
Syngenta

wake-up 
MET ICEBERG 
RADIO
HET EERSTE 
RADIOSTATION VOOR 
IJSBERGSLATELERS

Syngenta Seeds BV, Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen
Tel. +31 (0)228 36 60 31, www.syngenta.nl/icebergontour

Syngenta Seeds Vegetables heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorg en vakkundigheid samengesteld.

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 in deze brochure 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 brochure.
Copyright ©2020, Syngenta. ® Registered trademark of a Syngenta Group company. Syngenta Seeds BV, Enkhuizen

LINE UP

Spring Stage

Ice Party
•	stabiel
•	betrouwbaar
•	makkelijk te oogsten
•	groot oogstvenster

Ice Circle
•	gemiddelde groeisnelheid
•	betrouwbaar ras buiten NL

Summer Stage

Ice Wave
•	gemiddelde tot snelle groeisnelheid
•	sterk tegen extreem weer
•	groot oogstvenster
•	ook TBSV resistent

Ice Music
•	hét topras voor het late voorjaar,  

de zomer en de vroege herfst
•	gemiddelde groeisnelheid
•	sterk tegen extreem weer
•	groot oogstvenster, 
•	10 in de doos en de industrie
•	perfect resistent
•	zeer makkelijk te oogsten
•	kan zich meten met elk ander ras 

in de zomerperiode

• 

Autumn After Party

Ice Circle
•	gemiddelde	groeisnelheid
•	betrouwbaar ras buiten NL

Ice Party
•	 stabiel
•	 betrouwbaar
•	 makkelijk	te	oogsten
•	 groot	oogstventster

ICE JAZZ
•	het ras voor de laatste teelten
•	vormvast
•	groot oogstvenster
•	sterk tegen wisselend weer
•	groot oogstvenster
•	makkelijk te oogsten 

resistentieoverzicht

• Ice Party
• BI: 16-37EU/Nr: 0/TBSV 
Ice Circle

• BI 16-37EU/Nr: 0/Fol:4/TBSV

• Ice Jazz
• BI 16-37EU/Nr: 0 

• Ice Wave
• BI 16-37EU/Nr: 0/TBSV

• Ice Music
• BI 16-37EU/Nr: 0/TBSV 

 
BI: Bremia lactucae (Valse Meeldauw) 
Nr0: Nasonovia ribisnigri (sla bladluis) 
Fol: Fusarium oxysporum f. sp. Lactucea 
TBSV: Tomato bushy stunt virus

ICE PARTY

ICE MUSIC
Al eens 

uitgerekend wat 
10% sneller oogsten 

u aan besparing 
oplevert?



Ondanks alle COVID-maatregelen en in navolging van onze 
‘ICEBERG ON TOUR - THE NETHERLANDS 2021’ breien we dit jaar een vervolg  

aan onze ICEBERG ON TOUR en dat compleet #covidsafe.

Alle syngenta rassen
       onderscheiden zich door:

•	 betrouwbaarheid	onder	alle	omstandigheden	
•	 volledige	Bremia	en	Nasonovia	(0)	resistentie	en	sterk	tegen	schot
•	 perfecte	bodemkwaliteit	en	iets	platte	vormvaste	bol
•	 frisse	groene	kleur	en	zeer	uniform
•	 groot	oogstvenster	met	hoge	oogstpercentages
•	 makkelijk	oogsten/te	verwerken
•	 geschikt	voor	zowel	industrie	als	verse	markt

SCAN DEZE CODE 
VOOR DE ‘ICEBERG 
ON TOUR’-RADIO

plantdata
De line up van onze ICEBERG ON TOUR is lichtjes 
gewijzigd maar uiteraard staan de vertrouwde rassen in de 
line-up zoals Ice Party, Ice Circle, Ice Wave, Ice Music  
en Ice Jazz die de tour mag afsluiten.

Al deze namen staan voor de kwaliteit die bij Syngenta hoog in het 
vaandel staan. Alleen toprassen als deze kunnen de ‘main stage’ 
innemen en hun publiek inpalmen. In welke situatie de tour ook 
loopt deze rassen presteren altijd, zijn vormvast in hun optreden en 
weerbaar als de omstandigheden wat tegenzitten.

Ice Circle, Ice Wave, Ice Music en Ice Jazz zijn namen 
die uitblinken in oogstsnelheid en in lagere 
arbeidskosten. Hen zien ‘performen’ op de ‘stage’  
is een streling voor al je zintuigen.  
Ik wil geen enkel optreden missen.  
Waar zij gaan, sta ik op de eerste rij.

Een fan van het eerste uur

Locaties Teeltcontact Customer Service

Nederland Nederland Nederland

Westeinde 62
1601 BK Enkhuizen
www.syngenta.nl

Cees Allaart
+31 (0)6 51 15 15 04

cees.allaart@syngenta.com

T +31 (0)228 36 60 31 
vegetablesCSDesk.Benelux@syngenta.com

RAS Maart April Mei Juni Juli Augustus

Week 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Ice Party

Ice Circle

Ice Wave

Ice Music

Ice	Jazz

ON TOUR

 CALENDAR
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