Andijvie
Glas | Gladbladig en krul
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Andijvie | glas
Gladbladig

Krul | Frisée type

Armando

Zidane

Armando is uitermate geschikt voor de vroegste plantingen in de herfst, maar ook
voor de voorjaarsteelt is het al jaren een zeer gewaardeerd ras. Door de snelle groei
en goede hartvulling levert Armando een hoge productie. Dit ras heeft een opgerichte
groeiwijze. De onderzijde is mooi gesloten en deze andijvie is ook nog sterk tegen
rand.

Deze krulandijvie van het TFM-type is uitermate geschikt voor de voorjaars- en
zomerteelt. Zidane is volumineus, heeft een prachtig geel hart en is sterk tegen
rand. Dit type heeft een fijne krul over de gehele bladlengte. Door de goed gesloten
onderzijde is Zidane een betrouwbare en fijne frisée andijvie.

Zaaiperiode:
Oogstperiode:

20 augustus tot en met 5 september | januari tot en met februari
1 november tot en met eind januari | half april tot en met eind april

1 november tot en met half mei
1 december tot en met begin juli

Myrna

Chantal
Chantal is een standaard ras in de herfst- en winterteelt. Het ras heeft een opgerichte
groeiwijze en een frisse donkergroene kleur. In de lichtarme periode behoudt Chantal
zijn snelle hartvulling. De goed gesloten en soepele onderzijde heeft een klein snijvlak
wat resulteert in een hoge oogstprestatie. Dit bedrijfszekere ras is sterk tegen rand en
heeft dan ook een lang oogsttraject.
Zaaiperiode:
Oogstperiode:

Zaaiperiode:
Oogstperiode:

Myrna is al enige jaren een productieve, royale krulandijvie voor de herfst- en
voorjaarsteelt. Met zijn goede hartvulling is dit ras geschikt voor zowel de versmarkt
als voor de verwerking in snijderijen.
Zaaiperiode:
Oogstperiode:

half augustus tot en met oktober
half oktober tot en met half februari

5 september tot en met 25 september
half december tot en met half februari

Rasnaam Eigenschappen
Gladbladig
Armando

• Sterk tegen rand
• Snelle groei met een
goede hartvulling

Chantal

• Frisse donkergroene kleur
• Sterk tegen rand
• Snelle hartvulling in
lichtarme periode

Krul | Frisée type

Armando

Myrna

Zidane

• Mooi geel hart
• Sterk tegen rand
• Volumineus

Myrna

• Goede hartvulling
• Geschikt voor zowel
versmarkt als industrie
• Royale krulandijvie

Oogstperiode
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