
Broccoli

Onze rassen Ironman, Steel, Titanium, 
SV1002BL en Shard

Ironman

Ironman is de standaard in de broccoli teelt  

en presteert onder alle groeiomstandigheden. 

Ironman staat voor hoge kwaliteit en is  

makkelijk te oogsten. 

Steel

Steel oogst 7 tot 10 dagen later dan Ironman  

en is net als Ironman makkelijk te oogsten.  

De schermen hebben een superieure kwaliteit 

met fijne, gelijkmatige knoppen (beads). Steel is 

met name geschikt voor productie in de herfst. 
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Broccoli

Kalender    
rassen segment gem. groeidagen jan feB mar apr mei jun jul aug sep oKt nov dec

Ironman Hele seizoen 70-80 dagen

Steel Hele seizoen 80-90 dagen

tItanIum najaar 72-85 dagen

SV1002Bl najaar 72-85 dagen

Shard najaar 70-80 dagen

SIBSey Hele seizoen 60-75 dagen

aanbeveling:     Zaaien     Planten     oogsten

titanium 
Sterk en eenvoudig te oogsten

SV1002Bl 
Verbeterde ziektetolerantie

Shard 
Snel op gewicht

titanium komt snel op gewicht en 

heeft een goede veldhoudbaarheid.  

dit ras is met name geschikt voor het 

najaar. oogsten vanaf half september. 

titanium heeft een sterk en gezond 

gewas. ook houdt hij zich sterk onder 

natte omstandigheden.  

sv1002Bl kenmerkt zich door  

een zeer uniforme oogst en is  

sterk tegen ziektes. sv1002Bl  

is enkele dagen later dan de  

ironman en is met name geschikt  

voor de tweede helft van  

het seizoen. 

shard komt eenvoudig op gewicht  

en geeft een uniforme oogst.  

Hij kenmerkt zich door een sterke 

waslaag. oogsten vanaf eind  

september. shard is enkele dagen 

vroeger dan ironman en helpt u aan 

opbrengst in het najaar.
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