Karalábé
Fajtaszortiment 2016

A karalábé egy tavaszi/őszi szezonális zöldségnövényből egész éves fogyasztású zöldségnövénnyé vált. A folyamatos piaci igény
a termelőktől jó ütemezést, tervezettséget és a termesztési időszaknak vagy évszaknak megfelelő fajta választását követeli meg.
Nemesítői oldalról az a célunk, hogy míg az egyes fajták piaci megjelenésben hasonlóak legyenek, termesztési tulajdonságaikban
megfelelő választ adjanak olyan igényekre, melyeket a szabadföldi vagy fóliás, a nyári vagy őszi termesztés, illetve a különféle
talajtípusok támasztanak a fajtákkal szemben.
Kiadványunk a 2016. év nyári szabadföldi és őszi hajtatási időszakra ajánlott fajtáinkat ismerteti.

Werre RZ F1

Megoldás a nyári melegre!

15-18 cm-es átmérő mellett is.

∙∙ Kimondottan sok levél található a

∙∙ Íze édeskés, legkésőbb kezd el

gumón, mellyel rendkívül piacos
megjelenést biztosít az árunak.
∙∙ Levélnyele nem túl hosszú, levéllemeze
vastagon viaszos, ezért ellenáll a gombás,
baktériumos betegségeknek.
∙∙ A levélzete teljesen felálló, ami a vágást
meggyorsítja és ládázásnál nem törik a
levélnyél, ezért sokáig piacos megjelenést
biztosít.
∙∙ A levélnyele finoman ízesül a gumóhoz,
ami mutatóssá teszi a karalábét.
∙∙ A szik alatti szárrész erős, jól tartja a
gumót.
∙∙ Már néhány cm-es gumója is fehér színű,
a gumó formája lapos, és ezt megőrzi akár

fásodni, ezért a feldolgozó ipar is
szívesen termelteti.
∙∙ Nyárias körülmények között más
RZ-s fajtákhoz képest a lombnevelő
időszakban kicsit magasabb nitrogén
szinttel célszerű dolgozni.
∙∙ Gyökérzete erős, így laza homok és
kötött talajon egyaránt megbízhatóan
lehet termeszteni a Werre RZ F1-et.
Termesztési ajánlás:
Ültetését május elejétől augusztus
közepéig tervezzük szabadföldre és fólia
alatti termesztésre, mert a fajta előnyös
tulajdonságait ebben az időszakban
érvényesíti a legjobban.

Sharing a healthy future

Volturno RZ F1

Morre RZ F1

Drava RZ F1

∙∙ Évek óta a nyári szakaszok legjobban

∙∙ A profi kertészek kedvelt fajtája, mert

∙∙ A viaszos levele jó ellenállóságot ad a

teljesítő és egyben vezető fajtája.
∙∙ A kifejezetten erős, viaszos, felálló
lombozata gombabetegségekre csapadékos periódusokban sem fogékony.
∙∙ A gumó formája lapított, fásodásra
nem hajlamos.
∙∙ A leghosszabb szik alatti szárral
rendelkező fajta a szortimentben, aminek
következtében szennyeződésmentesen, jó
minőségben vágható.
∙∙ Szára erős, megdőlésre még palántakorban sem hajlamos, a világoszöld
gumót biztosan tartja.
∙∙ Agresszív, mélyre hatoló gyökérzete
miatt gyengébb termőhelyi viszonyok
között is megbízhatóan termeszthető.
∙∙ Termesztése félintenzív körülmények
között is biztos siker, mert kellő lombot
nevel és a gumórepedésre nem érzékeny.
∙∙ Jól viseli a lábontartást, a tenyész
időszak leteltével, esetleg túlnőve sem
érzékeny a lombbetegségekre.
Termesztési ajánlás:
Ültetését májustól augusztus végéig
szabadföldre, illetve fólia alá tervezhetjük.

kifogástalan a minősége és nagyon jó
stressztűrő képesség jellemzi.
∙∙ Egészséges, erős, felálló levélzetet
nevel nyáron is – természetesen öntözés
mellett.
∙∙ A stabil szik alatti szára biztosan tartja
a gumót, megdőlésre egyáltalán nem
hajlamos.
∙∙ Felálló levelek szépen ízesülnek a
gumóhoz, ami a rekeszben tovább emeli
az áru értékét.
∙∙ A világoszöld gumója sokáig megőrzi
lapított jellegét még forró időjárás esetén
is.
∙∙ Levélnyele rugalmas, szedéskor
kevésbé sérül, így lendületesen, könnyen
szedhető, a szár nem kemény, ezért
könnyű vágni.
Termesztési ajánlás:
Morre RZ termesztését elsősorban szabadföldön, kora tavasztól nyáron át őszig
javasoljuk.

gombabetegségek ellen.
∙∙ A levélnyele hosszú, a levelek erőteljesen felállóak, ezzel megkönnyítik a
vágását.
∙∙ A szik alatti szárrésze stabil, a gumót
megbízhatóan tartja.
∙∙ A gumója világoszöld, lapított,
fásodásra nem hajlamos, kifejezetten
könnyű vágni.
∙∙ Középkorai tenyészidővel rendelkezik,
ezért tavasszal egyszerre ültetve a
Nacimiento RZ-vel folyamatos vágást
biztosít.
∙∙ Jól viseli a tavasz folyamán bekövet
kező átmeneti lehűléseket és az esetleges
éjszakai fagyokat.
∙∙ Az erős gyökérzete végett a homoktalajokon is jól használható.
Termesztési ajánlás:
Tapasztalataink szerint fólia alatti
termesztésre február harmadik dekádjától március végéig, illetve szabadföldre
március közepétől ajánljuk ültetni
fátyolfólia takarással. Őszi hajtatásra,
ültetését szeptember elejétől javasoljuk.

Siret RZ F1

Ukza RZ F1

Templin RZ F1

∙∙ Extra lapos gumót képező, erős lombozatú fajta. Lapított gumóalakját kedve
zőtlen körülmények között és túlkoros
állapotban is megtartja.
∙∙ Levéllemeze kifejezetten nagy, levélzete fólia alatt felálló jellegű, de szabadföldön - ellentétben más Rijk Zwaan
fajtával – a levelei szétterülnek, ezzel
gyorsan letakarja a talajt.
∙∙ Külön értéke, hogy peronoszpórára
nem érzékeny az erősen viaszos levele
végett, ezért fóliában, mikro szórófejes
öntözés esetén is biztonságosan,
alacsony vegyszerfelhasználás mellett
termeszthető.
∙∙ A kora őszi hideget és a borús időjárást
jól tolerálja, alacsony hőmérsékleten is
képes fejlődni, ezért az őszi hajtatás egyre
népszerűbb fajtája.
Termesztési ajánlás:
Siret RZ termesztését július végétől
augusztus végéig történő szabadföldi
ültetésekre javasoljuk és augusztus
közepétől szeptember közepéig fólia alatti
hajtatásra.

Míg évtizedekkel ezelőtt a lila karalábé
volt a meghatározó típus, az utóbbi
években szinte eltűnt a piacról és jobb
termesztési értékei miatt a fehér karalábé
lett a meghatározó. Ukza RZ hibriddel
egy új lila fajta kerül a szortimentünkbe,
melyet különlegességként vagy szortiment
bővítésre a teljes szabadföldi szezonra
ajánlunk.
∙∙ Az Ukza RZ íze és belső minősége
szinte megegyezik a fehér karalábé
prémium minőségével!
∙∙ Tenyészideje megegyezik a Werre RZ
tenyészidejével.
∙∙ Szik alatti szára erős, a gumót stabilan
tartja,.
∙∙ Levélnyele és levéllemeze nagy,
ládázva jól mutat.
∙∙ A levél és a gumó felszíne erősen
viaszolt, betegségekre nem fogékony.
∙∙ Gumója ízletes, fásodásra és repedésre
nem hajlamos.
Termesztési ajánlás:
Ültetési ideje áprilistól augusztus végéig,
szabadföldi termesztésre.

∙∙ Felálló, egészséges lombozata van
és nagyon jó az általános stressztűrő
képessége.
∙∙ A szik alatti szár hosszú, ami stabilan
tartja a gumót, megdőlésre nem hajlamos
Termesztési ajánlás:
Templin RZ-t fólia alatti termesztésre
tavasszal februári és márciusi, ősszel
szeptember eleji ültetésekre javasoljuk,
de kiválóan teljesít az első szabadföldi
szakaszokban is.
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Rijk Zwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb
utalása, pl. vetési- ültetési-, ill. szedésidőre, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Rijk Zwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget
leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga
felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellet azért is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelel-e a helyi
termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.
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