Jerada RZ F1
Vroege waswortel
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Vroege waswortel voor oogst 50 - 200 gram.
90 - 100 groeidagen.
Zaaiperiode maart tot half april.
1,6 - 1,8 miljoen zaden per ha.
Cilindrische wortel met een lengte van 18 - 22 cm.
Kleurt al vroeg goed door.
Veldhoudbaarheid is goed, met behoud van
kwaliteit.
Uitermate uniform eindproduct.
Netto-opbrengst ligt hoog voor een ras in het
snelgroeiend assortiment.
Zeer gezond loof met mooie donkere kleur.
Jerada is een zoete knapperige wortel.

Jerada RZ F1

Bospeen in het grover bereik

• Bospeen, in het grover bereik, voor het hele
seizoen.
• 90 groeidagen.
• Vroege zaai: 1,5 - 1,6 miljoen zaden per ha, later
1,6-1,8 miljoen zaden per ha.
• Gezond loof met middelmatige looflengte.
• Uniforme wortel, zeer sterke loofinplant, daardoor
snel te bossen.
• Vlotte groeier, snel op gewicht.
• Hoog aantal bossen per hectare.
• Kleurt in een vroeg stadium goed door.

Voor meer informatie, neem contact op met:
Rijk Zwaan Nederland B.V.: +31 (0) 174 53 23 00 | Rijk Zwaan Belgium nv: +32 (0)3 647 06 07

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.
Opname van een ras in deze uitgave betekent niet automatisch dat dit ras beschikbaar is voor exploitatie; het kan alleen voor
beproeving beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijk Zwaan (www.rijkzwaan.nl).
De foto’s in deze uitgave demonstreren de types waartoe de genoemde rassen behoren en niet alle rassen als zodanig. Deze foto’s
vormen geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, t.a.v. de prestaties van het gewas.
Rijk Zwaan Nederland B.V. | Burgemeester Crezéelaan 40 | 2678 KX De Lier

| Nederland | T +31 174 532 300 | www.rijkzwaan.nl

Rijk Zwaan Belgium nv | Westkaai 8 | 2171 Merksem | België | T +32 (0)3 647 06 07 | www.rijkzwaan.be

