Karotan RZ
Industrie peen

Productinformatie
• Peen voor industrie met een gewicht van 200 tot 400
gram.
• Groeiperiode van ongeveer 180 dagen.
• Zaaiperiode van eind maart tot half mei.
• Zaaidichtheid is 0,6 tot 0,8 miljoen zaden/ha.
• Een wortellengte van 20 tot 30 cm.
• Kegelvormig, glad en gelijke interne en externe
kleuring van de peen.
• Erg uniform in lengte en diameter.
• Mooi, recht en lang loof.
• Donkergroen loof met een hoge resistentie tegen
ziektes.
• Hoge opbrengst.
• Zeer goede resultaten op alle grondsoorten.
• Dieprode inwendige kleur.
• Hoog drogestofgehalte.

Marktinformatie
• Zeer geschikt voor levering van sap en voor
industrie.
• Zomeroogst en bewaarbaarheid maken lange
levering mogelijk in Noord-Europa.

Consumenteninformatie
• Hoog caroteen-gehalte en hoge Brix-waarde.
• Multifunctioneel geschikt voor de verwerkende
industrie (sap, schijfjes, geraspt).

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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