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East-West zaden introduceerde in 1982 marktgerichte plantenveredeling in 
Zuidoost-Azië door zich te concentreren op lokale markten en lokale 
behoeften. Kleine boeren waren toen belangrijkste klanten, en dat zijn ze tot 
nu toe. Tegenwoordig is East-West zaden marktleider op het gebied van 
tropische groentezaden in Azië en daarbuiten. Het bedrijf produceert en 
verkoopt een breed portfolio van hybride en open bestoven zaden. Zij 
hebben leidende marktposities in Thailand, de Filippijnen, Indonesië, 
Vietnam, Myanmar en Sri Lanka. East West zaden heeft haar 
bedrijfsactiviteiten ook uitgebreid in India, China, Latijns-Amerika en Afrika. 
East West zaden worden geplant op de velden van 18 miljoen boeren 
wereldwijd. East-West zaden is een multiculturele organisatie met meer dan 
4.000 medewerkers wereldwijd en 14 R & D-stations in 6 landen. De 
voortdurende groei is gebaseerd op een sterke cultuur van leren en 
innoveren. 



KOMKOMMER 

SALIM 
• STERKE planten die onder verschillende

weersomstandigheden kunnen groeien

• Vruchten zijn medium groen-donker groen in kleur

• Vruchtvlees is dik, crispy en heeft een goede
smaak

• Oogst = 38-40 dagen na overplanten

• Vrucht lengte = 14-15 cm

• Vrucht diameter = 3-3.5 cm 

• Gemiddeld weerstand tegen: 

Tomato Leaf Curl Virus & Meeldauw

TYREKE 
• STERKE planten die onder verschillende

weersomstandigheden kunnen groeien

• Vruchten zijn medium groen-donker groen in kleur

• Vruchten zijn uniform in grootte en vorm

• Oogst = 38-40 dagen na overplanten

• Vrucht lengte = 20-23 cm

• Vrucht diameter = 4-5 cm 

• Gemiddeld weerstand tegen: 

Tomato Leaf Curl Virus & Meeldauw



WATERMELOEN 

GOLDEN SWEET 80

• Sterke planten met hoge
productie

• Ovale donker groene vruchten

• Geel, zoet & crispy vruchtvlees

• 13-14% Brix  

• Oogst = 50-55 dagen na
overplanten

• 3-4 kg vruchten

ALMASI 

• Planten groeien heel snel en
hebben goede vruchtdracht

• Ovale vruchten met donker groene
strepen en lichtgroene kleur

• Rood, zoet & crispy vruchtvlees

• 10-11% Brix 

• Oogst = 70-80 dagen na
overplanten

• 8-12 kg vruchten



KANGKONG 

LIAO 
• Smalle bladeren

• Kleur = donker groen

• Groeit het best in de droge tijd

• Uniforme plantgroei

• Lang houdbaar

• Oogst = 20-25 dagen

na overplanten

• 18-20 cm lange

planten

YANGTZE 
• Brede bladeren

• Kleur = licht groen

• Kan het heel jaar rond geplant worden

• Snelle groei en hoge

productie

• Sterke planten

• Oogst = 20-25 dagen

na overplanten



CHINESE BLADGROENTEN 

Pakchoy Yubi
• Sterk, snel groeiende & uniforme planten

• Medium-Donker groen

• Grote bladeren

• Korte, dikke en brede

stengels

• Vooral geschikt voor

de droge tijd

• Oogst = 32-34 dagen na

overplanten

• 24-26 cm hoge planten

Caisim Oni 
• Sterk

• Snelle groei

• Uniforme planten

• Donker groen

• Licht groene stengels

• Breed resistentie pakket

• Vooral geschikt voor

de droge tijd

• Oogst = 30-35 dagen na

overplanten

• 25-35 cm hoge planten



SOEPGROENTE & SHALLOT

Sedano
• Vooral geschikt voor de tropen

• Kan het heel jaar door geplant worden; kan tegen
hitte

• Lange licht groene stengels (25-33 cm) met 
bladeren van excellente smaak

• Oogst = 70-75 dagen na overplanten

• Gewicht = 80-90 gram 

Charlotte 
• Oogst = 105-115 dagen na overplanten

• Sterke planten met 2-3 splitsingen

• Knapperige bladeren en rode bulben

• Lang houdbaar

• Vooral geschikt voor de droge tijd

• Gewicht = ong. 45 gram 



KOOL 

ASHA 
• Oogst = 50-55 dagen na

overplanten
• ROND
• 13-14 cm diameter 
• 0.9-1.1 kg zwaar
• Kan heel vroeg afgeoogst
worden
• Uniforme groei
• Zoete smaak

INDICA 

• Oogst = 70-75 dagen na
overplanten

• Sterke planten
• PLANT ROND 
• 18-19 cm diameter 
• 1.5-2.0 kg zwaar
• Uniforme groei
• Bestand tegen verschillende

klimaatsomstandigheden



BLOEMKOOL: Poornima

• Sterke planten

• Hoofden zijn uniform in grootte en vorm en wit in kleur; 
goede kwaliteit

• 20-22 cm in diameter, 13-15 cm diep

• Gewicht = 1.3-1.5 kg 

• Voldoende bladeren om de hoofden te beschermen: een
paar dagen voor de oogst is het wel noodzakelijk om het 
hoofd handmatig te beschermen

• Oogst = 65-70 dagen na overplanten

• Kan ook in de regen tijd geplant worden



Hete peper: Piquente Red 

• Habanero peper

• Fel rood in kleur

• Zeer pittig

• Sterke aroma 

• Geschikt voor de tropen

• Kan het heel jaar door zowel in de regen 

als droge tijd geplant worden

• Oogst = 75-85 dagen na overplanten

• Sterke planten

• Vruchten: 4.5 cm lang en 2.5 breed 



RADIJS & KOUSEBAND 

Ural 
• Tropische ras

• Uniforme lange (20-23 cm) dike (4.5-5 cm) witte
wortelen

• Geschikt voor de regen tijd

• Oogst = 43-45 dagen na inzaai

• Snelle groei

Ande
• Klim type 

• Oogst = 45-50 dagen na inzaai

• Sterke planten

• Donker groene peulen, 50-55 cm lang en 6-7 mm 
dik

• Lang houdbaar

• Produceert goed in open veld en onder hete
omstandigheden



PAPAJA & MAIS 

Maradona
• Oogst = 210-240 dagen na overplanten

• Sterke Dwerg plant die veel dragen

• Uniforme ovale vruchten van 1.5-2 kg 

• Oranje-rood vruchtvlees: brix 12-14

• Gemiddeld weerstand tegen: 

Anthracnose en PRSV virus 

Sugar Queen 
• Grote en dikke koren (18-20 cm) perfect voor de 

verse markt

• hoge opbrengst tot wel twee koren per plant. 

• De planten (hoogte: 180 cm) met gemiddelde 
tot hoge groeikracht

• De mais heeft een aantrekkelijke gele kleur, een 
zeer zoete smaak (brix: 13)

• lange houdbaarheid, uniforme vulling en rechte 
rijen.


