Daleza F1
(E225W.004)

Raseigenschappen
Gewas: 	Type Wit
(Nederland, Duitsland, Frankrijk en Noord-Spanje)
Oogstperiode: Midden-vroeg
Teeltmethode: Zwart/wit folie ook met minitunnel
Plantdichtheid:
5-6 planten enkele rij per strekkende meter
7-8 planten dubbele rij per strekkende meter
Loof:
Het loof van Daleza F1 is donker van kleur met een vrij open gewas
en sterk tegen bladziekten, deze eigenschap maakt Daleza F1 dan
ook geschikt voor de duurzame/biologische teelt.
Eigenschappen van Daleza F1:
• Vroeg in zijn segment
• Uniforme stengels
• Bovengemiddelde kwaliteit
• Sterk tegen bladziekte

enzazaden.nl

Daleza F1 (E225W.004)
Daleza F1 is een aspergeras van Enza Zaden. Enza Zaden is een
veredelingsbedrijf uit Enkhuizen dat groenterassen veredelt voor
de professionele markt. Nieuw in de aspergemarkt, maar al drie
generaties lang zijn ondernemerschap, langetermijnvisie en focus op
innovatie kenmerkend voor het onderscheidende vermogen en de
gezonde groei van ons bedrijf. Dat betekent dat we groenterassen
ontwikkelen in meer dan 30 internationale en lokale gewassen. De
zaden hiervan produceren en verkopen we wereldwijd. Het bedrijf
behoort tot de tien grootste groenteveredelingsbedrijven ter wereld.
Daleza F1 is een robuust, uniform en met een hoog stengelgewicht
midden-vroeg ras. Met goed gesloten koppen is dit ras geschikt voor
de teelt van witte asperges in gebieden met een gematigd klimaat.
Nederland, Duitsland maar ook in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje.
Daleza F1 is goed van smaak en daarom ook zeker geschikt voor
consumentenverkoop. Bij aanvang piekt het ras in productie en
behoudt het zijn hoog stengelgewicht gedurende het oogstseizoen
wat een groot voordeel brengt in de oogstkosten en sorteerkosten.
Daleza F1 produceert een hoog percentage AA-stengels met een
bovengemiddelde opbrengst.

Uw contactpersoon in Nederland
Paul Huijs: tel +31 06 - 46 19 59 44

Enza Zaden

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland
Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland
tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00
info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl

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
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