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Verse markt
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Geschikt voor zomer en herfstteelt
Sterk tegen virus
Resistenties: IR: CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px
Open en overzichtelijk gewas, komt
oogstsnelheid ten goede
Mooie donkere, glanzende vruchten
Zeer goede bewaarbaarheid van de vruchten
na de oogst
Hoge opbrengst
Goed aanbod mannelijke bloemen

Verse markt
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Resistances: IR: CMV / ZYMV /
WMV
Licht groene kleur
Oogstdiameter van 5-10 cm
Zeer aantrekkelijk product voor de
keten / horeca
Goede vulling
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Verbetere versie van Golden Delight
Resistenties IR: Gc / Px / WMV /
ZYMV
Gele kleur
Aantrekkelijke product, gewaardeerd
door de keten
Uniforme vruchten
Open, rechtopstaand en gezond
gewas
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Belangrijke informatie / Disclaimer
Syngenta (Syngenta Seeds B.V. en Syngenta Crop Protection B.V.) heeft deze brochure met veel zorg en vakkundigheid samengesteld.
Deze brochure is uitsluitend bedoeld om algemene informatie omtrent Syngenta producten aan de gebruiker te verstrekken en de gebruiker dient deze informatie te gebruiken
overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de plaatselijke omstandigheden.
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publicatie.
© 2016, Syngenta. Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht. De informatie mag niet op enigerlei wijze worden gekopieerd of verveelvoudigd.
Productnamen met een ® of ™, het SYNGENTA woordmerk en het SYNGENTA logo zijn handelsmerken van de Syngenta Groep.

