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Idris F1

• Industrieras voor 2e vrucht (plant ca. 27 juni - 10 juli).
• Kleine, harde, vaste roosjes.
• Onder de juiste teeltomstandigheden een goede zelfdekbaarheid.
• Gemiddeld 88 groeidagen.
• Hoge resistentie tegen ziektes.
• Weinig oogstbeurten.
• Hoog soortelijk gewicht.
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Onder de juiste teeltomstandigheden een opgericht gewas
met goede zelfdekbaarheid.
Industrieras voor 1e en 2e vrucht.
Zware kool met diep doorlopende roosjes.
Mooie kwaliteit roosjes: hard en met een korte steel.
Ras voor oogst in vroege zomer en vroege herfst.
Kan goed presteren onder droge weersomstandigheden.
Gemiddeld aantal groeidagen: ± 84-89.

NB: wij adviseren u om u ervan te verzekeren dat u de Technische Disclaimer, te vinden op de achterzijde van deze brochure, goed heeft doorgenomen.
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Ras met hoog opbrengstpotentieel voor zowel industrie
(1e en 2e vrucht) als verse markt.
Onder de juiste teeltomstandigheden een groeikrachtig, gezond
en opgericht gewas, goed zelfdekkend met een mooie gesloten
onderkant.
Zware kool met harde roosjes.
Hoog soortelijk gewicht.
Sterk tegen paarsverkleuring.
Gemiddeld aantal groeidagen: ± 90-95.
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Neem voor meer informatie contact op met onze gewasspecialisten:
Piet Steenks
+31 (0)6 53 23 50 59
piet.steenks@hazera.com

www.hazera.nl

Denis Desrumaux
+32 (0)495 360 829
denis.desrumaux@hazera.com

Johan Vandenabeele
+32 (0) 496 245 796
johan.vandenabeele@hazera.com

info@hazera.nl

De variëteiten bevatten het resistente gen / de resistente genen, maar resistente stammen kunnen enkele ziektesymptomen of schade laten zien bij een hoge plaagdruk en/of bij
negatieve omgevingscondities . Zie de ISF-definitie van deze term op http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. Een kopie van de definities voor termen die reacties
van planten op plagen omschrijven voor de groentezaadsector, kunnen op verzoek worden verkregen in onze kantoren.
Opgelet: Deze informatie en enige aanvullende/overige verbale of schriftelijke informatie die gegeven kan worden namens Hazera, geeft gemiddelde resultaten weer van specifieke
proeven; deze zijn niet uitputtend en ook niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig en mogen niet worden opgevat als een advies, richtsnoer, aanbeveling, verklaring of garantie. Zaaitijden
en groeigebieden zijn enkel indicatief. Afbeeldingen zijn enkel illustratief. De verkoop & het gebruik van zaden is onderhevig aan de voorwaarden en condities die gezamenlijk worden
weergegeven op zaadverpakkingen en in catalogi en/of op: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2016 Hazera. Alle rechten voorbehouden.

