Ormonde RZ F1
Nieuw zomerras bloemkool

Rijk Zwaan introduceert zomerras Ormonde RZ F1 (26-268 RZ) voor de verse markt.
Na jaren goede ervaring met interne proeven, zijn er vorig jaar in Zuid-Nederland op brede schaal
proeven uitgezet. We hebben de proeven het gehele traject gevolgd en willen Ormonde nu op grote
schaal introduceren. Bij de telers die het ras hebben getest, waren de resultaten zeer positief. Deze
nieuwkomer blijkt uitermate betrouwbaar in groeidagen en koolkwaliteit. Daarnaast is Ormonde
zelfdekkend, makkelijk te oogsten en geeft een goede presentatie in de kist. De onderkant is goed
gesloten en heeft weinig last van smet of geel blad.
De eigenschappen van Ormonde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mooie vaste witte bloemkool
Goed planbaar
Stabiel in aantal groeidagen (ca. 70 – 75 dagen)
Uniforme koolzetting dus minder oogstbeurten
Sterk tegen rand
Goed zelfdekkend
Goed in te tassen
Sterk tegen schift en doorwas
Sterk tegen dubbele kolen
Stevig compact gewas
Ook geschikt voor hogere plantdichtheden
Planten: vanaf begin mei tot en met begin juli
Oogsten: juli, augustus, september

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.

Rijk Zwaan Nederland B.V. | Burgemeester Crezéelaan 40 | 2678 KX De Lier | Nederland | T +31 (0)174 53 23 00 | www.rijkzwaan.nl

