Veldsla assortiment

Nunhems Veldsla assortiment 2021 NL
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Baron

Bison

Canyon

Vision

Ook verkrijgbaar als biologische zaden
• Donkergroene bladeren
• Groeikrachtig met constante groei in de winter
• Opgerichte groeiwijze voor eenvoudige verwerking
• Zeer lange houdbaarheid, lang oogsttraject en heel goed bestand
tegen vergeling

• Dikke, donkergroene bladeren
• Meest groeikrachtige ras in het assortiment met een
hoge potentiële opbrengst
• Opgerichte groeiwijze met groene zaadlobben
• Zeer lange houdbaarheid
• Ideaal voor vroege en koude productie
• Zaadgrootte > 2,5

•
•
•
•

Zeer compact ras met een lang oogsttraject
Zeer goed bestand tegen rand
Gezond, dik loof, goed vermogen tot het vormen van zijscheuten
Zeer lange houdbaarheid na de oogst, stabiele loofkwaliteit
tijdens het verwerkingsproces
• Ideaal bedekte teelt

•
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Odeon

Sensation

Granon

•
•
•
•

• Semicompact ras met een lang oogsttraject
• Vermogen om zijscheuten te ontwikkelen, wat leidt tot
een betere opbrengst
• Ideaal voor bedekte teelt

• Robuust en compact ras
• Grote bladeren aan het begin van de stengel
• Ideaal voor het voorjaar, de zomer en het najaar
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Dikke, donkergroene bladeren
Opgerichte vorm voor eenvoudige verwerking
Groeikrachtig met een hoge potentiële opbrengst
Ideaal voor vroege en koude productie

Krachtig en compact met dikke bladeren
Bestand tegen rand
Hoge potentiële opbrengst
Lang oogsttraject, stabiele loofkwaliteit tijdens
het verwerkingsproces
• Geschikt voor het voorjaar, de zomer en het najaar
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Productieschema VELDSLA
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n Geschikt voor de zaaiperiode n Zaaien is mogelijk onder bepaalde omstandigheden
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Teeltadviezen
Informatie verstrekt door Nunhems Netherlands B.V. in welke vorm dan ook zijn zonder garantie. Beschrijvingen,
aanbevelingen en illustraties in publicaties en op de website zijn zo goed mogelijk gebaseerd op ervaringen in proeven
en praktijk. Op basis van de gegeven informatie aanvaardt Nunhems Netherlands B.V. echter in geen enkel geval enige
aansprakelijkheid voor andere resultaten van het geteelde product. De koper dient zelf te bepalen of de producten en
diensten geschikt zijn voor de beoogde teelt en/of kunnen worden gebruikt onder de lokale omstandigheden.
Product illustraties
Alle getoonde rassen werden onder gunstige omstandigheden geteeld. Identieke resultaten zijn niet gegarandeerd
noch bedoeld voor alle groeiomstandigheden.
© Nunhems B.V., 2021 Alle (eigendoms-) rechten zijn voorbehouden aan Nunhems B.V. of aan haar gelieerde
ondernemingen over elke aangelegenheid voorgelegd of hierin afgebeeld.

