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Industrieprei
Cherokee F1
Cherokee is een laat herfstras en wordt gekenmerkt door zijn hoge productie aan vaste
schachten. Dit ras is sterk tegen bruine strepen en trips. Door de donkere kleur groeit het ras
trager dan Gevaria en is daardoor in het tweede gedeelte van de herfstperiode te gebruiken.
Door de snelle hergroei na de winter, is het ras eveneens geschikt als lenteprei.
Plantperiode: eind mei/juni
Oogstperiode: half november - half januari

Oslo F1 (E65D.099)
Het nieuwe hybride ras Oslo is geschikt voor de herfstteelt en het wintersegment.
Het ras wordt gekenmerkt door zijn hoge schonings rendement. Het heeft een hoge productie
aan uniforme vaste schachten die makkelijk te pellen zijn. Tevens is Oslo sterk tegen trips,
papiervlekken en roest. Hierdoor heeft dit ras een sterk gezond gewas met een mooie
opgerichte stand.
Plantperiode: week 25 t/m 28
Oogstperiode: november tot en met februari
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Is ook mogelijk:

Uw contactpersonen in Nederland
Bert Hendrikse 		 tel.: +31 (0)6 50 88 54 54
Theo Peeters 		 tel.: +31 (0)6 55 22 66 99
Uw contactpersoon in België
Dirk Casteleyn 		 tel.: +32 (0)475 85 00 80

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten.
De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden
gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven. De meest
recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl © Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | juni 2019
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