Rasinfo

Stengeluien

www.degrootenslot.nl

Stengeluien
Plaza nieuw

• Zeer uniforme hybride stengelui
• Fors, opgericht, donkergroen loof
• Maakt erg makkelijk schoon en is hierdoor
erg arbeidsvriendelijk
• Hoog productief
• Oogst van vroeg tot laat

voor het laatste nieuws op
het gebied van uienteelt.

Parade
•
•
•
•

Stengelui van het langere type
Fors, opgericht, groen loof
Productief
Oogst van vroeg tot laat

Performer
•
•
•
•
•

Donkergroene stengelui
Goede uniformiteit
Arbeidsvriendelijk
Productief
Oogst van vroeg tot laat

Bejo, een naam die staat voor kwaliteit
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Deze informatie is met zorg samengesteld. De gegevens zijn een richtlijn, gebaseerd op meerjarige resultaten uit onze proeven en dienen naar eigen inzicht te worden geïnterpreteerd. Aan de vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. (0912)
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Stengeluien
Ras

voor het laatste nieuws op
het gebied van uienteelt.

Planttype

Opmerking

Plaza nieuw

F1

Hoog productieve en zeer uniforme hybride

Parade

OP

Fors, opgericht, groen loof en productief

Performer

OP

Goede uniformiteit en arbeidsvriendelijk

Elk jaar toetst de veredelingsafdeling van Bejo Zaden/De Groot en Slot al haar rassen op eigen proefvelden. Alle gegevens in de tabellen zijn gebaseerd op driejarige gemiddelden van deze proefvelden.

Bejo, een naam die staat voor kwaliteit
Noordwest Nederland
Perry Kuilboer
mobiel: 06 51 440 527
e-mail: p.kuilboer@bejo.nl

Zuidwest Nederland
Rob van den Bos
mobiel: 06 53 427 746
e-mail: r.vandenbos@bejo.nl

Noordoost Nederland, IJsselmeerpolders
Robert Schilder
mobiel: 06 51 230 973
e-mail: r.schilder@bejo.nl

Zuidoost Nederland
Maurice Deben
mobiel: 06 53 562 715
e-mail: m.deben@bejo.nl

Deze informatie is met zorg samengesteld. De gegevens zijn een richtlijn, gebaseerd op meerjarige resultaten uit onze proeven en dienen naar eigen inzicht te worden geïnterpreteerd. Aan de vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. (0912)

