Ο νέος τρόπος καλλιέργειας μελιτζάνας

Βελτιώνει την
ολοκληρωμένη
διαχείριση
των παρασιτικών
εντόμων (ΙPΜ)

Πιο καθαροί
και ελκυστικοί καρποί

Καλύτερες
συνθήκες εργασίας

Τα υβρίδια που έχουν
το χαρακτηριστικό CleanLeaf ©
είναι μία νέα γενιά από μελιτζάνες
με πολύ λίγα τριχίδια,
που βοηθάνε τον παραγωγό
να καλλιεργεί
πιο αποτελεσματικά προϊόντα
χωρίς υπολείμματα.

“Η ολοκληρωμένη
διαχείριση
των παρασιτικών
εντόμων (ΙPΜ)
είναι πιο αποτελεσματική
με το CleanLeaf”

Το πρώτο υβρίδιο μελιτζάνας CleanLeaf ©
με πολύ καλή διατηρησιμότητα
Φυτό χωρίς χνούδι (τριχίδια) με αποτέλεσμα
την καλύτερη ολοκληρωμένη διαχείριση
και την απόδοση των ωφέλιμων εντόμων
Μέσο βάρος καρπού 350 - 450 gr
και μοναδική ποιότητα λόγω του CleanLeaf ©
Πολύ καλή συμπεριφορά την περίοδο
του φθινοπώρου και του χειμώνα

©

Βελτιωμένη ολοκληρωμένη
διαχείριση των παρασιτικών
εντόμων (IPM)

Αυγά αλευρώδη ανά φύλλο (αθροιστικά)

Υβρίδια λιγότερα ελκυστικά στον αλευρώδη
(Bemisia tabaci) και στις προνύμφες
του θρίπα (Frankliniella occidentalis)
σε σύγκριση με συμβατικά υβρίδια.

Ενήλικα άτομα αλευρώδη ανά φύλλο
(αθροιστικά)

CleanLeaf ©

Συμβατικό υβρίδιο
Προνύμφες ανα φύλλο (αθροιστικά)

Πειραματικά θερμοκηπίου:
Σημαντικά μικρότερη παρουσία
του αλευρώδη στην CleanLeaf © μελιτζάνα
Έως και 8 φορές μικρότερη παρουσία θρίπα
στην CleanLeaf © μελιτζάνα
(Koppert, 2020, commercial greenhouses,
Spain)

Εντατικά πειραματικά:
Λιγότερη ανάπτυξη του αλευρώδη (αυγά,
νύμφες και ενήλικα άτομα) στις CleanLeaf ©
ποικιλίες
Προτίμηση του αλευρώδη στις συμβατικές
ποικιλίες σε σχέση με τις CleanLeaf ©
Σημαντικά μικρότερος πληθυσμός
από προνύμφες του θρίπα στα CleanLeaf ©
υβρίδια
(IFAPA, 2020, extensive trial, Spain)
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Συμβατικό υβρίδιο

Καθαροί και ελκυστικοί καρποί

Προτίμηση με βάση τον κάλυκα

Καθώς ο κάλυκας των καρπών είναι

Xωρίς διαφορά

πιο πράσινος και χωρίς τριχίδια, οι καταναλωτές
προτιμάνε αυτούς τους καρπούς σε σχέση με
τους συμβατικούς και συνδέουν αυτό το
χαρακτηριστικό με τη φρεσκάδα.
Η παρουσία λιγότερων εντόμων έχει σαν
Συνηθισμένο
υβρίδιο

αποτέλεσμα τη λιγότερη χρήση
φυτοφαρμάκων. Ένα επιπλέον όφελος της

Πηγή:

μειωμένης παρουσίας αλευρώδη είναι
το λιγότερο “Negrilla/Sooty mold”
(μαύρισμα καρπών και φύλλων
- Capnodium sp).

Καλύτερες συνθήκες εργασίας

Επίσης, ο μικρότερος πληθυσμός του θρίπα

Με τις ποικιλίες CleanLeaf © δεν αιωρούνται

σημαίνει και λιγότερη ζημιά στους καρπούς.

πια τριχίδια στον αέρα,
εμποδίζοντας τον ερεθισμό του λαιμού
και τις αλλεργίες των εργαζομένων.
Αυτό βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας
για τους εργαζομένους στα θερμοκήπια
και επιτρέπει στους παραγωγούς να καλλιεργούν
μελιτζάνες για παρατεταμένες περιόδους
αντί να στρέφονται σε καλλιέργειες
με καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:
Aλέξης Σταράκης
Crop Specialist Αubergine - Pepper
T +30 6936902314
e-mail: a.starakis@rijkzwaan.gr

Aubergine
Crop Specialist

Οι περιγραφές, εικονογραφήσεις, συμβουλές καλλιέργειας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
της Rijk Zwaan όπως οι 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 κατάλληλα να χρησιμοποιούνται για τις προγραμματισμένες
καλλιέργειες στις συνθήκες της περιοχής του.
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