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UITNODIGING

Kom langs op onze stand tijdens Horticontact
Dé ontmoetingsplek voor de glastuinbouwsector: plan alvast uw bezoek!
> dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 februari 2019
> 13u-21u
> evenementenhal Gorinchem
Meer informatie
ACTUEEL

Tijdens Fruit Logistica laten we de bezoekers zien
hoe vernieuwende genetica alle bedrijven in elke
schakel van de voedselketen kunt helpen floreren.

NEEM CONTACT MET ONS OP:

Paarse tomaat? Maak kennis met onze Yoom®,
een tomaat met een uitzonderlijke kleur en
overheerlijke smaak!
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De vermelde mate van resistentie geldt uitsluitend voor de bij de ziekteverwekkers vermelde stammen, fysio’s of pathotypen van
plaagorganismen. Andere stammen, fysio’s of pathotypen komen voor of kunnen ontstaan die de resistentie kunnen doorbreken.
Syngenta Seeds Vegetables maakt gebruik van bewezen analytische methoden om de geclaimde resistenties van rassen te
verifiëren. Echter, de gastheerspecificiteit van plaagorganismen of ziekteverwekkers kan in hoge mate bepaald worden door variabele
omgevingsfactoren.
Om zo lang mogelijk profijt te hebben van een resistentie wordt het sterk aanbevolen om een combinatie van verschillende ziekte- en
plaagbeheersmaatregelen toe te passen in een geïntegreerd gewasbeschermingsplan, zoals teeltomstandigheden, keuze en
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en keuze van resistente rassen.
Alle informatie is uitsluitend bedoeld als algemeen advies en de gebruiker dient deze te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en
ervaring met de plaatselijke omstandigheden. In geval van twijfel adviseren we een kleinschalige proefproductie uit te voeren om te
bepalen hoe de lokale omstandigheden het ras kunnen beïnvloeden.
Syngenta Seeds Vegetables aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met deze informatie.
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