Κατάλογος 2022

Νέες σαλάτες
Romaine / Cos
Batavia
Iceberg
Butterhead
Lollo Bionda
Lollo Rossa
Oak Leaf
Endive
Rocket

Romaine/Cos

Publius RZ
Publius RZ
Bl:16-30,32,33 EU/Nr:0

Ss( Rs)

Tacitus RZ

Νέα ποικιλία κλασικού large romaine με περιόδους

Bl:16-26,32EU/Nr:0

καλλιέργειας φθινόπωρο και χειμώνα.

Ποικιλία με πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα. Ανήκει

LMV:1

στην κατηγορία midi-large cos και με ανοιχτή καρδιά. Σκούρο

Patrona RZ
Bl:16-34EU/Nr:0

πράσινο φύλλο και περισσότερα φύλλα ανά κεφαλή.

LMV:1

Η εμπορική ποικιλία με το χαρακτηριστικό Open Heart Cos για

Nitrous RZ

συγκομιδή άνοιξη και φθινόπωρο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Bl :16-33,35 EU/Nr:0

του, το σκούρο πράσινο χρώμα φύλλων, με συμπαγή νεύρα

Νέα ποικιλία κλασικής ρομάνας με πολύ καλό μέγεθος για την

και με ιδανική χρήση για τη βιομηχανία της έτοιμης κομμένης

περίοδο του χειμώνα. Μεγαλύτερο εύρος ανθεκτικότητας σε

σαλάτας που αποδεικνύεται μετά την κοπή στη βάση του

Bremia.

φυτού και συγκεκριμένα γύρω από το σημείο ανάπτυξης:

Tanius RZ

βλέπουμε ότι έχουμε πολλά ισομεγέθη φύλλα.

Maximus RZ
Bl:16-30,32,33 EU

Ss( Rs)

H κλασική ρομάνα με μεγάλο μέγεθος και βάρος. Περίοδοι
φύτευσης άνοιξη, φθινόπωρο και χειμώνα. Μεγάλη αντοχή και

Bl:16-34EU/Nr:0

Ss( Rs)

Ss( Rs)

Νέο μαρούλι τύπου Cos με σκούρο πράσινο χρώμα φύλλων
και με μεγάλο μέγεθος. Καλλιέργεια για μεταφυτεύσεις απο
φθινόπωρο έως και νωρίς την άνοιξη. Πολύ καλή ποιότητα
φύλλων και πλήρης αντοχή σε Bremia.

διάρκεια στο παράθυρο συγκομιδής.

• Μια νέα κατηγορία αποτελεί το Open
Heart Cos από την εταιρεία Rijk Zwaan, μία
καινοτομία με την οποία το μαρούλι δεν
σχηματίζει καρδιά και παραμένει ανοικτό
σε ώριμα στάδια. Αυτό βοηθά πλέον και στη
μηχανική συγκομιδή με την οποία έχουμε
έτοιμα κομμένα φύλλα σε μέγεθος ανάλογα
το ύψος κοπής.

Tanius RZ

Romaine/Cos
Tacitus RZ

Tacitus RZ
Bl:16-26,32EU/Nr:0

LMV:1

Ποικιλία με πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα.
Ανήκει στην κατηγορία midi-large cos και με ανοιχτή καρδιά.
Σκούρο πράσινο φύλλο και περισσότερα φύλλα ανά κεφαλή.

Cos

CLAUDIUS RZ

Bl:16-26,31,32EU/Fol:1/Pb

LMV:1

Bl:16-33EU

LMV:1

GRADARA RZ

Bl:16-27,30-32EU/Fol:1/
Nr:0/Pb

Ss (Rs)

MAXIMUS RZ

Bl:16-30,32,33EU

Ss (Rs)

Bl:16-33,35EU/Nr:0

Ss (Rs)

Bl:16-34EU/Nr:0

LMV:1

CORTAZAR RZ

NITROUS RZ
PATRONA RZ
PUBLIUS RZ

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0

Ss (Rs)

RALPH RZ

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0

LMV:1/
Ss (Rs)

Bl:16-34EU/Nr:0

Ss (Rs)

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0

Ss (Rs)

CONQUIBUS RZ

Bl:16-35EU/Nr:0

Ss (Rs)

KEONA RZ

Bl:16-35EU/Nr:0

Ss (Rs)

TANIUS RZ
THADDEUS RZ

REQUENA RZ

Bl:16-30,32,33EU/Fol:1/
Nr:0

LMV:1

RINCON RZ

Bl:16-27,30-32EU/Fol:1/
Nr:0

LMV:1

SALVIUS RZ

Bl:16-26,32EU/Nr:0

Ss (Rs)

TACITUS RZ

Bl:16-26,32EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0/Pb

LMV:1

THURINUS RZ
TIBERIUS RZ

Fol:1

Batavia

Grazion RZ

Grazion RZ

Louxal RZ

Bl: 16-27,30-32EU/Nr:0/Pb

LMV:1/Fol:1

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

LMV:1

Σγουρή Batavia με πιο compact σχήμα και σκούρο πράσινο

Η κόκκινη Batavia που άλλαξε τα δεδομένα της αγοράς.

χρώμα. Ταχύτητα σε ανάπτυξη και βάρος υψηλότερο στο

Υψηλή ταχύτητα ανάπτυξης, καλό χρώμα και έντονα σγουρό

τελικό προιόν (περισσότερα φύλλα ανά κεφαλή).

σχήμα φύλλων. Καλλιέργεια όλο τον χρόνο.

Starfighter RZ

Asturion RZ

Bl:16-25,27,30-32EU/Nr:0/Pb

Bl:16-34EU/Nr:0

Σαλάτα τύπου batavia με σκούρο πράσινο χρώμα και φύλλα

Σαλάτα τύπου Emocion με περισσότερες ανθεκτικότητες σε

savoy. Μεγάλο μέγεθος, ομοιόμορφο στρογγυλό σχήμα και

Bremia και καλλιέργεια είτε υπαίθρια είτε σε θερμοκήπιο.

προτείνεται για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Πολύ καλή αντοχή
στο εσωτερικό tipburn.

Meglion RZ

Emocion RZ

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

Bl: 16-27,30-32EU/Nr:0/Pb

LMV:1

Σαλάτα τύπου Batavia με πιο compact σχήμα και σκούρο
πράσινο χρώμα. Ιδανική για καλλιέργεια σε υδροπονία και τις
περιόδους φθινόπωρο αλλά και χειμώνα στο θερμοκήπιο.

Είναι μια σαλάτα τύπου Batavia με ανοιχτοπράσινο χρώμα
φύλλων, για τις περιοχές με καλλιέργεια τύπου Invicta. Φυτό
πιο compact με πολύ καλή αντοχή στο ξεβλάστωμα και ιδανικό
για καλλιέργεια την περίοδο του καλοκαιριού.

Station RZ
Bl:16-35EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

LMV:1

Σαλάτα τύπου compact Batavia για καλλιέργεια φθινόπωρο,
χειμώνα και άνοιξη.

Emocion RZ

κόκκινη Batavia
Louxal RZ

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

LMV:1

Η κόκκινη Batavia που άλλαξε τα δεδομένα της αγοράς.
Υψηλή ταχύτητα ανάπτυξης, καλό χρώμα και έντονα σγουρό σχήμα φύλλων.
Καλλιέργεια όλο τον χρόνο.

Batavia

CHEROKEE RZ

Bl:16,21,23,32EU

EMOCION RZ

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0/Pb

LMV:1

GRAZION RZ

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0/Pb

LMV:1/
Fol:1

INVICTA RZ

Pb

LOUXAL RZ

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

ASTURION RZ

Bl:16-34EU/Nr:0

STATION RZ

Bl:16-35EU/Nr:0

MEDITATION RZ
Knox™
PANTION RZ

LMV:1

Bl:16-35EU/Nr:0

LMV:1
/Fol:1

STARFIGHTER RZ

Bl:16-25,27,30-32EU/Nr:0/
Pb

TOURBILLON RZ

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0/Pb

LMV:1

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

LMV:1/
Fol:1

Bl:16-35EU/Nr:0

LMV:1/
Fol:1

LMV:1
LMV:1

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

MEGLION
INFLEXION RZ

Iceberg

Asmara RZ
Sumarnas RZ

Asmara RZ

Bl:16-35EU/Nr:0

Bl:16-35EU

Μια ποικιλία για την άνοιξη με μεγάλο μέγεθος και με μεγάλα

Νέα ποικιλία για την περίοδο του καλοκαιριού με ομοιόμορφο

εξωτερικά φύλλα. Πιο πράσινο χρώμα, είναι ιδανική για την

σχήμα και καλό μέγεθος για τις υψηλές θερμοκρασίες του

βιομηχανία έτοιμης κομμένης σαλάτας.

καλοκαιριού. Πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα και

Siberinas RZ

μεγαλύτερο παράθυρο συγκομιδής.

Bl:16-26,31,32EU/Nr:0/Pb

Accra RZ

Η κλασική ποικιλία για την περίοδο του χειμώνα με πολύ καλή

Bl:16,17,21,23,32 EU

ανοχή σε ασθένειες που προκαλούνται σε δύσκολες καιρικές

Νέα ποικιλία για καλλιέργεια την περίοδο του καλοκαιριού με

συνθήκες. Στρογγυλό σχήμα κεφαλής με μεγάλα εξωτερικά

μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση με την Bruma RZ. Καλύτερο

φύλλα.

σχήμα, πιο compact, με ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα.

Toscanas RZ

Izanas RZ

Fol:1

Bl:16-23,25,31,32EU/Nr:0/Pb

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

Ποικιλία με περίοδο καλλιέργειας άνοιξη και φθινόπωρο.

Ποικιλία για ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή συγκομιδή με καλό

Πολύ καλή αντοχή στο tipburn και τη μεγαλύτερη

μέγεθος. Πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα και στο

ομοιομορφία στη συγκομιδή.

tipburn την περίοδο της άνοιξης.

Diurnas RZ
Bl :16-35 EU/Nr:0
Ποικιλία για μεταφυτεύσεις νωρίς την άνοιξη και το
Η καλλιέργεια της σαλάτας iceberg ξεκίνησε
στις Η.Π.Α. και προήλθε από μετάλλαξη
της σγουρής σαλάτας τύπου Batavia. Το
όνομα της δόθηκε από τον τρόπο
μεταφοράς μέσα σε κιβώτια με πάγο κατά
τις αρχές του 1920 από την Καλιφόρνια, τόπο
παραγωγής, προς τις ανατολικές ακτές των
Ηνωμένων Πολιτειών.

φθινόπωρο. Με πιο σκούρο χρώμα φύλλων εξωτερικά και
μεγάλο μέγεθος κεφαλής.

Iceberg
Asmara RZ

Asmara RZ

Bl:16-35EU
Νέα ποικιλία για την περίοδο του καλοκαιριού με ομοιόμορφο σχήμα και
καλό μέγεθος για τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Πολύ καλή
συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα και μεγαλύτερο παράθυρο συγκομιδής.

Iceberg

Bl:16,17,21,23,32EU

Fol:1

ALBANAS RZ

ACCRA RZ

Bl:16-26,31,32,34EU/Nr:0/Pb

LMV:1

ALPINAS RZ

Bl:16-23,25,31,32EU/Nr:0/Pb

ARGENTINAS RZ
ASMARA RZ

Bl:16-26,31,32EU/Nr:0/Pb
Bl:16-35EU

BRUMA RZ
CARTAGENAS RZ
DIAMANTINAS RZ

Bl:16,21,23,32EU/Nr:0
Bl:16-35EU/Nr:0

FARINAS RZ

Bl:16-26,29,30,32EU/Nr:0

ISLANDIA RZ

Bl:16,21,23,32EU/Nr:0

IZANAS RZ
LORQUINAS RZ

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

LMV:1

NOMUGI RZ

Fol:1

PATAGONIA RZ

Bl:16,21,23,32EU

PAULONAS RZ

Bl:16-35EU/Nr:0

PLATINAS RZ

Bl:16-23,25,31,32EU/Nr:0/Pb

SALMARINAS RZ

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

SANTARINAS RZ

Bl:16-26,31,32EU/Nr:0/Pb

SIBERINAS RZ

Bl:16-26,31,32EU/Nr:0/Pb

SILVINAS RZ

Bl:16-26,31,32EU/Nr:0/Pb

SUBENAS RZ

Bl:16-30,32,33EU

SUMARNAS RZ

Bl:16-35EU/Nr:0

TOSCANAS RZ
DIURNAS RZ
SIGNAS RZ
BAMAKO RZ

Bl:16-23,25,31,32EU/Nr:0/Pb
Bl:16-35EU/Nr:0
Bl:16-35EU/Nr:0/Pb
Fol:1

Butterhead Υπαίθρια

Danzarina RZ

Antolina RZ
Bl:16-34EU/Nr:0

Sandalina RZ

LMV:1

Bl:16-34EU/Nr:0

LMV:1

Νέα σαλάτα τύπου Butterhead για υπαίθρια καλλιέργεια

Ποικιλία τύπου Butterhead για υπαίθρια καλλιέργεια με πιο

την καλοκαιρινή περίοδο με ανοιχτοπράσινο χρώμα και την

πράσινο χρώμα φύλλων. Καλό μέγεθος, καλοσχηματισμένη

καλύτερη αντοχή στο ξεβλάστωμα. Πολύ καλό μέγεθος και

βάση και σχήμα φύλλων. Πολύ καλή αντοχή στο ξεβλάστωμα,

διατηρησιμότητα.

ιδανική και για την περίοδο του καλοκαιριού.

Danzarina (43-231) RZ
Bl:16-35EU/Nr:0

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

Νέα ποικιλία τύπου Butterhead για υπαίθρια καλλιέργεια,
πιο ανοιχτοπράσινο χρώμα με πολύ καλό μέγεθος.
Την καλύτερη αντοχή στο ξεβλάστωμα. Ιδανική για την
περίοδο του καλοκαιριού.

Sandalina RZ

Butterhead υπαίθρια

ANTOLINA RZ

Bl:16-34EU/Nr:0

LMV:1

BALLERINA RZ

Bl:16,17,21,23,32EU

LMV:1

Bl:16,17,21,23,32EU/Nr:0

LMV:1

HUNGARINA RZ

Bl:16-33EU/Nr:0

LMV:1

SANDALINA RZ

Bl:16-34EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-22,24,25,29-35EU/Nr:0/Pb

LMV:1

Bl:16-35EU/Nr:0

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

FAUSTINA RZ

SANTORO RZ
DANZARINA RZ

Butterhead Θερμοκηπίου

Euridice RZ

Emeldia (42-198) RZ

Bl:16-32,34EU

Bl:16-35EU

Νέα σαλάτα τύπου Butterhead για θερμοκηπιακή καλλιέργεια

Σαλάτα τύπου Butterhead θερμοκηπίου με μεγαλύτερο

την περίοδο του χειμώνα με πράσινο χρώμα και την καλύτερη

μέγεθος και βάρος σε σχέση με την Sintia RZ, ειδικά προς το

αντοχή σε αντίξοες συνθήκες. Πολύ καλό μέγεθος και

τέλος καλοκαιριού. Ιδανική για υδροπονική καλλιέργεια.

διατηρησιμότητα.

Giunone RZ

Sintia RZ

Bl:16-32,34EU/Pb

Bl:16-35EU

Είναι μια σαλάτα τύπου Butterhead θερμοκηπίου με μεγάλο

Η κλασική σαλάτα Butterhead για καλλιέργεια θερμοκηπίου με

μέγεθος για παραγωγή την περίοδο του χειμώνα σε μη

συγκομιδή την περίοδο του καλοκαιριού. Με αργή ανάπτυξη

θερμαινόμενα θερμοκήπια. Ιδανική για την αγορά ανά τεμάχιο.

και πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα.

Natalia RZ
Bl:16-26,31,32EU/Pb
Σαλάτα τύπου Butterhead με ανοιχτοπράσινο χρώμα,
κλασικό σχήμα για καλλιέργεια θερμοκηπίου, με συγκομιδή
την περίοδο του καλοκαιριού. Καλό μέγεθος και πολύ καλή
συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα.

Butterhead θερμοκηπίου

DIOLA RZ
EURIDICE RZ
FLANDRIA RZ
ISADORA RZ
AUDA RZ

Bl:16-30,32,34EU/Pb
Bl:16-32,34EU
Bl:16,17,21,23,32EU
Bl:16-34EU/Nr:0
Bl:16-35EU/Pb

NATALIA RZ

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

PENELOPE RZ

Bl:16-25,27-35EU/Pb

REX RZ

Bl:17,18,22,24,25,29,30,33-35EU

SINTIA RZ

Bl:16-35EU

TEODORE RZ

Bl:16-32EU

EMELDIA RZ

Bl:16-35EU

Lollo Bionda

Landau RZ

Levistro RZ

LESINA RZ

Bl: 16-23,25,31,32EU/Pb

LMV:1

Bl:16-35EU/Nr:0

LMV:1

Η πρώτη σε πωλήσεις σαλάτα τύπου Lollo Bionda για

Σαλάτα τύπου Landau με περισσότερες ανθεκτικότητες σε

καλλιέργεια όλο τον χρόνο. Πολύ καλή αντοχή στο tipburn,

Bremia και με αντοχή στο εσωτερικό και εξωτερικό tip burn.

μεγάλο μέγεθος και αντοχή στην παραμονή στο χωράφι.
Μεγάλη σταθερότητα και ομοιομορφία στην υπαίθρια
καλλιέργεια.

Landau RZ
Bl:16-34EU/Nr:0

LMV:1

Νέα ποικιλία τύπου lollo bionda με πιο πράσινο χρώμα φύλλων
και μεγάλο μέγεθος για υπαίθρια καλλιέργεια όλη τη διάρκεια
του χρόνου. Πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα και
πλήρης σε ανθεκτικότητες σε περονόσπορο.

Limassol RZ
Bl:16-35EU/Nr:0

Lungavilla RZ

LMV:1

Σαλάτα τύπου Lollo Bionda με πολύ καλή αντοχή στο
ξεβλάστωμα και καλή συμπεριφορά στο tipburn.
Lollo Bionda

ALEPPO RZ

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0

LMV:1

LIMEIRA RZ

Bl:16-34EU/Nr:0

LMV:1

LOCARNO RZ

Bl:16,21,23,32EU

LEVISTRO RZ

Bl:16-23,25,31,32EU/Pb

LMV:1

LOZANO RZ

Bl:16-33EU/Nr:0

LIMASSOL RZ

Bl:16-35EU/Nr:0

LMV:1

LUGANO RZ

Bl:16,21,23,32EU

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

LMV:1/Me

LANDAU RZ

LISBOA RZ

LUNGAVILLA RZ
LESINA RZ

Bl:16-35EU

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

LMV:1

Bl:16-35EU/Nr:0

LMV:1

Lollo Rossa

Cencibel RZ
Υπαίθρια

Θερμοκηπίου

Cencibel RZ

Satine RZ

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

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0

Είναι μια ποικιλία triple red για υπαίθρια καλλιέργεια τύπου

Σαλάτα τύπου Lollo Rossa ιδανική για καλλιέργεια

Carmesi αλλά με πολύ καλή αντοχή στο ξεβλάστωμα και

θερμοκηπίου.

καλύτερο μέγεθος.

Corentine RZ

Carmesi RZ

Bl:16-33EU

Bl:16-27,30-32EU/Fol:1/Nr:0

Σαλάτα τύπου triple red με μεγαλύτερο μέγεθος από την

Σαλάτα τύπου triple red Lollo Rossa με πολύ καλή

Satine RZ. Ιδανική για καλλιέργεια θερμοκηπίου τις περιόδους

συμπεριφορά νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο. Καλή αντοχή

φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη.

στο ξεβλάστωμα, ιδανική για υπαίθρια καλλιέργεια με έντονο
κόκκινο χρώμα.

Cavernet RZ
Bl:16-27,30-32EU/Nr:0
Σαλάτα τύπου double red Lollo Rossa με πολύ καλό μέγεθος
νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο. Έχει καλή αντοχή στο
ξεβλάστωμα και είναι ιδανική για υπαίθρια καλλιέργεια με
την καλύτερη γεύση από όλες τις σαλάτες τύπου Lollo Rossa.
(Sensational Flavors).

Connect RZ
Bl:16-33EU/ Nr:0
Είναι μια σαλάτα τύπου Double red Lollo Rossa για υπαίθρια
καλλιέργεια .Είναι ιδανική για συγκομιδή την περίοδο του
χειμώνα .Μαζί με την Athony RZ είναι πιο μεγάλες σε μέγεθος
στην κατηγορία αυτή.

Lollo Rossa

ATHMOS RZ

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

CARMESI RZ

Bl:16-27,30-32EU/Fol:1/Nr:0

CARMOLI RZ

Bl:16-23,25,31,32EU/Nr:0

CAVERNET RZ
CENCIBEL RZ

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0
Bl:16-32,34EU/Nr:0

CONCORDE RZ

Bl:16,21,23,32EU

CONNECT RZ

Bl:16-33EU/Nr:0

CORENTINE RZ
NATION RZ
SATINE RZ

Bl:16-33EU
Bl:16-20,22-24,27,30-32EU/Nr:0/Pb
Bl:16-27,30-32EU/Nr:0

WILBUR RZ

Bl:16-33EU/Nr:0

ANTONET RZ

Bl:16-33EU/Nr:0

BASALMINE RZ
MONZA RZ

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

Antonet RZ
Bl:16-33EU/ Nr:0
Σαλάτα τύπου double red Lollo Rossa με πολύ καλό μέγεθος
νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο. Με πολύ καλή αντοχή στο
ξεβλάστωμα, ιδανική για υπαίθρια καλλιέργεια.

Cavernet RZ

LMV:1

Oak leaf

Kireve RZ

Green oakleaf

Red oakleaf

Kireve RZ
Bl: 16-26,31,32EU/Nr:0/Pb

Rouxaϊ RZ

LMV:1

Bl:16-30,32,33 EU/Nr:0

Σαλάτα τύπου oak leaf με πολύ καλή συμπεριφορά στο

Σαλάτα τύπου quarto red (το πιο έντονο χρώμα σε oak leaf).

ξεβλάστωμα και στο μη σχηματισμό συνεκτικής κεφαλής.

Με μέτριο μέγεθος μπορεί να φυτευθεί σε πιο κοντινές
αποστάσεις. Τα φύλλα είναι έντονα κόκκινα ακόμη και στη

Kirke RZ
Bl:16-35EU/Nr:0

βάση της σαλάτας. Ιδανική για υδροπονία (NFT).

LMV:1

Σαλάτα πράσινη με πολύ αργό σχηματισμό κεφαλής,

Prunaϊ RZ

χαρακτηριστικό που είναι επιθυμητό για τον συγκεκριμένο

Bl: 16-30,32,33EU/Nr:0/Pb

τύπο σαλάτας. Ιδανική λόγω του χρώματος και για τα μίγματα

Σαλάτα triple red με μεγάλο μέγεθος για υπαίθρια καλλιέργεια.

έτοιμης κομμένης σαλάτας. Καλλιέργεια υπαίθρια αλλά και στο

Πολύ καλή ζωηρότητα την περίοδο του χειμώνα στις χαμηλές

θερμοκήπιο.

θερμοκρασίες.

LMV:1

Prunaϊ RZ

Oak Leaf

PRUNAΪ RZ

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0/Pb

ROUXAΪ RZ

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0

RUTILAΪ RZ

Bl:16-34EU/Nr:0

SOUPIRAΪ RZ
VERSAΪ RZ
ISADORA RZ

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0
Bl:16-23,25,31,32EU
Bl:16-34EU/Nr:0

LMV:1

KIBRILLE RZ

LMV:1

KRISTINE RZ

KIREVE RZ
TEODORE RZ
KIRKE RZ

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

LMV:1

Bl:16-26,31,32EU/Nr:0/Pb

LMV:1

Bl:16,17,21,23,32EU

LMV:1

Bl:16-32EU
Bl:16-35EU/Nr:0

LMV:1

Αντίδι

Monaco RZ
Berlinal RZ

Κατηγορία Smooth

Αντίδι πράσινο τύπου Curly για καλλιέργεια καλοκαίρι και

Stratego RZ

φθινόπωρο. Πολύ καλή ποιότητα φύλλου με πιο στενό νεύρο
αλλά και μεγαλύτερο αριθμό φύλλων με αποτέλεσμα την

Αντίδι τύπου Smooth για καλλιέργεια την περίοδο του

υψηλότερη παραγωγή. Μεγάλη αντοχή στο tipburn ακόμη και

καλοκαιριού αλλά και άνοιξη - φθινόπωρο με πολύ καλή

σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

αντοχή στο ξεβλάστωμα.

Κατηγορία Wallonne

Kethel RZ
Αντίδι τύπου Smooth για καλλιέργεια την περίοδο του

Monaco RZ

χειμώνα αλλά και νωρίς την άνοιξη, πολύ καλή αντοχή στους

Αντίδι τύπου Wallonne με πολύ μεγάλο μέγεθος και σκούρο

μεταχρωματισμούς των φύλλων. Μεγάλο μέγεθος ακόμη και

πράσινο χρώμα φύλλων. Πολύ καλή αντοχή στο tipburn.

την περίοδο του χειμώνα.

Κατηγορία Tres fine Maraichere

Korbi RZ
Αντίδι τύπου tres fine Maraichere με την καλύτερη αντοχή στο
ξεβλάστωμα, tipburn και καλύτερο βάρος τη δύσκολη περίοδο
του καλοκαιριού. Καλή ποιότητα φύλλου και σκούρο πράσινο
χρώμα.

Αντίδι Curly

Korbi RZ

Αντίδι Tres fine Maraichere

BERLINAL RZ

GALANTI RZ

CIGAL RZ

KORBI RZ

TIKODAL RZ
Αντίδι Wallonne
Αντίδι Smooth

MONACO RZ
KETHEL RZ
STRATEGO RZ
TORINO RZ

Stratego RZ

Ρόκα

Sinope (89-001) RZ

Wild Rocket

Cultivated Rocket

Themisto (89-004)RZ

Sparkle RZ

Ρόκα με πολύ γρήγορη ανάπτυξη τύπου Diplotaxis tenuifolia

Ρόκα τύπου Eruca με μοναδικό και καινοτόμο σχήμα

με καλή ανοχή στη Hyaloperonospora. Έχει πολύ καλό σχήμα

φύλλου, με φανταστική γεύση και μεγάλη διατηρησιμότητα.

φύλλου σε σχέση με την παραδοσιακή ρόκα. Είναι ιδανική για

Η γεύση παραμένει σταθερή καθόλη τη διάρκεια της

υπαίθρια καλλιέργεια αλλά και σε τούνελ ή σε θερμοκήπιο.

καλλιέργειας. Πολύ καλή φυτρoτικότητα ακόμη και σε χαμηλές

Sinope (89-001) RZ

θερμοκρασίες. Ιδανική για καλλιέργεια όλο τοv χρόνο με

Ρόκα με μέτρια ταχύτητα ανάπτυξης τύπου Diplotaxis
tenuifolia με καλή ανοχή στη Hyaloperonospora. Έχει πολύ
καλό σχήμα φύλλου σε σχέση με την παραδοσιακή ρόκα.
Είναι ιδανική για υπαίθρια καλλιέργεια αλλά και σε τούνελ ή
σε θερμοκήπιο. Καλύτερη συμπεριφορά στο red stress που
οφείλεται στις χαμηλές ή στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

υψηλή παραγωγή και ενδιάμεση ανθεκτικότητα σε δύο φυλές
Hyaloperonospora.

Alboreto RZ

Baby leaf
Θερμοκηπίου

Alboreto RZ
Bl:16-35,35EU/Nr:0
Σαλάτα για παραγωγή baby leaf τύπου κόκκινη Batavia.

Daywalt RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0

Πολύ καλό χρώμα και υψηλή παραγωγή.

Σαλάτα για παραγωγή baby leaf τύπου πράσινο Cos με πιο

Coulthard (84-23) RZ

σκούρο πράσινο χρώμα.

Bl :16-35 EU/Nr:0

Σαλάτα για παραγωγή baby leaf τύπου πράσινη Batavia για
παραγωγή όλο τον χρόνο.

Corn Salad
Pulsar RZ
Ποικιλία τύπου βαλεριάνα (corn salad) για παραγωγή μικρών
φύλλων σε ροζέτα. Ιδανική ποικιλία για καλλιέργεια φθινόπωρο
και χειμώνα με καλό σχήμα και υφή φύλλου.

Cirilla RZ

Pulsar RZ

Ποικιλία τύπου βαλεριάνα (corn salad) για παραγωγή μικρών
φύλλων σε ροζέτα. Ιδανική ποικιλία για καλλιέργεια την άνοιξη
και το καλοκαίρι με καλό σχήμα και υφή φύλλου.

Calarasi RZ
Νέα ποικιλία τύπου βαλεριάνα (corn salad) για παραγωγή
μικρών φύλλων σε ροζέτα. Ιδανική ποικιλία για καλλιέργεια
χειμώνα με πιο γρήγορη ανάπτυξη σε δύσκολες συνθήκες.

Swiss Chard
Charlie RZ
Υβρίδιο παντζαριού για καλλιέργεια baby leaf με πολύ καλά
χαρακτηριστικά φύλλου, κόκκινου νεύρου και πράσινου στο
φύλλο (contrast). Πολύ γρήγορη ανάπτυξη και καλλιέργεια
όλο τον χρόνο. Καλή συμπεριφορά στις ασθένειες του

Charlie RZ

φυλλώματος. Πυκνότητα σποράς 500.000 το στρέμμα.

Snack Lettuce

Καινοτομίες
KnoxΤΜ
Gem
Crystal
Salanova
Salatrio
Snack

Knox™

πιο αργός μεταχρωματισμός στο φρεσκοκομμένο μαρούλι

KnoxTM

Το Knox επιβραδύνει την οξείδωση
και το κοκκίνισμα των φύλλων του
μαρουλιού, αυξάνοντας τη διάρκεια
συντήρησης για δυο ημέρες περίπου.
Το νέο μαρούλι της Rijk Zwaan υφίσταται
λιγότερο το φαινόμενο απώλειας του
χρώματος (pinking) χάρη στο Knox™.
Στις ποικιλίες μαρουλιού η εταιρία Rijk
Zwaan εισήγαγε το χαρακτηριστικό που
επιβραδύνει τον αποχρωματισμό των
φύλλων (απώλεια του ζωηρού πράσινου
χρώματος) μετά τη συλλογή, λόγω
οξείδωσης.Το Knox αυξάνει τη διάρκεια
συντήρησης για περίπου δυο ημέρες
και η Rijk Zwaan έρχεται να ικανοποιήσει
με αυτό τον τρόπο μια από τις βασικές
απαιτήσεις των εμπλεκομένων εταιριών
στην τέταρτη γκάμα λαχανικών.
Με το χαρακτηριστικό Knox δε χρειάζεται
πλέον να διατίθεται το ήδη κομμένο
μαρούλι σε συσκευασία χαμηλής
περιεκτικότητας οξυγόνου, γεγονός που
εξασφαλίζει τη δυνατότητα μείωσης
του κόστους και προσφέρει μεγαλύτερες
δυνατότητες ανάμειξης των μαρουλιών.
Εξαλείφεται επίσης η δυσάρεστη οσμή
το οποίο είναι χαρακτηριστικό του
ανοίγματος της συσκευασίας με χαμηλή
περιεκτικότητα οξυγόνου.

Knox™ variety

Cos lettuce
CELEDONA RZ Knox™

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

TUCCADONA RZ Knox™

Bl:17-26,32EU/Nr:0

CATRIONA RZ Knox™ NEW

Bl:16-35EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

MELITONA RZ Knox™ NEW

Bl:16-35EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

RICTUS RZ Knox™

Bl:16-35EU/Nr:0

Ss (Rs)

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

LMV:1

Bl:16-35EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35EU/Fol:1/Nr:0

LMV:1

Bl:16-26,32EU/Nr:0

LMV:1

Butterhead lettuce
SONDO RZ Knox™
ZOILO RZ Knox™

Gem lettuce
CARDAINE RZ Knox™ NEW

Iceberg lettuce
DAYANAS RZ Knox™
KRYOGENIA RZ Knox™
LARSUNAS RZ Knox™

Bl:16-35EU
Bl:16-31,34EU/Nr:0

Red & Green
Mini Cos
the perfect duo

mini cos

Η κατηγορία Mini Cos (μικρό μαρούλι)
γίνεται ολοένα και περισσότερο δημοφιλής.
Αυτή την περίοδο είναι μία από τις πιο γρήγορες
αναπτυσσόμενες κατηγορίες μαρουλιών.
Συσκευασίες flow pack των δύο ή τριών
κεφαλών /καρδιών μπορούμε να
συναντήσουμε σε όλα τα supermarkets.

Οι κύριοι λόγοι είναι η εξαιρετική
διατηρησιμότητα και η γλυκιά γεύση
των Mini Cos. Με ένα μέσο μήκος 14-18 cm
και βάρος περίπου 150 gr, το Mini Cos ταιριάζει
απόλυτα με τις διατροφικές συνήθειες των
σύγχρονων οικογενειών για πιο εύκολες και
γρήγορες λύσεις στον τομέα της πράσινης
σαλάτας.

Mini Cos

Red mini Cos
ALAINE RZ

Bl:16-32,34,35EU/Fol:1/Nr:0

LMV:1

Green mini Cos
RIOS RZ

Bl:16-34EU/Nr:0

LMV:1/Ss(Rs)

Crystal Lettuce

Lalique RZ
Είναι μια καινοτομία σε ένα τύπο
μαρουλιού - σαλάτας το Crystal Lettuce
που μοιάζει σαν ένα ανοιχτό iceberg με
πολυσχιδή,τραγανά και ζουμερά φύλλα.
Τα μαρούλια τύπου Crystal
έχουν πιο υψηλό ποσοστό σε συμπαγή φύλλα
με ελαφρώς σγουρό σχήμα.

Αυτά τα φύλλα είναι ιδανικά για την αλυσίδα του
έτοιμου γρήγορου γεύματος όπως σε σάντουιτς
και burgers, αντικαθιστώντας το iceberg.
Τα φύλλα Crystal έχουν πολύ καλή συμπεριφορά
ακόμα και με συνδυασμούς ζεστών, όξινων
συστατικών διατηρώντας το σχήμα τους και
την υφή τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και στην ασιατική κουζίνα
σε πιο ζεστές παρασκευές.

Lalique RZ

Dunand RZ

Bl:16-26,32EU

Bl:16-33EU

LMV:1

LMV:1

Ιδανικό για καλοκαιρινή περίοδο με παραγωγή πιο compact

Για καλλιέργεια φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη

κεφαλών σαλάτας. Το υπόστρωμα μπορεί να είναι υλικό

για μεγάλες αποδόσεις.

υδροπονίας αλλά και χώμα. Είναι ανθεκτική στο κεφάλωμα,
στο στρίψιμο αλλά και στο ξεβλάστωμα.

crystal lettuce

Standard

Salatrio

Το Salatrio είναι μια καινούρια ιδέα:
Μια κεφαλή μαρουλιού/σαλάτας αλλά όχι με
ένα, ούτε με δύο αλλά με τρεις διαφορετικούς
τύπους μαρουλιού σε μια μπάλα χώματος.
Από την στιγμή που ο καταναλωτής
έχει διαφορετικές προτιμήσεις σε κάθε
περιοχή,υπάρχουν και διαφορετικοί
συνδυασμοί σε τύπους σαλάτας.
Η πρόκληση είναι να έρθουν μαζί σε συγκομιδή
τρεις διαφορετικές ποικιλίες που αναπτύσσονται
με την ίδια ταχύτητα, δημιουργώντας μια
ομοιόμορφη κεφαλή.

Το Salatrio αφορά τρεις ποικιλίες σαλάτας
ανά θέση.
Οι επιλεγόμενες ποικιλίες
και οι συνδυασμοί αυτών που
προτείνουμε βρίσκονται στον
παρακάτω πίνακα. Έχουμε
αναπτύξει ειδικά μίγματα τα
οποία περικλείουν και τους
διαφορετικούς τύπους ανάλογα
την εποχή καλλιέργειας και των
συνθηκών που επικρατούν.

Salatrio

Summer mix | Temperate
Lugano RZ

Satine RZ

Rouxaï RZ

Corentine RZ

Saturdaï RZ

Maximus RZ

Crunchita RZ

Othilie RZ

Codex RZ

Saturdaï RZ

Limeira RZ

Corentine RZ

Mondaï RZ

Limeira RZ

Corentine RZ

Salanova® Xandra RZ

Lozano RZ

Satine RZ

Saturdaï RZ

Corentine RZ

Shentaï RZ

Salanova® Codex RZ

Salanova® Extemp RZ

Rouxaï RZ

Salanova® Codex RZ

Salanova® Humboldt RZ

Saturdaï RZ

Salanova® Codex RZ

Salanova® Vicinity RZ

Salanova® Xandra RZ

Salanova® Codex RZ

Salanova® Extemp RZ

Salanova® Stefano RZ

Linaro RZ
Thurinus RZ

Summer mix | Extreme conditions
Winter mix | Temperate

Winter mix | Days <13h
Limeira RZ

Salanova® Mix

Salanova

Multileaf Butterhead πράσινη

Hilbert RZ

Chalmers RZ KnoxTM

Bl:16-35EU/Nr:0

Bl:16-35EU/Nr:0

Νέα σαλάτα τύπου multileaf Butterhead με καλύτερη

Η πρώτη Salanova τύπου Butterhead πράσινη με το

συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα και ανθεκτικότητα στην αφίδα

χαρακτηριστικό KNOX. Μετά την κοπή δείχνει πολύ πιο αργή

Nasanovia Nigri.

οξείδωση. Σε μέγεθος είναι μεγαλύτερη απο την Descartes.

Harrington RZ

Sartre RZ

Bl:16-35EU

Bl:16-26,32EU

Νέα σαλάτα τύπου Stetson multileaf με μεγάλο μέγεθος για

Σαλάτα πράσινη τύπου multileaf Butterhead με καλύτερο

καλλιέργεια την περίοδο του χειμώνα σε δύσκολες καιρικές

μέγεθος από την Descartes και με ανθεκτικότητα στην αφίδα

συνθήκες αλλά και την περίοδο του φθινοπώρου και της

Nasanovia Nigri. Καλλιέργεια για την περίοδο του χειμώνα και

άνοιξης.

μέχρι τα τέλη της άνοιξης.
Multileaf Butterhead πράσινη

DESCARTES RZ

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

HAWKING RZ

Bl:16-35EU/Nr:0

ERASMUS RZ

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

HILBERT RZ

Bl:16-35EU/Nr:0

HALDANE RZ

Bl:16-35EU/Nr:0

HARRINGTON RZ

SARTRE RZ

Bl:16-35EU

CHALMERS RZ Knox

TM

Step 1

Step 2

Bl:16-26,32EU
Bl:16-35EU/Nr:0

Step 3

Salanova

DaVinci RZ KnoxTM
Multileaf Butterhead κόκκινη

Klimt RZ

Warhol RZ
Bl:16-35EU/Nr:0

Bl:16-35EU/Nr:0
Σαλάτα κόκκινη με καλύτερη συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα.
Καλλιέργεια υπαίθρια και θερμοκηπίου για τις περιόδους
φθινοπώρου, χειμώνα και άνοιξης.

Barlach RZ

Gaugin RZ
Bl:17-22,24-27,30-32EU
Είναι μια σαλάτα τύπου multileaf με φύλλο butterhead.
Ο χρωματισμός του φύλλου έχει έντονη αντίθεση

Bl:16-35EU/Nr:0

μεταξύ κόκκινου και πράσινου χρώματος.

Νέα σαλάτα τύπου multileaf Butterhead με μεγαλύτερο

Μπορεί να κοπεί και ως baby leaf σε πιο πυκνή φύτευση.

μέγεθος και πιο ομοιόμορφη βάση. Καλλιέργεια υπαίθρια αλλά
και θερμοκηπίου. Σε σύγκριση με την Seurat έχει καλύτερη
συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα και καλύτερο μέγεθος.

DaVinci RZ
Bl: 16-35EU/Nr:0
Για πρώτη φορά multileaf Butterhead με το χαρακτηριστικό KNOX.

Gaugin RZ

Salanova

Triplex RZ

Salanova τύπου Crispy πράσινη

Salanova τύπου Crispy κόκκινη

Expertise RZ

Codex RZ

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

LMV:1

Bl: 16-35EU/Nr:0

LMV:1

Σαλάτα τύπου Crispy green με πολλά φύλλα και όγκο.

Σαλάτα τύπου Crispy red με αντοχή στο ξεβλάστωμα και

Το έντονο ψαλιδωτό σχήμα δίνει όγκο στα μίγματα σαλάτας

ομοιόμορφο σχήμα.

και η γρήγορη ανάπτυξη πιο πολλούς κύκλους το χρόνο.

Triplex RZ

Exponent RZ ( 79-05)
Bl:16-32,34EU/Nr:0

LMV:1

Bl: 16-30,32,33EU/Nr:0
Σαλάτα τύπου Crispy triple red ιδανική για μηχανική

Σαλάτα τύπου Crispy green με πιο ψαλιδωτό φύλλο και πιο

συγκομιδή. Τα φύλλα έχουν τραγανή υφή, πολύ καλό σχήμα

πράσινο χρώμα σε σχέση με την Expertise και μεγαλύτερο

και διατηρησιμότητα. Περίοδοι καλλιέργειας φθινόπωρο,

μέγεθος. Προτεινόμενη περίοδος καλλιέργειας χειμώνας.

χειμώνα και άνοιξη.

Expedition RZ
Bl:16-27,30-32EU/Nr:0

LMV:1

Σαλάτα τύπου Crispy Green Frisee με πολύ καλό μέγεθος και
τραγανή γεύση. Πολύ καλή διατηρησιμότητα και ιδανική για
μηχανική συγκομιδή. Μπορεί να καλλιεργηθεί υπαίθρια αλλά
και στο θερμοκηπίο.

Expedition RZ

Triplex RZ

Δήλωση ανεκτικότητας και αποποίηση ευθύνης

1.Εισαγωγή
Η σχέση μεταξύ ενός φυτού και ενός παρασίτου είναι πολύ
σύνθετη. Οι όροι που περιγράφουν την αντίδραση μιας
ποικιλίας ενός φυτού σε ένα παράσιτο καθορίζονται από
τεστ κάτω από ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες με
γνωστούς και χαρακτηριστικούς βιότυπους, φυλές ή γένη
του εν λόγω παρασίτου.
Στην πράξη παρόλα αυτά η ικανότητα ενός παρασίτου
να προκαλέσει ασθένεια σε ένα φυτό, εξαρτάται από τις
περιβαλλοντικές συνθήκες, τις ιδιότητες του ίδιου του
οργανισμού και την ικανότητα του φυτού να προστατευθεί.
Οι ποικιλίες ενός φυτού μπορεί να διαφέρουν στην
ικανότητά τους να προστατευθούν οι ίδιες. Κάτω από
διαφορετικές συνθήκες, όπως η ηλικία του φυτού, οι
αυξημένοι πληθυσμοί του παρασίτου και η επιδημικότητα
ή οι ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές συνθήκες,
η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ίδιο το φυτό και το
παράσιτο μπορεί να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα.
Τα παράσιτα είναι γνωστό ότι αναπτύσσουν και
σχηματίζουν νέους βιότυπους, φυλές ή γένη που μπορεί
να προκαλέσουν ζημιά στα φυτά που παραμένουν
ανεπηρέαστα από την αρχική μορφή του παρασίτου. Για να
προωθηθεί η συνέπεια στους όρους που χρησιμοποιούνται
για να περιγράψουν την αντίδραση ενός φυτού σε ένα
παράσιτο, το τμήμα ISF Vegetable and Ornamental Crops
έχει ορίσει τους παρακάτω όρους.

2. Ορισμοί
Ευπάθεια είναι η ανικανότητα μιας ποικιλίας ενός
φυτού να περιορίσει την εξέλιξη και την ανάπτυξη ενός
συγκεκριμένου παρασίτου.
Ανεκτικότητα είναι η ικανότητα μιας ποικιλίας ενός
φυτού να περιορίσει την εξέλιξη και την ανάπτυξη του
συγκεκριμένου παρασίτου και/ή τη ζημιά που προκαλείται
όταν συγκρίνονται με ευπαθείς ποικιλίες φυτού κάτω από
παρόμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες και αυξημένους
πληθυσμούς παρασίτων.
Ανεκτικές ποικιλίες μπορεί να παρουσιάσουν κάποια
συμπτώματα ασθένειας ή ζημιά κάτω από πολύ
αυξημένους πληθυσμούς παρασίτων. Δύο επίπεδα
ανεκτικότητας ορίζονται.
Υψηλή ανεκτικότητα (HR*): ποικιλίες φυτών που
περιορίζουν πολύ την εξέλιξη και την ανάπτυξη του
συγκεκριμένου παρασίτου κάτω από κανονικούς
πληθυσμούς παρασίτων όταν συγκρίνονται με ευπαθείς
ποικιλίες. Αυτές οι ποικιλίες φυτών μπορούν, παρόλ΄αυτά,
να παρουσιάσουν μερικά συμπτώματα ή ζημιά κάτω από
πολύ αυξημένους πληθυσμούς παρασίτων.
Μέτρια ανεκτικότητα (IR*): ποικιλίες φυτών που
περιορίζουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη του
συγκεκριμένου παρασίτου αλλά μπορεί να παρουσιάσουν
ένα μεγαλύτερο εύρος συμπτωμάτων ή ζημιάς
συγκρινόμενες με ποικιλίες με υψηλή ανεκτικότητα. Οι
ποικιλίες φυτών με μέτρια ανεκτικότητα θα δείχνουν

ακόμα λιγότερα σοβαρά
συμπτώματα ή ζημιά από ότι
οι ευπαθείς ποικιλίες φυτών
όταν αναπτύσσονται κάτω από
παρόμοιες περιβαλλοντικές
συνθήκες και/ή αυξημένους
πληθυσμούς παρασίτων.
Πρέπει να σημειωθεί
ότι αν μία ανεκτικότητα
υποστηρίζεται σε μία ποικιλία
φυτού, περιορίζεται στους
συγκεκριμένους βιοτύπους,
φυλές ή γένη του παρασίτου.
Αν βιότυποι, φυλές ή
γένη δεν προσδιορίζονται
στην ανεκτικότητα που
υποστηρίζεται σε μία ποικιλία, θα είναι επειδή δε θα
υπάρχει μία γενικά αποδεκτή ταξινόμηση κατά βιότυπο,
φυλή ή γένος του παραπάνω παρασίτου. Νέοι βιότυποι,
φυλές ή γένη που μπορεί να εμφανιστούν, δεν καλύπτονται
από την αρχική ανεκτικότητα.
Ανοσία είναι όταν ένα φυτό δεν προσβάλλεται και δεν
εμφανίζει συμπτώματα από το συγκεκριμένο παράσιτο.

Αποποίηση ευθύνης
Οι περιγραφές, εικονογραφήσεις, συμβουλές καλλιέργειας
και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία της Rijk Zwaan όπως
σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης, σποράς, φύτευσης και
συγκομιδής, βασίζονται με όσο το δυνατόν περισσότερη
ακρίβεια στην εμπειρία των πειραματικών και στην πράξη.
Παρόλ’ αυτά, η Rijk Zwaan δε δέχεται σε καμία περίπτωση
ευθύνη για ζημιές που έχουν προκύψει από τη χρήση
τέτοιων περιγραφών, εικονογραφήσεων, συμβουλών
καλλιέργειας και πληροφοριών. Ο ίδιος ο αγοραστής/
χρήστης είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη αποθήκευση
αυτών των σπόρων και θα κληθεί να ορίσει αν τα προϊόντα
και οι συμβουλές καλλιέργειας είναι κατάλληλες να
χρησιμοποιούνται για τις προγραμματισμένες καλλιέργειες
και κάτω από τις συνθήκες της περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε
με την Rijk Zwaan Hellas (www.rijkzwaan.gr).

Συντομογραφίες
LMV
Bl
Nr
Pb
Ss (Rs)
Fol

Lettuce Mosaic Virus | Lettuce mosaic
Bremia lactucae | Downy mildew
Nasonovia ribisnigri | Lettuce leaf aphid
Pemphigus bursarius | Lettuce root aphid
Sphingomonas suberifaciens | Corky root
Fusarium oxysporum f.sp.Lactucae | Fusarium wilt

Η καινοτομία
στην πράξη

Salatrio (Lugano RZ + Satine RZ + Rouxaï RZ)

Σπόροι υψηλής ποιότητας
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