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Nieuwe
identiteit

De zaden van Seminis beloven hoge  
groeipotentie en geven telers de vrijheid  

om zich te concentreren op wat echt telt.  
Hun doelen. Hun passies. Hun toekomst.

Het voeden van de snel groeiende wereldbevolking is geen gemakkelijke opgave. 
De mensen die ons dagelijks eten verbouwen, doen hun uiterste best om  
voldoende – en betaalbaar – voedsel te produceren. Daarvoor moeten zij kunnen 
werken met zaden van de hoogste kwaliteit, inclusief professionele ondersteuning 
en toegang tot technische kennis. En dat is precies wat Seminis hen biedt.

Met trots delen we onze nieuwe identiteit & nieuwe website! Ontdek ons 
‘Vegetables by Bayer’ verhaal! Bayer onthulde onlangs het ‘Vegetables by 

Bayer’ merkplatform, dat twee vertrouwde merken verenigt, Seminis®  
en De Ruiter®, onder één gezamenlijk doel met een nieuwe merkidentiteit, 

positionering en wereldwijde website: www.vegetables.bayer.com

WE  LOVE
CARROTS

Samen grootse 
prestaties leveren

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.

Onze strategie daarin wordt bepaald door  
drie elementen:

Unieke behoeften
Wij vergaren onze kennis vanuit de hele wereld en zetten die 
in voor lokale oplossingen. Daarbij luisteren wij naar telers, om 
de unieke uitdagingen waar zij voor staan te begrijpen en 
samen met hen de beste producten en oplossingen te vinden.

Zinvolle innovatie
Seminis maakt gebruik van uitgebreide technologische kennis 
op het gebied van zaden en de groenteteelt, om daarmee 

Met meer dan twintig soorten gewassen en duizenden innovatieve rassen in groentezaden 
bieden Seminis® en De Ruiter® hun klanten al vele jaren baanbrekende oplossingen voor de 

vollegrondsproductie en beschermde teelt. Onder de paraplu ‘Vegetables by Bayer’ bundelen 
deze twee merken nu hun krachten. Met een frisse, nieuwe branding en de intentie om nog  
meer waarde te creëren in elke stap van het proces – voor telers, partners, consumenten en  

de planeet.

“Onze professionals, onze kennis en onze en hoogwaardige groenterassen vanuit heel Bayer  
komen samen in ‘Vegetables by Bayer’. Dit betekent dat onze merken Seminis® en De Ruiter®  

onze klanten en partners op nieuwe en verfrissende manieren meerwaarde kunnen bieden”,  
vertelt Inci Dannenberg, President of Global Vegetable Seeds bij Bayer.

Deze toegevoegde waarde zien we terug in vier belangrijke pijlers: samenwerking, innovatie,  
prestaties en duurzaamheid!

Neem een kijkje op onze nieuwe website! www.vegetables.bayer.com

Het Bayer Seminis-team

hybriden te ontwikkelen met de hoogste toegevoegde waarde 
voor de afnemers. Onze klanten kunnen erop rekenen dat wij 
hen zaden leveren, die uitblinken in opbrengst, productie, smaak 
en voedingswaarde en die daarnaast beter bestand zijn tegen 
ongunstige omstandigheden, plagen en ziektes.

Samen teeltrisico’s minimaliseren
Wij bieden onze klanten wereldwijd ondersteuning waar ze op 
kunnen rekenen. Voor, tijdens en na hun aankoop. We werken 
samen om alle kennis, ervaring en teeltmogelijkheden te 
combineren met de juiste kwaliteitsrassen, om zo de teeltrisico’s 
tot een minimum te beperken. 

Seminis geeft u de vrijheid om u volledig te richten op uw 
doelstellingen en ware passie: het telen van de best mogelijke 
gewassen en het bouwen aan een succesvol bedrijf met een 
welvarende toekomst.
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Carruba
Een vroege peen, geschikt voor afland  
verwerking en bospeen

Carruba is één van onze nieuwste wortelrassen, geschikt voor 
afland verwerking en bospeen. Carruba is ongeveer 5 dagen later 
dan Carvora en geeft bewezen een uitstekende opbrengst. 
Carruba is geschikt voor zaaien van januari tot eind april op een 
dichtheid van 1.0-1.4 miljoen zaden per hectare voor de oogst 
vanaf juni. 

//  Mooie gladde, uniforme peen met een mooi afgestompte punt 
//  Goede rooieigenschappen
//  Hoog (netto) opbrengstpotentieel

NANTES TYPE

Carvora
Hoog opbrengstpotentieel, voor gebruik 
in het vroege tot hoofdseizoen met  
extra kwaliteitskenmerken

De marktbare opbrengst van Carvora is aanzienlijk verhoogd  
in vergelijking met de huidige marktstandaarden vanwege  
vele factoren zoals de uniforme lengte, de diameter, de mooi 
afgestompte vorm en de gladheid van de wortels. 

//  Vroeg ras voor de versmarkt
//  Uniforme, gladde peen met een cilindrische vorm 
//  Goed voor zaaien van februari tot mei 

Nantes type

Nieuw!

Wilt u meer weten over de 
veredelings geschiedenis van Seminis? 

Scan dan deze QR code. 

Wortel veredelaar Wieger  
van Maledegem vertelt zijn  

verhaal en neemt u mee  
over de veredelingsvelden  

in Wageningen.



Caribou
Een sterke, uniforme bewaarwortel 
met een hoge netto opbrengst

Caribou is één van onze nieuwste wortelrassen, geschikt als 
bewaarpeen. Caribou is ongeveer 10 dagen eerder dan Carlano  
en geeft een goede bewaarbaarheid. Caribou is geschikt voor 
zaaien in mei op een dichtheid van 1.6-1.8 miljoen zaden per 
hectare voor een oogst in oktober. 

//  Uitermate geschikt voor de verse markt
//  Mooie, gladde uniforme peen met een cilindrische vorm 
//   Hoog percentage bruikbare wortelen 
//  Sterk tegen breuk

Carlano
Het wortelras met gezond en sterk loof

Carlano is het nieuwste wortelras van Seminis, dat zich onder-
scheidt door zijn gezond en sterk loof. Een groot voordeel van 
Carlano is dat deze peen uniforme wortelen geeft en een hoog 
(netto) opbrengst potentieel heeft. Daarnaast is deze wortel sterk 
tegen breuk en uitermate geschikt als schijvenpeen voor de 
industrie en voor de lange bewaring en is zeer geschikt voor de Bio 
teelt. Kortom: een teeltzeker ras, dat optimale opbrengst biedt.

//  Hoog (netto) opbrengstpotentieel
//  Zeer uniforme wortelen, sterk tegen breuk
//  Geschikt voor lange bewaring

Nieuw!

NANTES TYPE

Kalender – Zaaien en Oogsten 

Rasnaam JAN FEB MAR APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC

Carvora

Carruba

Caribou

Carlano

 Aanbeveling:    Zaaien      Oogsten

Wortelassortiment (gesorteerd op type en rijping)
Rasnaam Type Afrijping Ontwikke-

lingstijd  
in dagen

Lengte 
in cm

Diameter 
in cm

Gebruik in het segment:

Bospeen Waspeen Opslag Industrie

Carvora Nantes Vroeg 95 19-21 2,5 - 3 x x

Carruba Nantes Middelvroeg 100 18-21 2,5 - 3,5 x x x

Caribou Nantes Middelvroeg 120 19-21 2,5 - 3,5 x x

Carlano Nantes Middellaat 130 19-22 2,5 - 3,5 x x x



Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanagers:

LENNERT VAN ARENTHALS 
Accountmanager 
Zuid-Nederland
+31 (0)6 53779035
lennertvan.arenthals@bayer.com

DIRK GILLIS 
Accountmanager België
+ 32 (0)4 7577 1018
dirk.gillis@bayer.com

PASCAL KWINT 
Productontwikkeling Benelux
+31 (0) 621319358 
pascal.kwint@bayer.com

RALPH HOGERVORST 
Accountmanager 
Noord & Midden Nederland
+31 6 11 45 97 22
ralph.hogervorst@bayer.com

www.vegetables.bayer.com

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