaaisels van het seizoen
• Zeer uniforme bladvorm en stevig blad

SVVC8414
Veelzijdig ras voor alle doeleinden ongeacht 
teeltperiodes
Resistentie: HR   Pfs:1-15

• Een middelvroeg ras, breed inzetbaar (zowel verse markt als industrie)
• Zeer goede uniformiteit
• Hoge kwaliteit, licht gesavooid blad
• Relatief laat schietend 

SVVC8155
Perfect overgang ras van lente naar herfst
Resistentie: HR   Pfs:1-15

• Middenvroege afrijping
• Zeer donker en stevig blad
• Uniforme bladvorm 
• Goede houdbaarheid na het oogsten
• Geschikt voor verse markt spinazie

Seminis®, is uitgegroeid tot een van de grootste 

veredelaars van groentezaden in de wereld.

Dat succes is zonder twijfel het resultaat van 

onze voortdurende inzet om onze klanten, overal 

en altijd, de beste zaden en de juiste 

ondersteuning te bieden. Op deze manier 

kunnen we samen grootse prestaties leveren.
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Savooi-Typen 
Savooi = Licht tot sterk gesavooide bladeren met hoge stevigheid en flexibiliteit tijdens oogst en verpakken

SV2146VB
Behoudt lang hoge bladkwaliteit en -kleur
Resistentie: HR   Pfs:1-13,15

• Gesavooid ras met zeer donkere bladkleur
• Blijft ook onder moeilijke omstandigheden lang groen
• Korte, platte kiemlobben
• In het bijzonder geschikt voor het voorjaar, herfst en winter

SV2157VB
Buitengewone bladkwaliteit
Resistentie: HR   Pfs:1-13,15

• Ras als type Island met hogere resistentie tegen meeldauw
• In het bijzonder voor de productie van verse markt spinazie
• Donkerder bladkleur dan Island
• Hoogste uniformiteit
• Korte, platte kiemlobben
• Zeer hoge opbrengst van kwalitatief hoogwaardige spinazie

SVVB0421
Verzekerde opbrengst en hoge kwaliteit zelfs
in de zomer
Resistentie: HR   Pfs:1-15

• Hoog resistente ras voor telen door het hele jaar van echte babyleaf spinazie 
in de type donkerder SV2141

• Vrij sterk tegen schot in de meeste teeltgebieden in de laatste twee jaren
• Hoge opbrengst van licht ronde, dikke stevige donkergroene bladen

SV2141VB
Verzekerde opbrengst en hoge kwaliteit zelfs
in de zomer 
Resistentie: HR   Pfs:1-13,15

• Ras voor telen door het hele jaar van echte babyleaf spinazie
• Op markt een van de het meest traag schietende semi savooi rassen 

van de laatste jaren
• Excellente opbrengst van licht ronde, dikke stevige bladen
• Een van de beste rassen ook na de oogst (betrouwbaar en zeer goede 

houdbaarheid) 

SV1846VC
Hoge opbrengst ras voor in de vroege zomer
Resistentie: HR   Pfs:1-14+16

• Zeer opgerichte bladstand
• Korte bladsteel met rond blad
• Zeer goede schot tolerantie

SVVC5663
Hoge opbrengst ras voor de zomer
Resistentie: HR   Pfs:1-9,11-16

• Middenvroege afrijping
• Donker en stevig blad met korte bladstelen
• Zeer goede schot tolerantie
• Geschikt voor verse markt spinazie

Caladonia
De betrouwbare standaard voor de midzomer
Resistentie: HR   Pfs:1-14+16

• Bijzonder geschikt voor de lange dagen (extreem langzaam schietend)
• Dik en donker blad met korte steel
• Hoge netto-opbrengst
• Zeer stevig blad met een lang oogstoptimum



SPINA ZIE ASSORTIMENT VERSE MARK T 2018  | 76  |  SPINA ZIE ASSORTIMENT VERSE MARK T 2018

Notes:

Ras Groei Resistentie Doeleinden Savooi
Blad

Type / kleur
Opmerking

SOLOMON 10 HR  Pfs:1-9,11-16 licht normaal 4 Snelste ras voor vroeg en laat

SVVC5044 8 HR  Pfs:1-15 licht normaal 5 Ideale Ras voor de herfst

SVVC8414 7 HR  Pfs:1-15 licht normaal 5
Universeel geschikt voor alle 

doeleinden

SVVC8155 7 HR  Pfs:1-15 middel normaal 7
Zeer donker blad met beste 

uniformiteit

SV1846VC 6 HR  Pfs:1-14+16 amper normaal 6
Betrouwbare standaard met brede 

oogstperiode

SVVC5663 4 HR  Pfs:1-9,11-16 amper normaal 6
Voor de zomer met interessante 

meeldauwresistentie

CALADONIA 2 HR  Pfs:1-14+16 middel normaal 6
Zeer laat en traag schietend, 

perfect midzomer ras 

SV2146VB 8 HR  Pfs:1-13,15
   

sterk savooi 9
Blijft ook onder ongunstige 
omstandigheden lang groen

SV2157VB 6 HR  Pfs:1-13,15
   

sterk savooi 9
Kwalitatief een van de mooiste 

rassen in de markt 

SVVB0421 5 HR  Pfs:1-15
   

middelsterk savooi 8
Perfecte combinatie van kwaliteit 

en opbrengst betrouwbaarheid

SV2141VB 4 HR  Pfs:1-13,15
   

middelsterk savooi 7
Hoogst rendement en het gedrag 

na oogst

Rassen Resistenties JAN FEB MRT APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

SOLOMON HR  Pfs:1-9,11-16

SVVC5044 HR  Pfs:1-15

SVVC8414 HR  Pfs:1-15

SVVC8155 HR  Pfs:1-15

SV1846VC HR  Pfs:1-14+16

SVVC5663 HR  Pfs:1-9,11-16

CALADONIA HR  Pfs:1-14+16

SV2146VB HR  Pfs:1-13,15

SV2157VB HR  Pfs:1-13,15

SVVB0421 HR  Pfs:1-15

SV2141VB HR  Pfs:1-13,15

    Zaaien in alle regio’s mogelijk                        Zaaien niet in alle regio’s mogelijk

Assortiment overzicht (gesorteerd naar ras en groei)

Teelt Advies

Wij zijn toegewijd aan het onderzoek en de invoering van innovatieve
nieuwe producten met een significante impact op uw succes.

Pfs  Peronospora farinosa f. sp. spinaciae   Downy mildew

HR (Hoge/standaard resistentie): Het vermogen van een ras om, in vergelijking tot een vatbaar ras, in hoge mate aantasting en/of symptomen te beperken die 
veroorzaakt worden door een ziekte of plaag. Resistentie rassen kunnen symptomen vertonen wanneer de ziektedruk van een ziekte of plaag hoog is. Nieuwe of 
afwijkende fysio’s van een ziekte of plaag kunnen de aanwezige resistentie geheel of gedeeltelijk doorbreken.

IR (Intermediaire resistentie): Rassen met een intermediaire resistentie tegen een ziekte of plaag kunnen zich beter handhaven dan vatbare rassen bij 
een matige of sterke infectiedruk van een ziekte of plaag. Wel kunnen rassen met intermediaire resistentie bij gelijke groeicondities een grotere variatie aan 
symptomen vertonen dan resistente rassen bij een matige tot sterke infectiedruk.

Groei:   1 = laag
            15 = zeer hoog (afhankelijk van zaai periode)

Kleur:      1 = licht
             10 = donker

= Baby-/Teenleaf

= Grote bladspinazie



Disclaimer: 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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