Bleekselderij-rassen
van Rijk Zwaan

Van vroeg tot laat het optimale ras!
Met Kelvin RZ en Stetham RZ kan het gehele
seizoen ingevuld worden. Dit kwam afgelopen
jaar duidelijk naar voren. De beste periode
van Kelvin is de voorjaars- en najaarsperiode,
terwijl de Stetham van laat voorjaar tot en
met de herfstperiode kan worden geteeld.
We verwachten ook dat de Kelvin in de
zomerperiode inzetbaar is, wat we het komende
seizoen gaan testen met grotere proeven.
Kortom met Kelvin en Stetham heeft Rijk Zwaan
twee belangrijke troeven in huis die breed
inzetbaar zijn!

Rassenontwikkeling
Het afgelopen jaar is het nieuwe ras Kelvin RZ
geïntroduceerd en naar volle tevredenheid! Zeker
in de voorjaarsperiode, waar de meeste proeven
hebben gestaan, waren de resultaten veelbelovend.
De sterkte tegen schot, opgerichtheid, de lange
stelen en de donkergroene kleur waren opvallend.
De sterkte tegen waterstelen in de late zomer en de
herfstperiode is ook een groot voordeel.

Bleekselderij
assortiment

Kelvin RZ F1 (49-07 RZ)
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Kylian RZ

Geschikt voor het gehele teeltseizoen
Inzetbaar voor de verse markt en industrie
Zeer opgerichte groeiwijze
Lange donkergroene stelen met hoge
knoophoogte
Breed oogstvenster (door fijnere stelen)
Zeer sterk tegen schot en bladvlekkenziekte
Uniform gewas
Sterk tegen waterstelen
Makkelijk te oogsten(weinig sprant gevoelig)
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Imperial RZ
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Stetham RZ F1
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Bleekselderij voor het gehele teeltseizoen
Inzetbaar voor de verse markt en industrie
Vroege en hoge productie
Sterk tegen schot
Uniform gewas
Sterk tegen schot en bladvlekkenziekte
Weinig sprant gevoelig, oogst makkelijk

Groene bleekselderij
Geschikt voor het gehele teeltseizoen
Inzetbaar voor de verse markt en industrie
Opgerichte groeiwijze
Goede groeikracht
Hoge productie
Uniform stevig gewas
Lange donkergroene gladde stelen
Sterk tegen schot en bladvlekkenziekte
Weinig sprant gevoelig, oogst makkelijk

Groene bleekselderij
Geschikt voor het gehele teeltseizoen
Uitermate geschikt voor de herfstteelt
Sterk tegen waterstelen
Inzetbaar voor de verse markt en industrie

Artur RZ
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Groene bleekselderij
Geschikt voor zomer en herfst
Goede groeikracht
Opgerichte groeiwijze
Inzetbaar voor de verse markt en industrie
Uniform stevig gewas
Gelijkmatige stengeldikte
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Beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en elke andere informatie in welke vorm dan ook van Rijk Zwaan, bijvoorbeeld over
de houdbaarheidsdatum, zaai-, plant- en oogstdata, zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en
praktijk. Rijk Zwaan aanvaardt echter in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van zulke
beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en informatie. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste opslag van de
zaden en dient zelf te beoordelen of de zaken en teeltadviezen geschikt zijn om voor de beoogde teelten respectievelijk onder de
lokale omstandigheden te worden gebruikt.
Opname van een ras in deze uitgave betekent niet automatisch dat dit ras beschikbaar is voor exploitatie; het kan alleen voor
beproeving beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijk Zwaan (www.rijkzwaan.nl).
De foto’s in deze uitgave demonstreren de types waartoe de genoemde rassen behoren en niet alle rassen als zodanig. Deze foto’s
vormen geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, t.a.v. de prestaties van het gewas.
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