Veldsla
Vollegrond en onder glas

Accent
Accent heeft een glanzend, donkergroen rond blad
en is sterk rozetvormig. Het ras is zeer productief
door de snelle, compacte en half opgerichte
groeiwijze.
Teeltperiode:

Herfst tot en met voorjaar
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Veldsla
Amely

Amely is een mooi opgericht ras met een snelle ontwikkeling voor een goede
productie in de herfst, winter en het voorjaar. Ook is het ras in de zomer
geschikt voor tunnel en onder glas.
Teeltperiode:

Jaarrond

Bonvita
Amely

Bonvita is een mooi opgericht ras met een kort bladsteeltje. Het blad is dik
en mooi geaderd en de kleur is smaragdgroen. Bonvita heeft een goede
opbrengst en houdbaarheid. Ook is het ras zeer geschikt voor het was- en
verpakproces.
Teeltperiode:

Midden voorjaar tot begin herfst

Favor

Favor is al jaren een betrouwbaar ras voor de late voorjaars- en zomerteelt.
Dit ras is ongevoelig voor lepelvorming en geeft door zijn glanzende ronde
bladeren een prachtige presentatie. Het ras is zeker geschikt voor de
versmarkt en foodtainer (schaaltje).
Teeltperiode:
Bonvita

Jaarrond
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