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Megújuló
jégsaláta
fajtakínálat

Fuzárium:
vannak ellenálló
fajták

Új termékünk a
rukola!

Isolina RZ

ÚJDONSÁG!

43-231 RZ

ÚJDONSÁG!

Jerrican RZ

• Első fejes saláta fajta, ami a fuzárium

• Isolina típusú, enyhén nagyobb méretet

• Piros színű fejes saláta szabadföldi

rezisztencia mellett saláta gyökér

elérő fuzárium rezisztens fejes saláta

termesztésre tavasztól őszig.

parásodással szembeni rezisztenciával

PRÓBATERMESZTÉSRE.

Rezisztencia:

is rendelkezik! A fuzáriummal fertőzött

Ajánlás: április végétől augusztus

tartalmazza. Kiadványunk nem csak fajtákat mutat be, hanem új termékekre, új lehetőségekre is felhívja a

talajokon is biztonságosan termelhető

közepéig javasoljuk ültetni.

figyelmet. A nemesítésből rendszeresen új fajták kerülnek ki, melyek jobban megfelelnek az elvárásoknak, mint a

rezisztenciájának köszönhetően!

Térállás: 30x30 cm

Jolito RZ

• A nagy nyári meleget remekül viseli,

Rezisztencia:

• A legsikeresebb tavaszi-őszi fejes

Magazinunk a 2019-es hajtatási és szabadföldi szezon salátatermesztéshez kapcsolódó szakmai információkat

korábbi fajták. Kísérleti Kertünkben ezeket folyamatosan teszteljük, és eredményeink alapján tudjuk javasolni az
újdonságok termesztésbe állítását, illetve a fajtaváltást.

Fejes saláta fajták
Matrica RZ

ÚJDONSÁG!

BL 16-35EU/Nr0

LMV:1

magszárképzése lassú, levélszél barnu

BL:16-35EU/Nr:0

saláta, ami évek óta piacvezető ebben az

lásra nem érzékeny.

LMV:1/Ss(Rs)/Fol:1

időszakban!

• A saláta fejet fényes, vastag, ízletes

• Kifejezetten nagy méretű, robosztus

levelek alkotják. Közepes méretű, ezért

fajta, ami a folyamatosan változékony

azoknak javasoljuk, akik áruházak felé

időjárási viszonyokat remekül tolerálja

értékesítik a salátát.

erős gyökérzetének köszönhetően. Alsó

Ajánlás: április végétől augusztus

oldala nagyon jól zárt, ami szépen mutat

közepéig javasoljuk ültetni.

ládázás után.

Antolina RZ

Sandalina RZ

• Méltó utódja a legkorábbi Speedway RZ

• Igazi nyári fajta, amely lazább és kötött

• Kimondottan gyors, közepesen nagymé

Térállás: 30x30 cm

• A Jolito RZ olyan fajta, ami csak 6-os

fejes salátának. Vékony, fényes világos

talajon is megállja helyét! Fényes zöld

retű nyári saláta. Fejképzése gyors, rövid

Rezisztencia:

fejeket ad ezért a frisspiacra szállító kerté

zöld levelei finom szerkezetű, ízletes

színe és nagy mérete révén főleg a nagy

idő alatt eléri a 400- 500 g-os fejtömeget.

BL:16-35EU/Nr:0

szeknek javasoljuk ültetni.

vajfej salátát adnak. Alsó oldala szabá

bani piacra termelő kertészek kedvenc

Levele fényes zöld, közepesen vastag,

LMV:1/Ss(Rs)/Fol:1

Ajánlás: tavasszal és ősszel szabadföldre

lyos alakú, szépen záródó.

salátája.

levélszél barnulásra még a nagy melegben

Térállás: 35x35 cm

• Fejképzése gyors, stabil, a fejek

• Igazán nagy 6-os fejeket képez nyári

sem hajlamos.

Rezisztencia:

tömöttek. Színe fényes, élénk zöld, amely

hőségben, magszárképzése lassú, ezért

• Alsó oldala tetszetős, világos színű és

tavasszal könnyen eladhatóvá teszi.

tág szedési tartományban használható,

a levelek szépen zárnak. Az allevélzet

Almagro RZ

Ajánlás: március elejétől a hónap

levélszél barnulás kockázata nélkül.

egészséges, rothadásra nem hajlamos

Továbbra is kapható.

végéig, kifejezetten az első 2-3 ültetési

• Alsó oldala szabályos, igen zárt, bakté

homok és kötött talajon sem. Kimagasló

szakaszban javasoljuk fátyolfólia alá.

riumos betegségekre nem érzékeny,

peronoszpóra rezisztenciával rendelkezik.

Térállás: 30x30 cm

ezért biztonságosan, nagyobb méretben

• Fólia alatti hajtatásra is alkalmas a fajta

Rezisztencia:

szedhető, könnyebben tisztítható.

március végétől május végéig ültetve.

Bl:16-32,34EU/Nr:0/Pb

Ajánlás: május elejétől augusztus

Ajánlás: április elejétől augusztus

LMV :1

közepéig, a nyári időszakban folyama

közepéig javasoljuk ültetni.

tosan javasoljuk.

Térállás: 35x35 cm

Térállás: 30x35 cm

Rezisztencia:

Rezisztencia:

BL:16-34EU/Nr:0

BL:16-31,34EU/Nr:0

LMV:1

BL:16-34EU/Nr:0

LMV:1

LMV:1
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ÚJDONSÁG!

Merlinas RZ
ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

Asmara RZ

Jasperinas RZ



Jégsaláta

• Tavaszi-őszi termesztésre javasolt piacos

• Igazi nyári fajta, rendkívül lassú

• Erős növekedésű, robusztus fajta nagy

fajta. Fejformája enyhén lapított, nagy

magszárképzéssel. Fejformája enyhén

allevélzettel. Növekedése lassabb, ezáltal

takaró levelei vannak.

lapított alakú, alsó oldala szabályos, ezért

magszárképzése is lassú. A nyári körülmé

Ikebanas RZ

RZ 45-183

• Hajtatásra, korai fátyolfóliás valamint

• A sikeres Umbrinas RZ-re hasonlító

• Erős gyökérzettel rendelkezik, ezért

fejben csomagolásra is kiváló. Levélzete

nyeket jól tűri, levélszél barnulásra nem

őszi fagyvédett termesztésre javasolt

fajta, ami több extra előnnyel is rendel

belső levélszélbarnulásra nem hajlamos

fényes, biztonsággal takarja a fejet. Belső

érzékeny. Formája tetszetős, majdnem

bevált fajta.

kezik. Fejlődése picit lassabb, ezért a

még nyárias időjárás esetén sem.

levélszél barnulás a nagy melegben, vagy

gömbölyű, amely feldolgozásra és friss

Ajánlás: ültetését a 10-13. hétben

magszárképzése is lassabb. A két növényt

Magszárképzése lassú, ezért a szedési

a szélsőséges hőingásban sem jellemző.

piaci értékesítésre egyaránt megfelel

valamint a 35-36. hétben fólia alá, 13-16.

egyszerre javasoljuk ültetni, mert így

ablaka igen jó. Belső szerkezete szabályos,

A kicsi torzsája révén a feldolgozó iparnál

Ajánlás: első tavaszi ültetésektől június

hétben fátyolfóliás takarással, a 16-18.

hosszabb szedési tartományt kap a

a feldolgozó iparnak is megfelelő.

kisebb súlyveszteséggel kell számolni és

végi betakarításig és ősszel augusztus

hétben pedig szabadföldi ültetésekhez

kertész.

Ajánlás: az első tavaszi ültetésektől június

szeleteléskor I. osztályú terméket lehet

10-től az utolsó ültetésig

javasoljuk.

• Alsó levélzete robosztus, a növény

végi betakarításig és ősszel augusztus

készíteni. Kompakt allevelei által a fajta

Térállás: 40x40 cm

Térállás: 35x35 cm

erőteljes növekedésű, a borító levelek

10-től az utolsó ültetésig

jól sűríthető, így a négyzetméterenkénti

Rezisztencia:

Rezisztencia:

fényes zöld színűek, fejformája enyhén

Térállás: 40x35 cm

kihozatal emelkedhet.

lapított. Fejképzése gyors és a fejet

Rezisztencia:

Ajánlás: ültetését április közepétől

Bl:16-35EU/Nr:0/Pb 

Umbrinas RZ

augusztus közepéig tervezzük

Alsó oldala szabályos, formás, fejben való

Térállás: 40x35 cm

csomagolásra tetszetős. Az őszi fagyokat

Rezisztencia:

• A legkeresettebb jégsaláta a szorti

jól tűri és a kora nyári meleget is tigris

mentből, mivel megbízhatóan jó méretet

csíkosság nélkül viseli.

és súlyokat ad. Nagy méretű jégsaláta, de

• Belső szerkezete homogén, ezáltal szele

gyors fejlődésű is.

telésre, feldolgozásra kiváló minőséget

• Nagy allevélzettel rendelkezik, ami

kínál.

gyorsan lezárja a talajt. Így jobb lesz a

• A feldolgozóipartól kapott visszajelzés

talaj vízháztartása és a gyom sem tud

alapján az egyik legszebb szelet-minő

felnőni az állományban. Belső levélszél

séget lehet belőle készíteni. Erős gyökér

barnulásra és „tigris csíkosságra” nem

zete révén a laza homoktalajokon is

érzékeny. Belső levélszerkezete szép

sikerrel termeszthető.

egyöntetű, ezért feldolgozásra tökéletes.

Ajánlás: március közepétől május végéig

• Frisspiacra is nagyon jó, ha nagy méret

tervezzük és azután augusztus elejétől

a cél. Fejformája lapított így könnyű

lehet újból ültetni egész hónap folyamán

csomagolni is.

Térállás: 40x40 cm

Ajánlás: tavaszi-őszi termesztésre

Rezisztencia:

Térállás: 40x40 cm
Rezisztencia:

Bl:16-35EU/Nr:0/Pb

gyorsan kitölti, egyöntetűsége kitűnő.

Bl:16-35EU/Nr0

Bl:16-35EU

Bl:16-35EU/Nr:0/Pb

Továbbra is kapható:
Silvinas RZ
Diamantinas RZ
Arusha RZ

LMV:1

Bl:16-31,34EU/Nr:0



4

Rijk Zwaan | Seeds&Sharing

Saláta termesztés fajtái | 2019

5

Lollo típusok

Tölgylevelű saláták
Langero RZ

Kiribati RZ

Rutilai RZ

• Nyári forróságban ez az igazi megoldás!

• A tavaszi-őszi termesztések megbíz

• Méretével, mély bordó színével a kerté

• Kora tavaszi ültetésektől az egész

Levele fényes, világoszöld, a fej alakja

ható fajtája a Kiribati RZ. A fej alakja

szek tetszését elnyerte az elmúlt években.

szabadföldi időszak megbízható fajtája.

kerek és egy kicsit lapított. Magszárképzés

szinte félgömb, levélzete szépen szeldelt,

Alsó oldala egészséges, levélszél barnu

Nagy méret, finoman szeldelt levélzet és

ellen rendkívül erős toleranciával rendel

világoszöld, fényes. Fejképzése gyors és a

lásra és felmagzásra nem hajlamos. Belső

a fényes zöld szín jellemzi. Biztonsággal

kezik és a forró nyarakon sem jellemző a

belső rész gyorsan betömörödik.

része gyorsan tömörödik mivel fejlődése

termeszthető kora tavasztól késő őszig.

levélszél barnulás.

Ajánlás: ültetését március közepétől

gyors.

Orville RZ

• A forró, meleg nyári napokban is formás

• Dupla piros Lollo Rosso fajta egész éves

Levélszél-barnulásra és korai magszár

Ajánlás: ültetését május elejétől

május közepéig és augusztusban

Ajánlás: ültetését tavasztól őszig

nagy fejeket képez. A legnagyobb méretű

szabadföldi termesztésre. Nagyméretű,

képzésre nem hajlamos. Jó levélkonzisz

augusztus közepéig javasoljuk

javasoljuk.

javasoljuk

tripla piros lollo rosso saláta. Mérete

intenzív színeződésű, súlyos fejeket nevel.

tenciája révén feldolgozásra az Orville RZ

Térállás: 30x30 cm

Térállás: 30x30 cm

Térállás: 30x30 cm

megközelíti a zöld típusét.

A meleg nyári heteket és a csapadékos

fajtánk megfelelő párja.

Rezisztencia:

Rezisztencia:

Rezisztencia:

• Biztos termeszthetősége, tág szedési

időjárást is jól viseli. Alsó része tiszta, zárt,

Ajánlás: ültetését március közepétől

Nr:0

tartománya okán minden színes salátát

könnyen vágható. Kifejezetten jó levél

egészen augusztus végéig ajánljuk.

termelő kertész szortimentjében helye

konzisztenciája révén a lollo fajták közül

Térállás: 30x30 cm

van.

leginkább alkalmas feldolgozásra is.

Rezisztencia:

Ajánlás: ültetését március közepétől

Ajánlás: ültetését március közepétől

LMV:1

egészen augusztus végéig ajánljuk.

egészen augusztus végéig ajánljuk.

Térállás: 30x30 cm

Térállás: 30x30 cm

Rezisztencia:

Rezisztencia:

Bl:16-32,34EU/Nr:0



Athmos RZ

LMV:1

Bl:16-33EU/Nr:0

Bl:16-32,34EU/Nr:0/Pb

Bl: 16-26,31,32EU/Pb/

LMV:1

Bl:16-31,34EU/Nr:0

LMV:1

magas fokú rezisztencia

mérsékelt fokú rezisztencia

• Fényes középzöld, nagyméretű,

Bl

Saláta peronoszpóra - Bremia lactucae

levélzete arányosan szeldelt. A fejek

CMV

Uborka mozaikvírus - CucumberMosaic Virus

zártak és szétesésre nem hajlamosak.

LMV

Saláta mozaik vírus - Lettuce Mosaic polyVirus

Jól tűri a lábon tartást a nagy melegben

Pb

Gyökértetű - Pemphigus bursarius

is, nem hajlamos a gyors felmagzásra.

Nr

Saláta levéltetű - Nasonovia ribisnigri

Nem érzékeny a levélszél-barnulásra – a

LRNV

Saláta gyűrűs foltosság vírus - Lettuce Ring Necrosis Virus

teljes szabadföldi időszakban biztosan

Fol

Fuzáriumos hervadás - Fusarium oxysporumV

termeszthető!

Magas fokú rezisztenciával rendelkező növények

egészen augusztus végéig ajánljuk.
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia:

Bl:16-34EU/Nr:0/Pb

LMV:1

Bl:16-34EU/Nr:0

LMV:1

Saláta rezisztencia jelölések

Lungavilla RZ

Ajánlás: ültetését március közepétől

: nagymértékben korlátozzák a konkrét kártevő, illetve

kórokozó növekedését és fejlődését normál kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra érzékeny
fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajtákon megjelenhetnek bizonyos szimptómák, illetve károk erős kárte
vő-, illetve kórokozó nyomás esetén.
Mérsékelt fokú rezisztenciával rendelkező növények

: korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó nö

vekedését és fejlődését, de a szimptómák, illetve károk nagyobb szintje fordulhat elő, mint a magas fokú rezisz

Még forgalomban:
Linaro RZ
6

Kireve RZ



Színes saláták szabadföldi
termesztésre
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tenciával rendelkező fajták esetében. A mérséklet rezisztenciával rendelkező növények esetében még mindig ke
vésbé súlyos szimptómák, illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében, amennyiben azo
kat hasonló környezeti körülmények és/illetve hasonló kártevő, illetve kórokozó nyomás mellett termesztik.
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Hajtató saláta fajták

Pazmanea RZ

Teodore RZ

• Középzöld színű saláta, téli ülteté

Piros színű hajtató fejes saláta.

Magazinunk következő részében az őszi hajtatásra, ill. a 2019-es szezonra ajánlott szortimentünket mutatjuk

sekre javasoljuk, mivel a fényszegény

Ajánlás: szeptember közepétől február

be. A termesztésre érdemes a nemesítés legújabb fajtáit választani, ill. megismerni, hiszen ezek ellenállóságban,

időszakban is lendületesen fejlődik.

közepéig történő kiültetésre, fűtetlen vagy

• Közepes méreténél fogva áruházláncok

enyhe ráfűtés mellett

felé is remekül lehet értékesíteni.

Térállás: 30x25 cm

Ajánlás: szeptember közepétől február

Rezisztencia:

termésbiztonságban többletet nyújtanak a régebbi fajtákhoz képest. Rijk Zwaannál az a célunk, hogy a Kísérleti
Kertünkben tesztelt, majd gyakorlati termesztésben is bizonyított fajtáinkkal az adott időszakra és az adott
piaci helyzethez legjobban megfelelő fajtákat kínáljuk. Újdonságainkkal jobban jár!

Bl:16-32EU

közepéig történő kiültetésre, fűtetlen vagy
enyhe ráfűtés mellett
Térállás: 30x25 cm

Fejes saláta fajták

Rezisztencia:

ÚJDONSÁG!

Iveta RZ

Bl:16-35EU/Pb

Rivalda RZ

Euridice RZ

• Rendkívül nagy fejeket nevel, gyakor

• Középzöld, nagyméretű fejes saláta,

• Nagy fejeket képező szép világos saláta,

Mahonia RZ

latilag csak 6-os méretet ad. A fajta

amely a kötött, enyhén sós talajok speci

tavaszi és őszi ültetésekre fűtetlen fóliába

Nyári termesztésre!

fejlődése gyors, a szedési fejméret

alistájának, a Penelope RZ-nek méltó

javasoljuk. Téli időszakban fűtést igényel.

• A Mahonia RZ nagyméretű fejes saláta,

hamar kialakul, majd a fejtöltés gyorsan

utóda. Fejmérete nagy, igazi 6-os saláta,

Ajánlás: ültetését március közepétől

a tavasztól őszig egyébként üresen

befejeződik. Az élénk világoszöld levelek

amelyet a nehéz, fekete talajokon is

egészen augusztus végéig ajánljuk.

álló hajtató berendezésekben való

nagyméretű fejeket alkotnak, a széles,

sikeresen lehet termelni. Fejtöltése gyors

Térállás: 30x30 cm

termesztésre.

zárt alsó oldal biztos termeszthetőséget,

és még fényszegény időszakokban is jól

Rezisztencia:

• Lassú magszárképzése és a Sintia RZ-nél

gyors és hatékony szedést tesz lehetővé. A

fejlődik. Alsó oldala szépen zárt, beteg

nagyobb fejmérete tetszetős, piacos salá

frisspiaci értékesítés mára legkedveltebb

ségre nem fogékony.

tává teszi. Levélállagának, fejkialakításának

fajtája – és nem véletlenül! Alsó oldala

Ajánlás: szeptember közepétől február

köszönhetően a Mahonia RZ-t választó

szépen zárt, betegségre nem hajlamos.

közepéig történő kiültetésre, fűtetlen vagy

termelők a szabadföldivel azonos minőségű

Gaudea RZ

Ládázva remekül mutat, ezért értékesítése

enyhe ráfűtés mellett

fejes salátát szállíthatnak partnereiknek

• Közepes méretű, világoszöld színű, ezért

könnyű. A lehető legszélesebb pero

Térállás: 30x30 cm

fólia alól is.

főleg az őszi-tavaszi ültetésekre javasoljuk

noszpóra rezisztenciája nagy termesztési

Rezisztencia:

Térállás: 30x30 cm

áruházlánci beszállító kertészek számára.

Rezisztencia:

Ajánlás: szeptember közepétől február

BL:16-32,34 EU/Pb

Bl:16-32,34EU

biztonságot ad a kertész számára.

ÚJDONSÁG!

Bl:16-32,34EU/Nr:0

Ajánlás: szeptember végétől február

közepéig történő kiültetésre, fűtetlen vagy

közepéig történő kiültetésekre ajánl

enyhe ráfűtés mellett

juk, téli időszakban elsősorban fűtött

Térállás: 30x25 cm

körülmények közé.

Rezisztencia:

Bl:16-35EU/Pb

Térállás: a fajta kifejezetten igényli a
tágabb térállást, ezért 30x30 cm az opti
mális, ennél sűrűbbre ne ültessük
Rezisztencia:

8
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Egyéb hajtatási és színes saláta fajták
Lollo saláta

Tölgy levelű saláta

Batávia saláta

Saturdai RZ

Donertie RZ

Intenzív piros színű tölgylevelű saláta.

Áruházi méretű, téli hajtatásra tervezett

Ajánlás: egész éves termesztésre

batávia saláta.

Térállás: 30x25 cm

• A batáviák közül az egyik legkompak

Rezisztencia:

tabb, vágótömegét mégis hamar elérő,

Cencibel RZ

Limeira RZ

• Gyors fejlődésű lollo rossa saláta

• Világoszöld színű és elődeihez képest

megnyerő intenzív mély bordó színnel,

erősebben szeldelt levelű lollo bionda

amelyet a téli fényszegény időszakban is

saláta.

megőriz! Azon kevés fajták közé tartozik,

• Levélzete tetszetős, a fejek szedési

Kimpo RZ

amelyek egész évben megbízhatóan

állapotban is egyben vannak, nem kelt

Zöld színű hajtató tölgylevelű saláta.

még túlnövekedéskor is zamatosak és

használhatók: nem csak hajtatásra,

”széteső” benyomást. Gyors fejlődésű,

Ajánlás: teljes hajtatási időszakra

roppanósak maradnak, állásukból kifo

hanem szabadföli körülmények között is

nagyméretű salátát képez, ami tömött és

javasoljuk

lyólag pedig a talajból fertőző gombabe

remek eredményt ad. A fejek nagyok – a

a hideget jól viseli.

Térállás: 30x25 cm

Limeira RZ fajtával közel azonos méretben

• Levélszél barnulásra nem érzékeny. Az

Rezisztencia:

vághatók. Erős, ellenálló levélzete fokozza

őszi-téli fényszegény időszakot remekül

Ajánlás: szeptember végétől február

a pulton tarthatóságát. A Cencibel RZ jól

tűri és első osztályú árut ad a kertésznek.

közepéig történő kiültetésekre ajánl

tűri a fényhiányos téli időszakot, sőt a

Ajánlás: szeptember elejétől március

juk, téli időszakban elsősorban fűtött

változó hőmérsékleti körülményeket is.

elejéig ültethető

körülmények közé.

Ajánlás: a teljes hajtatási időszakra

Térállás: 30x25 cm

Térállás: 30x25 cm

javasoljuk

Rezisztencia:

Rezisztencia:

Bl:16-34EU/Nr:0

rendkívül hosszú szedési ablakkal bíró
salátafajta.
• Finoman fodrozott fényes zöld levelei

tegségek sem pusztítják őket, így a vágás
Bl:16-32,34EU/Nr:0

Bl:16-35EU

tiszta és gyors lehet.

Bl:16-32,34EU/Nr:0

Térállás: 30x25 cm
Rezisztencia:

10
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Római saláta

Mini római saláta
ÚJDONSÁG! Claudius RZ

Cortazar RZ

Madelona RZ

• A Claudius RZ méltó utódja. A Cortazar

• A Madelona RZ kiemelkedik a jó

• Közkedvelt fajta a kis és nagy saláta

RZ kinézetre azzal csaknem teljes

levélállagával, nyitott fejalakja mellett

termelő kertészek körében egyaránt.

mértékig megegyező, fényes, sötétzöld

tömör, légcsatornamentes erezetével.

levelű midi római saláta. Felfelé mutató

A közepesen nagy római saláták sorába

levélállása biztosítja jó sűríthetőségét,
erős gyökérzete pedig változatos tala

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

Anconi RZ

Printel RZ

• Zöld színű mini római saláta, mely

• Felálló levélzetű endívia. Mivel a levelei

• Az Anconi RZ-hez hasonlóan felálló

kiválóan alkalmas salátaszívként történő

nem fekszenek a talajra, könnyebb és

levélzetű endívia saláta.

Közepes méretű, biztonsággal termeszt

betakarításra és értékesítésre. Tömör,

gyorsabb vágni, ládázni, sőt a belső

Ajánlás: kora tavasszal és ősszel fólia

hető különböző talajadottságok mellett.

mutatós fejeket képez, lassan magszá

minősége is jobb, mint az elfekvő levelű

alatti ültetésekre javasoljuk az Anconi RZ

tartozik, és rendkívül jó rezisztenciákkal

Bár a régióinkban fertőző saláta pero

rasodik. A római salátáknál megszokott

típusúaknak.

előtti és utáni ültetésekre

bír. A fej fajsúlyosságának, valamint rövid

noszpóra rasszok elleni védelmét nem

zsenge lédús és édeskés íze van. Külleme

• Az alsó oldala jól szellőzik így betegség

jokon való termeszthetőségét.

torzsájának köszönhetően a teljes szabad

szabad elhanyagolni, fajtaszortimen

és minősége megegyezik a spanyol

ellenálló képessége jobb. Nagy hozamra

Ajánlás: Ültetését kora tavaszi hajtatástól

földi szezonban biztonsággal termelhető.

tünkben elsősorban a saláta fuzárium

szívsalátákéval.

képes, nagyon könnyű ládázni a formája

a szabadföldi termesztésen át az őszi

Ebben a típusban elérhetők Knox™ fajta

rezisztenciája miatt kapott fokozott

Rezisztencia:

hajtatásig bezárólag javasoljuk.

tulajdonsággal bíró fajtáink is.

figyelmet!

Térállás: 30x25 cm

Ajánlás: ültethető kora tavasztól kora

Ajánlás: ültethető kora tavasztól kora

Rezisztencia:

őszig.

őszig.

Térállás: 30x25 cm

Térállás: 30x25 cm

LMV:1

Bl:16-33EU

Rezisztencia:
Ss(Rs)

Bl:16-34EU/Nr:0

Rios RZ

Endívia

LMV:1,Ss(Rs)

Rezisztencia:
Fol:1/Pb

Bl:16-34EU/Nr:0

Bl:16-26,31,32EU/

Továbbra is kapható:

Seychel RZ

szállítani ugyanakkora térfogat mellett.
Nyári melegben sem jellemző rá a levél

ÚJDONSÁG!

Alaine RZ

LMV:1

végett és így nagyobb tömeget is lehet

szél barnulás.
Ajánlás: ősszel a 35-36.hétben hajtató

• Piros levélszínével kiválóan kombinál

berendezésekbe, a 16. naptári héttől

ható a zöld változattal úgy a szállításnál,

kezdődően a 35. héttel bezárólag pedig

mint a fogyasztók számára. Termesztés-

szabadföldi ültetésre

technológiája ugyanakkor semmiben sem

Domitius RZ

tér el a zöld típusokétól.

• Téli hajtatásra ideális római saláta. A

Rezisztencia:

legfényszegényebb időben is biztonsággal

Nr:0/Fol:1

Bl:16-32,34,35EU/
LMV:1

tartja növekedési sebességét és fejalakját.

Frizé (vagy Frisée)
ÚJDONSÁG!

Ajánlás: Termesztését az őszi-téli hajtatási

Berlinal RZ

időszakban, a 35-38. naptári hétig

• Fényes zöld színű frizé ami egész éves

javasoljuk.

termesztésre alkalmas fólia alatt és

Térállás: 30x30-35 cm

szabadföldön egyaránt.

Rezisztencia:

• Nagyon sok levélből áll, levélnyele nem

16-29,32,34EU/Fol:1

széles és a levelek nagyon finoman szel
deltek. Jól tolerálja a szélsőséges időjárási
Kapható még:

körülményeket és közben levélszél barnu

Astorga RZ, Rosaine RZ

lásra sem hajlamos. Kiváló minőséget
nyújt a feldolgozó ipar számára.

12
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Salátakedvelők
honlapja
– magyarul!

Aquino RZ

Exographie RZ

Fejes saláta levél alakú egyöntetűen friss

Világos zöld színű, finoman szeldelt levelű

zöld színű levélkékből álló fej.

édes frizé saláta.

Klee RZ

Expertise RZ

Fejes saláta levél alakú dekoratívan

Közép zöld színű, finoman szeldelt levelű

kétszínű, mély bordó és friss zöld

édes frizé saláta, ideális feldolgozásra,

A Love my Salad (LMS) közösségi oldalt előző salátás lapszámunkban

levélkékből álló fej.

éttermek számára.

már bemutattuk. Azért hoztunk létre egy ilyen világszerte és sok nyelven
(így magyarul is) elérhető honlapot, hogy használói még több kedvet

Exam RZ
Cousteau RZ
A mini saláta tölgy-levélkékre bontható fej
súlyban is meglepően jól teljesít.

Xandra RZ
A zöld típushoz megbízhatóan kombinál
ható piros-zöld levelekre bontható fajta, a
hajtatásban is megállja a helyét.

kapjanak és csináljanak a saláta fogyasztáshoz. Manapság egy termelő

Középzöld, finoman szeldelt Crispy

számára a legfontosabb az, hogy van-e piaca. A LMS felhasználói oldal

Salanova®, mely magában hordozza a Knox

azáltal segít piacot bővíteni, hogy a fogyasztók számát növeli.

fajtatulajdonságot is, így a vágási felületek
feldolgozást követően lassabban barnulnak..

A salátatermelők vásárlói százezrével keresik fel az oldalalt és Ön még
nem is ismeri? Ne maradjon le, látogassa-, vagy még inkább „használja”

Vidotex RZ

ezt a közösségi fórumot.

Dupla piros nagy levéltömeget képző Crispy

A lovemysalad elérhető a saját honlapján a www.lovemysalad.com

Salanova® saláta.

oldalon, vagy a www.facebook.com, a www.twitter.com és a www.
youtube.com lapokon is.

Triplex RZ
Tripla piros, erős kontraszttal bíró dekoratív
levelekre bontható édes frizé saláta.

Vessel RZ

“One cut ready!”

Salanova® Crispy hajtatásra

A gyorséttermek standard hamburger

Trinidad RZ

méretéhez nemesített levélméretű zöld

Zöld Crispy Salanova® az ősztől tavaszig tartó

saláta. Egy fej szedésre kész állapotban

hajtatási szezonra.

minimum 25-30 egészben felhasználható

Rezisztencia:

levelet ad, négyzetméterenként viszont

Bl16-34EU, Nr:0

LMV:1

akár 22-26 növény is biztonsággal egész

Jargon RZ

évesen megnevelhető.

Piros Crispy Salanova®, mely a fényszegény

Bobal RZ
A Vessel RZ-hez hasonló, piros-zöld leve

időszakban is kiválóan megtartja piros
levélszínét és a Trinidadhoz hasonló méretét.
Rezisztencia:

“Nyissz és kész!”

Bl16-34, Nr:0

leket ad.
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Egyéb salátaféleségek

Rukola - ÚJDONSÁG!
A rukola nemesítés cégünknél egy új program. Ahogy a termék iránt folyamatosan nő a fogyasztói és felhasználói kereslet, úgy jelenik
meg az igény mind pontosabban megfogalmazható fajtatulajdonságok iránt. Egy nemesítőnek ez jelent feladatot. Úgy ítéltük meg,

Babyleaf-saláta

Madársaláta

Babyleaf salátáink választékában lollo,

Cirilla RZ

Az idei évtől egyszerre három fajtával is jelentkezünk. Ebből egy a termesztett, valamint kettő a vad rukola típusban. Mindkét vad

fejes, tölgy és batávia levéltípusok mellett

Jól bevált fajta egész éves termesztésre,

rukola jellegzetessége, hogy a peronoszpóra (Hyaloperonospora) ellen kimagaslóan ellenállók és a vetőmagnak magas a csírázási

a baby-római saláta is megtalálható.

beleértve a téli hajtatást.

erélye, megoldva ezzel két, a termesztésben régóta gondot okozó problémát. Fajtáink egységes levélmérete, különleges íze csak

Babyleaf saláták vetőmagját előzetes

segíteni fogja az elterjedésüket. Vetőmagjainkat 1 millió szemes kiszerelésben forgalmazzuk.

megrendelés alapján szállítjuk.

hogy Rijk Zwaan nemesítési munkája megoldást tud adni a felmerülő igényekre és fajtáink hozzáadott értéke mind a termesztők,
illetve a felhasználók / fogyasztók hasznára lesz.

2

Calarasi RZ
Szabadföldi tavaszi és őszi termesztésre.

Vetőmag szükséglet: 1-1,5 mill. szem/1000 m

piros levelű fajták:

Vad rukola

(Diplotaxis tenuifolia)

Ligier RZ, Solavia RZ,
Alboreto RZ, Boyd RZ

Sinope RZ

zöldlevelű fajták:

• Finoman szeldelt, dekoratív levelű

Chapman RZ, Webber RZ,
Valdivia RZ

fajta, mely jól tűri a hideg, de meleg által
okozott stresszt is. Egész éves termesz

Revelle RZ
Tavasztól őszig tartó időszakra.

tésre javasolt.

Mángold

Themisto RZ
• Ívelten szeldelt nagyobb, robusztu
sabb levelű fajta, szintén egész éves

A rukola névről

termesztésre.

Termesztett rukola

(Eruca sativa)
Sparkle RZ

Charlie RZ F1

Charsano RZ F1

Termék csomagolásokon, szakácskönyvekben, étlapokon különböző módon

• Piros levélnyelű mángold, elsősorban

• Az első olyan mángold, melynek a zöld

írják a rukolát. Szerepel „rendesen”, de rukkolának, ruccolaként, és rucola

babyleafnek való termesztéshez.

levéllemezekben fehér levélnyele van.

formában is előfordul. Sem szótárak, sem helyesírási programok nem segítenek.

Fejenként szedve vagy levelekre bontva,

A Wikipédia –lexikonhoz illően- rukola kereséskor és botanikailag helyesen,

és babyleafként is használható.

a borsmustár névre irányít, internetes keresők pedig mindegyik keresőszóra

• Ahogy az a megjelölésből is kitűnik,

kiadnak találatot.

az új fajtánk F1 hibrid, mely a pero

• Levele teljesen más megjelenésű,

A magunk részéről a szokásos „magyar” rukola írásmód mellett állunk ki.

noszpórára magas-, a cerkospórára

“babapiskóta” levelű rukola, de fűszeres

Szerintünk senki se „rukkol” ki semmivel, a Rucola nem hat magyarul, dupla

közepes rezisztenciaszinttel rendelkezik.

ízével valódi meglepetés a fogyasztók és

„c”-vel meg még idegenebb.

séfek számára.

Kizárólag a nyelv használóin múlik, hogy egy-egy szó hogy terjed el:
csatlakozzon hozzánk, legyen a rukola egyértelműen rukola (írásban is!).
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Fuzárium a salátában
Előző kiadványunkban a salátatermesz

jában jelentkezik. A gomba jelenlétét

Fol:1 és a Fol:4 rasszok fordulhatnak elő.

tésben fellelhető új kórokozókról írtunk,

valószínűsíthetjük, ha a torzsát átvágva

Jó hír, hogy fuzárium rezisztens fajták már

Új saláta peronoszpóra
törzseket vettek nyilvántartásba

egyebek között a fuzáriumról. Sajnos

jellemzően pirosas-barnás edénynyaláb

léteznek Rijk Zwaan szortimentjében. A

A saláta peronoszpóra e két új patogén

a francia vetőmag ellenőrző szervezet

újra vizsgáltuk. A legteljesebb körű rezisz

mára megállapíthatjuk, hogy a gomba

elszíneződést látunk.

fejes salátán kívül egyes római salátákban,

törzsét az elmúlt években azonosították;

(GEVES) közös szakmai kezdeményezése.

tenciával rendelkező fajtákat a jövőben Bl:

betegség már nem csak a dél-európai

Terjedése növénymaradványokkal,

lollo salátákban már vannak Fol:1 rezisz

a Bl:34EU rasszt 2015-ben Belgiumban

Feladata a saláta peronoszpóra kórokozó

16-35EU jelzéssel jelöljük.

termőterületeken jelent meg, de itthon

mechanikai úton, cipőn, munkagépekkel,

tens fajták. Kiemeljük a fejes saláták közül

mutatták ki először és azóta számos

új törzseinek azonosítása, melyek komoly

is egyre gyakrabban igazolódik be a

de öntözővízzel, locsolórendszerek

az Isolina RZ újdonságunkat, valamint

európai országban felbukkant. A Bl:35EU

fenyegetést jelentenek az európai és

Rijk Zwaan integrált megközelítést

fuzárium fertőzés megléte. A salátaföldön

ismételt használatával, áttelepítésével

próbatermesztésre javasoljuk a 43-231 RZ

változatot pedig Franciaországban

amerikai termesztés számára. Ezen túl

javasol partnereinek a kórokozóval

váratlanul, minden előjel nélkül jelenik

is történhet, a spórák, szaporítóképletek

fajtát.

azonosították először, szintén 2015-ben,

feladatuk az egységes kommunikáció

kapcsolatban – ennek fontos részét

meg. Tünete eleinte foltokban, majd

talajba, vagy növényre jutása által.

A rezisztens fajtákat

azóta pedig előfordult Belgiumban,

elősegítése a nyilvántartott törzsekkel

képezi a rezisztens fajták termesztése, de

ezt követően rendkívül gyorsan tovább

Jelenleg négy rasszát azonosították be

Hollandiában, Németországban és

kapcsolatban. Ezzel a két saláta peronosz

a növényvédő szerek okszerű használata

terjedve hervadás és lankadás formá

laboratóriumban. Ezek közül Európában a

Angliában is.

póra változattal bővül a nemzetközileg

illetve a termesztés-higiéniai intézkedések

nyilvántartott törzsek listája.

is lényegesek a kórokozó terjedésének

A Nemzetközi Saláta Peronoszpóra

Rijk Zwaan saláta szortimentjében számos

megakadályozására. A megfelelő higiéniai

Értékelő Szervezet (International Bremia

fajta van, melyek ellenállók a Bl:34EU és

protokoll, például a fertőzött növényi

A csávázatlan
vetőmagról

Fol:1 kód jelöli.

AZ EU-n belül egyértelmű a törekvés

gozási folyamatokban is meg kell őrizni.

Evaluation Board, IBEB) amerikai, holland

Bl:35EU törzsekkel szemben, de számos

részek, illetve bármilyen egyéb növényi

a növényvédőszerek csökkentése

Legújabb protokolljaink szerint ez mára

és francia nemesítő cégek, a kaliforniai

egyéb rasszal, illetve lokálisan előforduló

maradvány eltávolítása a területről

irányában. Ugyanez igaz a vetőmag

megoldott.

Davis Egyetem, a holland vetőmag

változatokkal szemben is. Teljes fajtaszor

nagymértékben gátolja a fertőzés tovább

csávázásra használt szerek engedély

Korábban a csávázatlan vetőmag

minősítő szervezet (Naktuinbouw) és

timentünket e két kórokozóval szemben

terjedését.

ezésével kapcsolatban is: emlékezetes,

előállítása kívül esett a szokásos eljáráson,

hogy a neonikotinoid típusú hatóanyagok

esetenként kevesebb hozam mellett külön

csávázásra való használata minden

feldolgozási eljárást is követelt, aminek

szántóföldi növény vetőmagjánál már

a következtében az ilyen vetőmagot felár

tilos, és nemrég óta az Iprodion (Pl.

mellett tudtuk csak forgalmazni.

Rovral) hatóanyag sem használható fel.
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Javított csomagolás
Hamarosan!

Számítani lehet arra is, hogy hamarosan a

Magszaporításainkban sikerült

Thiram is erre a sorsra jut. (saláta vetőma

megoldanunk azt, hogy (még mielőtt

A jelenlegi 1000 pill magot tartalmazó kis

gokat elterjedten ezzel csávázzák).

érvénybe lép a végleges tiltás) vetőmag

műanyag dobozkát egy ovális új csoma

Ezen lehet keseregni (mármint, hogy

jainkat a megszokott legmagasabb

golásra váltjuk.

„régen azért mégis csak könnyebb volt”)

minőség mellett csávázatlan formában

Korszerűbb anyaga és jobb zárása tökéle

és lehet ugyanezt egy új kihívásnak

hozhassuk forgalomba, a korábbi felár

tesen véd a levegő páratartalom válto

tekinteni. Mi ezt tesszük és ezért vetőmag

nélkül. 2018 nyártól kezdődően folyama

zásától: a vetőmag eltarthatósága így nő.

előállításunk folyamatait átalakítottuk.

tosan átállunk a csávázatlan saláta

Az új szezonra új csomagolásaink is

Ahhoz, hogy vetőmag tételeket ne kelljen

pillírozott vetőmag forgalmazásra, mely

megjelennek.

csávázni, tökéletes növényegészségügyi

vetőmag az organikus ún. bio termesz

körülményeket kell teremteni és az

téshez is használható. A korábbi felár

egészséges vetőmagot a vetőmag feldol

pedig mostantól törlésre kerül.
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Bővebb fajtainformáció

Deme Zsolt

Rijk Zwaan területi

Fejes és jégsaláta
termékfelelős
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu

képviselőinél

Tóth Kamil

és vetőmag megrendelés

vagy irodánkban:

Saláta különlegességek
termékfelelőse
Áruházláncok
Tel: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu
Kovács Áron
Dunántúl, Pest megye
Tel: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu
Skultéti Lóránt
Délkelet-Magyarország
Tel: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu
Tornyai Tibor
Dél-Magyarország
Tel: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu
Ragyák László
Kelet-Magyarország
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu
Molnár Péter
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu
Lányi Bence
cégvezető
Tel: +36 30 940 8778
bence.lanyi@rijkzwaan.hu

Vetőmag megrendelés
az irodánkban:

Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060
Sipos Ágnes
Tel: +36 1 489 8065
Diószegi Edina
Tel: +36 1 489 8066

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 fele
lősséget 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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