Νέες Σαλάτες

Iceberg

από την

Xupinas RZ

Rijk Zwaan

Σαλάτα τύπου Iceberg με πολύ καλό μέγεθος και βάρος. Πολύ καλή
ομοιομορφία των κεφαλών. Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Batavia

Pb/Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

Πολύ σγουρή Batavia με σκούρο
πράσινο φύλλο και μεγάλο μέγεθος.
Πλήρης αντοχή σε Bremia και πολύ καλή αντοχή
στο Fusarium (Fol:1).

Asturion RZ
Bl:16-34,36EU/Nr:0

Τυπική σαλάτα τύπου Batavia σκούρα πράσινη.
Πλήρης αντοχή σε Bremia και κόκκινη αφίδα.

Arcarion RZ
Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1

Μεγάλου μεγέθους σαλάτα Batavia με γυαλιστερό πράσινο χρώμα.
Συνιστάται για φυτεύσεις φθινόπωρο - χειμώνα - άνοιξη
αλλά και καλοκαίρι σε ορεινές περιοχές.*
Mεγάλο πλεονέκτημά της το χαρακτηριστικό ΚΝΟΧ - εμφανίζει
καθυστέρηση στην οξείδωση μετά την κοπή.

Station RZ
Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1

Σαλάτα τύπου Batavia με μεγάλο μέγεθος και σκούρο πράσινο φύλλο.
Ιδανική για φυτεύσεις σε θερμοκήπιο και υπαίθρια.
Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Orbital RZ
Bl:16-34,36EU/Nr:0

Azaronas RZ
Iceberg ποικιλία με γρήγορη ανάπτυξη και ομοιόμορφες κεφαλές.
Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Inﬂexion RZ
Pb/Bl:16-36EU/Nr:0

Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1

Σαλάτα τύπου Batavia με βαθύ κόκκινο χρώμα που διατηρεί ακόμα
και σε θερμοκήπιο. Κατάλληλη για καλλιέργεια και σε υδροπονία.
Σχεδόν πλήρης αντοχή σε Bremia.

Larsunas RZ
Bl:16-31,34,36EU/Nr:0

Σαλάτα τύπου Iceberg με μεγάλο μέγεθος. Κατάλληλη για συγκομιδή
το φθινόπωρο. Ποικιλία με πολλές ανθεκτικότητες.
Μεγάλο πλεονέκτημά της το χαρακτηριστικό ΚΝΟΧ - εμφανίζει
καθυστέρηση στην οξείδωση μετά την κοπή.

Altozanas RZ
Bl:16-36EU/Nr:0

Iceberg ποικιλία με καλή διατηρησιμότητα στο χωράφι.
Χωρίς προβλήματα εσωτερικού tipburn και χωρίς ξεβλάστωμα.
Ιδανική για το καλοκαίρι για συγκομιδή στην πιο δύσκολη περίοδο
του Ιουλίου - Αυγούστου. Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Corvinas RZ
Bl:16-36EU

LMV:1

Σαλάτα τύπου Iceberg με πολύ καλό μέγεθος και καλή ομοιομορφία.
Πλήρης αντοχή σε Bremia. Μεγάλο πλεονέκτημά της το χαρακτηριστικό
ΚΝΟΧ - εμφανίζει καθυστέρηση στην οξείδωση μετά την κοπή.

Feddenas RZ
Pb/Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1

Σαλάτα τύπου Iceberg με μεγάλο μέγεθος. Συνιστάται για την
περίοδο του φθινοπώρου και ειδικά για φυτεύσεις μέχρι αρχές
Οκτωβρίου. Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Quincenas RZ
Bl:16-36EU/Nr:0

Iceberg ποικιλία με καλό μέγεθος, ομοιομορφία και πολύ γρήγορη
ανάπτυξη. Ιδανική για φυτεύσεις μέσα Αυγούστου και Σεπτέμβρη.
Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Leaf Lettuce
Monza RZ

Lisboa RZ
Pb/Bl:16-36EU/Nr:0

Me/LMV:1

Σαλάτα Lollo Bionda με ανοιχτό πράσινο χρώμα και μεγάλο
μέγεθος. Αντοχή στο ξεβλάστωμα και καλή συμπεριφορά στο
εξωτερικό tipburn. Ιδανική για φυτεύσεις όλο τον χρόνο.
Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Bl:16-36EU/Nr:0

Ποικιλία Lollo Rossa με μεγάλο μέγεθος.
Συμπαγής και ομοιόμορφη σαλάτα ιδανική για υπαίθρια ποικιλία.
Συνιστάται για καλλιέργεια φθινόπωρο - χειμώνα - άνοιξη.

Quipus RZ

Cos

Bl:16-36EU/Fol:1/Nr:0

Tanius RZ
Bl:16-34,36EU/Nr:0

Ss (Rs)

Μαρούλι τύπου Cos με μεγάλο μέγεθος και γυαλιστερό, σκούρο
πράσινο χρώμα φύλλων.
Κατάλληλο για φυτεύσεις υπαίθριο και σε θερμοκήπιο. Ιδανικό για
την περίοδο του χειμώνα. Σχεδόν πλήρης αντοχή σε Bremia.

Probus RZ
Bl:16-36EU

LMV:1

Μεσαίου μεγέθους μαρούλι (400-500 gr) τύπου Cos με όρθια
ανάπτυξη και γυαλιστερό πράσινο χρώμα φύλλων.
Ανοχή στο στρίψιμο των φύλλων. Κατάλληλο για φθινοπωρινές
καλλιέργειες σε θερμοκήπιο. Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Zaraus RZ
Bl:16-36EU

Rulfo RZ
Bl:16-31,34,36EU/Nr:0

LMV:1

Μαρούλι τύπου Cos (τύπου Τacitus) με σκούρο πράσινο χρώμα,
πολύ καλή υφή φύλλου και ανοικτή καρδιά. Μεγάλη αντοχή
στο ξεβλάστωμα. Σχεδόν πλήρης αντοχή σε Bremia.

Butterhead
Sondo RZ

Fol:1

Bl:16-32,34,36EU/Nr:0

Μαρούλι τύπου Cos με μεγάλο μέγεθος και μεγάλη διατηρησιμότητα
στο χωράφι. Πολύ καλή ανοχή στο στρίψιμο των φύλλων.
Ιδανικό για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο αλλά και υπαίθριο.
Πλήρης αντοχή σε Bremia και με αντοχή στο Fusarium.

Περίοδος συγκομιδής

Inﬂexion RZ
Arcarion RZ *
Orbital RZ
Lisboa RZ
Altozanas RZ
Quipus RZ
Rulfo RZ
Sondo RZ *

LMV:1

Σαλάτα Butterhead με μεγάλο μέγεθος. Ιδανική για υπαίθρια
καλλιέργεια. Συνιστάται για φυτεύσεις φθινόπωρο - χειμώνα - άνοιξη
αλλά και καλοκαίρι σε ορεινές περιοχές.*
Μεγάλο πλεονέκτημά της το χαρακτηριστικό ΚΝΟΧ - εμφανίζει
καθυστέρηση στην οξείδωση μετά την κοπή.
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Μαρούλι τύπου Cos με ανοιχτό πράσινο χρώμα και τρυφερό φύλλο.
Μεγάλη αντοχή στο ξεβλάστωμα.
Ιδανικό για συσκευασία καρδιά αλλά και για τη βιομηχανία κομμένης
σαλάτας. Πλήρης αντοχή σε Bremia και με αντοχή στο Fusarium.
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