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Adele RZ
stuksgever met
topkwaliteit

Adele RZ: stuksgever met topkwaliteit
Ons nieuwe ras Adele RZ is zonder twijfel een prachtige aubergine om te zien. En dankzij de prima
stevigheid behoudt zij haar kwaliteit in het gehele handelskanaal. Een topper in wording. Nu is het zaak

Auberginekwekerij De Jong B.V., Dinteloord

om samen de meest geschikte teeltmethodiek te ontdekken.

Adele geeft een vrij forse plant vanuit

de bladeren kleiner en de lengtegroei

de opkweek. Stuur na het planten

minder. Het maakt het gewas prettig

generatief, maar zeker niet te generatief.

om in te werken. Met de toenemende

Ondanks dat telers de laatste jaren

daglengte in het voorjaar neemt de

vaker kiezen voor een wat lagere vlakke

plantbelasting toe. Het is dan ook

temperatuur (met het oog op energie-

noodzakelijk om goed door te oogsten.

verbruik), is het voor Adele belangrijk

Niet iedere vrucht zal grof uitgroeien

om hoger te starten. Anders wordt het

en er moet voorkomen worden dat er

Najaar

gewas te ‘vet’. Vervolgens kan vrij snel na

‘inhaalvruchten’ ontstaan.

Adele is een echt kwaliteitsras, toch blijft

het doorkomen van de derde of vierde

• Niet met een te generatief gewas de
zomer in gaan;
• Vlak voor een warme periode lichter
gaan knippen;
• Voldoende water beschikbaar hebben
voor de plant.

“Adele RZ staat garant voor een uniforme

Zomerse uitdaging

dag-nachtverschil. U kunt op alle stengel-

Door het open karakter van de plant

groeien. De planten geven voorrang aan

systemen de hartvrucht aanhouden.

ontstaat wat makkelijker ondergroei

zichzelf en hebben minder aandacht

in het gewas, met vruchten die ook

voor zetting en vruchten. Dit vraagt

zijscheuten moeten toppen op 1 bloem. Anders krijg je

partij heel mooie aubergines. Ze hebben een

een oerwoud van een gewas met een te hoge plantbe-

kleinere kelk en zijn daardoor minder vatbaar

lasting en te trage uitgroeisnelheid. Vorig jaar hadden we

voor beschadigingen. Ook het lagere gemiddeld

5 rijen, nu 5,5 hectare. Dan ervaar je zo’n ras heel anders.

vruchtgewicht zien we graag, we oogsten ze

Tijdens de extreme hitte in de eerste drie weken van juli

het liefst tussen de 300 en 350 gram. Dat is de

bijvoorbeeld zagen we wel wat roodverkleuring. Tja, hoe

mooiste maat. Het gewas was best wel groeierig

ga je daar mee om? Misschien toch wat rustiger telen en

in het begin. Achteraf gezien hadden we al die

af een toe een zonnetje wegschermen.”

het in de herfst oppassen. De gewassen

stengel, overgestapt worden op een

Stuksbelasting

Peter de Jong:
“Een mooi slank vruchtje”

Peter Janssen:
“Goed de
zomer door”

gaan dan namelijk weer makkelijker

meetellen voor de totale plantbelasting.

om generatieve acties. Indien goed

Adele ontwikkelt makkelijk zijscheuten.

Een extra rondje onderdoor oogsten is

gestuurd, zal Adele tot het einde van

Hierdoor kunt u eenvoudig de juiste

nodig om de plantbelasting op niveau

de teelt haar kwaliteit vasthouden.

plantbelasting opbouwen, afhanke-

te houden. De kwaliteit is prima, mits

lijk van het licht. Wij raden aan om bij

op tijd geoogst. Een ander punt van

een vol gewas een extra blaadje weg

aandacht is roodverkleuring. Vooral

te halen, dan komt er voldoende licht

tijdens periodes met veel instraling en

bij de plant. Vanwege een snel opbou-

warme nachten moeten we hier scherp

wende stuksbelasting wordt het gewas

op zijn. De belangrijkste maatregelen

• Ovaal type voor stookteelt

We telen over het algemeen wat droger; laten de mat elke

van Adele in het voorjaar wat opener,

om roodverkleuring te voorkomen:

• Gemiddeld vruchtgewicht tussen

nacht zo’n 8 tot 10% interen. Daar reageert dit ras prima

E.E. Products, Poeldijk

Raseigenschappen
Adele RZ

“Geen enkel ras is makkelijk, maar Adele RZ is zeker heel
goed te telen. Bij E.E. Products staat hij tussen verschillende andere rassen en types, dus apart sturen is lastig.

op. Zou ik wat kunnen aanpassen, dan was het de CO2.

300-325 gram

Tabel Demo Trials P. de Jong, Dinteloord
Zaaidatum: 30-10-13, plantdatum: 17-12-13, 3 stengels per plant, 4,4 stengels/m2
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Ras:

Kg/m2 t/m wk 34

Stuks/m2 t/m wk 34 GVG t/m wk 34

Adele RZ

46,3

147

314

Beyonce RZ

48,2

131

367

Jaylo RZ

45,9

128

358

• Hoge stuks- en totaalproductie

We doseren nu ongeveer 6 uur in de zomer, maar Adele

• Zeer uniforme vruchtvorm

zou ik graag wat langer willen geven. Het gewas is de

• Kleine kelk

afgelopen maanden goed doorgekomen, ik heb nagenoeg

• Stevige vrucht en goede houdbaarheid

geen roodverkleuring gezien en de plant blijft open. En dan
de vruchten, die zijn zeer, zeer mooi. Dit is absoluut zijn
grootste pluspunt. We kunnen ze op licht vruchtgewicht
knippen zonder dat het gewas uit balans raakt. We mikken
op 50% 300 gram, 20% 400 gram, 25% 225 gram en 5%
175 gram. Ja, Adele bevalt goed.”
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2014 | September

3

Contactgegevens
Nederland & België

Rudy van den Berg
+31 (0)6 300 303 19
r.van.den.berg@rijkzwaan.nl
Ben Zwinkels
+31 (0)6 532 989 94
b.zwinkels@rijkzwaan.nl

Growing Partner RZ | Altijd actueel teeltadvies
Op het digitale platform Growing Partner RZ vindt u het hele jaar actuele
teeltinformatie en -tips van de teeltadviseurs van Rijk Zwaan. Zodra
er een bericht is geplaatst, ontvangt u een e-mail. Naast het lezen van
de i nformatie kunt u hierop ook reageren. Heeft u nog geen inlogcode
ontvangen of heeft u vragen over Growing Partner RZ? Neem dan contact
op met Rijk Zwaan via het e-mailadres partner@rijkzwaan.com

Beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en elke andere informatie in welke vorm dan ook van Rijk Zwaan, bijvoorbeeld over de
houdbaarheidsdatum, zaai-, plant- en oogstdata, zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk.
Rijk Zwaan aanvaardt echter in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van zulke beschrijvingen,
illustraties, teeltadviezen en informatie. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste opslag van de zaden en dient zelf te
beoordelen of de zaken en teeltadviezen geschikt zijn om voor de beoogde teelten respectievelijk onder de lokale omstandigheden te
worden gebruikt.
De resistentieverklaring is gepubliceerd op www.rijkzwaan.com en wordt op verzoek aan u toegezonden.
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