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VOOR DE VOLGENDE RASSEN WERD RECENT KWEKERSRECHT EN/OF PATENTRECHT VERKREGEN
VOLGENS DIT ONDERZOEK ZIJN ZE HOMOGEEN, STABIEL EN DUIDELIJK ONDERSCHEIDBAAR VAN ELK ANDER BESTAAND RAS

MORREN's * Jonagored SUPRA ®®
Jonagored Supra zal het succes van Jonagored waardig
verder zetten. Zijn pluspunten: de kleurintensiteit is zeer
hoog. In de voor meer dan 90% zachter rood gekleurde
blos zijn, nauwelijks merkbaar, zeer fijne streepjes. Deze
rode streepjes lopen verder door in de 10% groene zijde.
Supra’s mooie ronde vruchten kleuren en rijpen
±10 dagen vroeger dan Jonagored. Alhoewel het ras
virusvrij is vertoond het een zwakkere groei en is het
zelfs nog productiever dan Jonagored.

Jonagold 2000 * EXCEL®
Excel’s rozerode blos, met fijne streepjes in, ziet er werkelijk super uit!
Deze appel onderscheidt zich van alle andere helrode Jonagold
mutanten door zijn specifieke groene grondkleur. De fijne
streepjes die in de rozerode blos aanwezig zijn maken dat deze appel
sterk op het moederras lijkt.
Het ras vertoont een zwakkere boomvorm en is zeer productief.
Daar de kleuring veel beter is en de grondkleur langer groen blijft,
heeft men met Excel een veel hoger percentage 1ste klasse fruit...
En het hele jaar door de best betaalde Jonagoldprijs!

Red ELSWOUT * Bel - EL®
Dit ras heeft een minder bossige groei en behoeft daardoor geen
zomersnoei. De vruchten kleuren mooi rood ook in oudere bomen,
bewaren zeer goed, zijn glad en niet ruwschillig.
Bel-EL is plukrijp direct na de zomerrassen. Op dat tijdstip
overstijgt de vraag meestal het aanbod waardoor men dan voor het
fruit een zeer goede prijs krijgt. Daarom raden wij aan om het fruit
bij het plukken te verkopen.

FRUITBOOMKWEKERIJ – FRUITPRODUCTIE – FRUITHANDEL
DEZE RASSEN ZIJN BESCHERMD DOOR KWEKERSRECHT EN/OF PATENTRECHT.
ONZE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING IS VEREIST INDIEN U ZELF WENST TE
VERMEERDEREN. VRAAG ONZE VOORWAARDEN.

ONZE RASSEN ZIJN UW VERTROUWEN WAARD!
W ENST U MEER INFORMATIE,
BEL OF BEZOEK ONS VRIJBLIJVEND.
U BENT STEEDS HARTELIJK WELKOM!

J OS MORREN
TEL : 32 (0)13-441 966
FAX : 32 (0)13-443 963
WIJ LEVEREN:
LEVEREN

EMAIL: M ORREN@VILLAGE.UUNET.BE

→

TOPKWALITEIT

Bosstraat 83 – 85

→ HOOGVEREDELDE BOMEN

3545 - HALEN - België

→ DIVERS ASSORTIMENT

