Endeavour RZ
Tros grof

Productinformatie
• Segment: tros grof.
• Resistenties:
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0.
• Gem. vruchtgewicht: 140 - 160 g.
• Generatieve groeiwijze.
• Open en overzichtelijk gewas met veel
groeikracht.
• Goede doorgroei.
• Mooie groene delen van de tros.
• Ongevoelig voor scheuren.
• Groeit mooi recht langs het touw.
• Zeer hoge productie.
• Ook geschikt voor zomerteelten en kan 		
lang doorgeteeld worden.
• Geschikt voor belichte teelten.
• Arbeidsvriendelijk.

Marktinformatie
•
•
•
•
•
•

Vroege productie en hoge najaarsproductie.
Hoog-rond vruchttype.
Vast aan de tros.
Vlakke trossen.
Stevige vruchten.
Ook Organic beschikbaar.

Consumenten- en
verwerkingsinformatie
•
•
•
•

Goede houdbaarheid.
Zeer constante kwaliteit.
Mooie rode tomaat.
Gemiddeld suikergehalte: brix 4,5
(gemeten in de Trail Center Tomato van
Rijk Zwaan).

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.
Voor meer informatie over de resistentie statement, verwijzen wij u naar de website www.rijkzwaan.nl.
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.
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