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T +31 (0)612 964 722
marcel.vis@syngenta.com

Peter Colbers
Sales & Technical Crop Advisor
T +31 (0)612 709 364
peter.colbers@syngenta.com

Customer Service

Nederland
T +31 (0)164 225 548
F +31 (0)164 225 542
orders.nl@syngenta.com

België
T +32 (0)93 242 424
F +32 (0)93 242 403
orders.be@syngenta.com

Gina
Uniek in ROOD
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Gina’s unieke eigenschappen Teeltverloop voor een  
optimaal rendement met GINA • De hoge productie zorgt voor een uitstekend rendement voor de teler

• Dikwandige vruchten behouden een hoog vruchtgewicht tijdens de zomer

• Zettingscapaciteit in lichtarme omstandigheden en stresssituaties

• Arbeidsvriendelijk gewas, 10% reductie oogstnorm en 20 % reductie sorteringsarbeid 

• De dikwandigheid verzekert een hoge vruchtkwaliteit en een prima bewaring

• Sterk tegen binnenrot

• Gezondheid van het gewas – TM3 resistent en meeldauwtolerant

 
Wortelontwikkeling –  
Zetting & eerste belasting (start teelt) 
• Gina vertoont een zeer snelle wortelontwikkeling

• Door de combinatie van de goede zettingscapaciteit en 
de kracht van de plant kan vanaf de start van de teelt 
een hoog tempo aangehouden worden

• Opvallend aan GINA is dat je in deze periode NIET terug 
moet in temperatuur 

  
Plantbalans via vruchtbelasting (Jan-April)

• Houdt voldoende tempo aan, hierdoor wordt de 
zettingscapaciteit optimaal benut en een goede 
plantbelasting en balans gecreëerd. 

• Hierin is Gina uniek. 

    
Voorbereiding van de zomer (April - Juni)

• Gina toont een open karakter

• De strekking blijft behouden

• De groeikracht is zichtbaar in de stengel en deze 
garandeert een continu zetting

• Door de dikke vruchtwand zijn de vruchten goed 
bestand tegen zonnebrand en neusrot

 
Zomerproductie (juni - augustus)

• Gina onderscheidt zich door het vruchtgewicht dat 20 g 
hoger blijft dan andere rassen in de markt

   
Nazomer (vanaf aug)

• De vruchtvorm van Gina blijft uitmuntend

• Najaarsproductie is opvallend hoog door de unieke 
combinatie van constant vruchtgewicht en zetting
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Tabel 3 - % Gezonde vruchten Houdbaarheidsproeven 2017
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Tabel 1 - Productieresultaten Proefcentrum Hoogstraten 2017
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Tabel 2 - Gemiddelde vruchtgewicht

Referentie 

GINA

Weeknummer

Bron : Syngenta 
houdbaarheidsproeven-gemiddelde 
resultaten van 8 productielocaties


