
Bloemkool industrie

Ontdek hier de bloemkoolrassen van 
Seminis voor de industrie

Fortaleza

Rechtopstaand gewas

Kort oogsttraject

Gemakkelijk te rozen

Freebel

Vaste compacte fijne roosjes

Zeer arbeidsvriendelijk

 Relatief sterke groeikracht

Giewont

Zeer hoge productie

Vaste en harde 

championvormige roosjes 



Bloemkool industrie

Fortaleza 
Hét ras voor de industrie met een korte oogstperiode

Freebel 
Het ras met de fijnste roosjes

Giewont 
Flexibele oogst met stevige, champignonvormige roosjes

Teeltperiode: Begin eerste vrucht en tweede vrucht

Rechtopstaand gewas

Produceert mooie vaste roosjes

Kort oogsttraject

Gemakkelijk te rozen

Goede productie

Teeltperiode: tweede vrucht

Relatief sterke groeikracht en gewasontwikkeling

Produceert zeer vaste compacte fijne roosjes (< 60 mm) met een korte steel

De roosjes hebben een egale inwendige en uitwendige kleur

Is zeer arbeidsvriendelijk; gemakkelijk te oogsten en te versnijden tot roosjes

Het ras kenmerkt zich door een vrij kort oogsttraject en goede productie

Teeltperiode: eerste en tweede vrucht

Eerste vrucht: planten vanaf 15 april. Tweede vrucht: planten vanaf 25 juni tot en met 10 juli

Giewont levert een zeer hoge productie en heeft een flexibel oogsttraject

Vormt een witte kool met vaste en harde championvormige roosjes

Opgericht gewas met een zeer goede zelfdekbaarheid

De perfecte kwaliteit voor de verwerking

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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Oogstplanning industriebloemkool eerste vrucht Oogstplanning industriebloemkool tweede vrucht

Plantdatum Fortaleza 
groeidagen

Geschatte 
oogst

Giewont 
groeidagen

Geschatte 
oogst

1 april 84 24 juni - -

5 april 83 27 juni  - -

10 april 81 30 juni  - -

15 april  79 3 juli 83 7 juli 

20 april 78 7 juli 82 11 juli 

25 april 76 10 juli 80 14 juli 

30 april 75 14 juli 79 18 juli 

 

Plantdatum Fortaleza 
groeidagen

Geschatte
oogst

Freebel 
groeidagen

Geschatte
oogst

Giewont 
groeidagen

Geschatte
oogst

25 juni 75 9 september 80 13 september 100 3 oktober 

1 juli 80 19 september 85 24 september 102 11 oktober 

5 juli 80 23 september 85 28 september 105 18 oktober 

10 juli 85 4 oktober 90 9 oktober 110 28 oktober

15 juli 85 9 oktober 90 14 oktober 115 7 november

20 juli 90 18 oktober 95 23 oktober
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