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Káposztafélék választéka

Az Alfa Lucullus Kft. fajtaválasztékát az elvégzett kísérletekben, termelőknél megismertük, és
eredmények alapján tapasztalatainkat a különböző szakmai fórumainkon és korábbi kiadványainkban eddig részletesen bemutattuk, megosztottuk. Az állandó tájékoztatásért az internetes megjelenésünk is megújult az alfaluc.hu címen, kérem kattintsanak e címre.

Delight Ball F1
Korai szabadföldi, illetve hajtatási termesztésben a legrövidebb tenyészidejű: 50-60 napos, felmagzásnak jól
ellenálló, fényeszöld levelű, legalább 0,8-1,5 kg, kerek,
tömör fejű, hajtatási fajta. Az exportra és a korai primőr
termesztőknek ajánljuk.

Lion F1 YR
A legszebb káposzták közé tartozik, 120 napos tenyészidejű, bőtermő és hosszú tárolás után is friss zöld takarólevelű, tömör fejű, nagy hozamú, megbízható, kiváló
minőséget adó fajta. Betegség-ellenálló, lábon tartható
és jól tárolható. Felhasználható pultos káposztaként, de
tárolóból remek savanyítási alapanyag is.

NIZ 17-1436 F1
90 napos, sötétzöld külsejű, lapos fejű fajta. Nagyon jól
bírja a nyári hőséget. Levelei igen nagyok, így a belőle
készített „szárma” mutatós, szép. Hasábnak való savanyításra is javasoljuk.

Landíni F1 YR
A nagy tömeget adó savanyítási fajták legkorábbika.
Nagy, kerek fejei 85-90 nap alatt, 25-30.000 tő/ha állománysűrűségnél 3-6 kg-ra is megnőnek, jó tápanyagellátottság és öntözés mellett. Káposztái jó minőségűek, „selyemlevelűek”. Lapított, kerek fejei kiteltek,
külsejük friss zöld, belsejük fehér, lábon tarthatóak.
Az augusztusi, szeptemberi savanyítás alapanyag termesztésre ajánljuk.

Burton F1 YR
Az egyik legkedveltebb 95-100 napos savanyítási fajta. Fejei enyhén laposak, 4-5 kg-osak, kívül halványzöld, belül sárgásfehér színűek és kiváló szerkezetűek.
Könnyen megtermeszthető, keresett, nagy hozamú
fajta. Előnye, hogy gazdaságosan terem, és a belőle
készülő savanyúság kimagaslóan jó minőségű.

Busoni F1 YR
Tenyészideje 100-110 nap. Egészséges, 1,5-3 kg tömegű,
kerek, szép tömör fejű fajta. Rendkívüli betegség-ellenállóság és tárolhatóság jellemzi. Állománya általában nagyon kiegyenlített. Hűtőtárolóban tartva tavasz
végéig eltartható, kihozatala kiváló.

Adson F1 YR
120-130 napos, erős növekedésű, nagy hozamú, 4-6
kg-os, kerek fejű, minőségi savanyítós , tárolós fajta.
Fejei nagyon tömörek, betakarítás hosszan elnyújtható, jól betárolhatóak. Termesztése jó tápanyag-és vízellátottságot kíván a nagy hozam érdekében.
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Rondale F1 YR
75-80 napos, 1-2 kg-os, megnyúlt-kerek, hamvas, mélyvörös színű, finom és tömör belső szerkezetű fejeket
terem. Könnyen megtermeszthető, igénytelen fajta, jó
betegség-ellenállósággal (HR: YR), és magas ökológiai stressztűréssel. Nyári, kora őszi kivágásra időzítik,
hosszan lábon tartható.

Rodon F1
Magyarországon a tárolási vöröskáposzta termesztés
meghatározó fajtája. Nagyon kedvelt, mert 120 napos és
a 2-3 kg-os tömör, tojás alakú fejei szépek, hamvas lilakékeslila színűek és jól tárolhatóak. Összességében igen
nagy hozamra képes fajta.

Serpentine F1
Egész évben, de főleg őszi kivágásra termeszthető, 9095 napos, erős növekedésű, baktérium-toleráns fajta.
1-1,5 kg-os tömör, sötétzöld, hólyagos, fodros fejei piacosak, mutatósak. Előnye, hogy jól bírja a nyári forróságot.

Spinel F1
Késői, több mint 120 napos, téli fajta. IR Xanthomonas,
baktériu-toleráns. Nagyméretű, sötétzöld takarólevelű, friss belsejű, akár 1,5 kg-nál nagyobb fejeket terem.
Legjobb növényállománya 35.000 tő/ha.
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Seoul F1
Egész szezonra időzíthető, 75-85 napos fajta. A legfajsúlyosabb, a legtömörebb 2 kg-os fehér rózsákat termi.
Egészséges lombja csavarodva takar, nagy hozamot
biztosít. Legjobb hozamot szeptemberi, októberi kivágásnál ad.

Locris F1
Egész szezonban, így nyáron is termeszthető, jól szakaszolható, meleg- és stressztűrő fajta. Hófehér piacos méretű rózsáit csavarodva, mint a szaloncukrot a
papírja, takarja erős lombozata. Nyárra is javasoljuk
időzítésre.

Brilliant F1
Kb. 120 napos és szeptembertől lehet betakarítani. Nagyon kedvelt koraisága, minősége, hozama és könnyű
termeszthetősége miatt. A mutatós, nagyméretű bimbók könnyen betakaríthatók, jól tisztíthatók és jó ízűek.

Bright F1
Brilliant után érő, magas, nagy, jó ellenállóságú fajta.
Termesztését októbertől történő betakarításra ütemezik. Bimbói kiegyenlítettek, fényeszöldek, nagyon tömörek, kerekek, összességében piacosak.
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