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Az egyik legigényesebb, legnehezebben megtermelhető káposztaféle a karﬁol. A
termesztés sikeressége nagyon sok tényezőn múlik.
Az időjárás az egyik legmeghatározóbb faktor. A túl magas (korai időszakban a túl alacsony)
hőmérséklet eldönti, mikor fog rózsát hozni és növelni a növény.
A karﬁol hőoptimuma 13 °C. A rózsa fejlődésének a megindulásához 12-16 °C közötti hőmérséklet
szükséges. Ha a hőmérséklet nem csökken 16 °C alá, nem képződik rózsa, erre nyári napokon sokszor
van példa. Ha nem képződik rózsa a növény vegetál, lombot növel vagy “csak” életben tartja magát
nyári hőségben.
Ha lecsökken a hőmérséklet 12-16 °C közé beindul a rózsaképződés és fejlődik a rózsa. Az előbbi
tényezők azok az időjárási anomáliák, amik “összehúzzák” a különböző hetekben ültetett
állományokat és sokszor a vágást csúsztatják, valamit okoznak hiányt illetve túltermelést a piacon.
Egyik karﬁol hibrid se tudja nagyságrendekkel átlépni a biológiai tulajdonságait, de a hosszú évek
célirányos nemesítésének köszönhetően gyorsabb regenerációt, biztosabb rózsaképződést és jobb
stressztűréssel is rendelkeznek a Syngenta fajtái.
Válasszunk biztos, már bizonyított és megbízható karﬁol fajtákat a termesztéshez!

Az alábbi fajtákat bátran ajánljuk a javasolt termesztési időszakra:

Easy Top F1 – A korai premium
Hideghajtatásra és korai szabadföldi termesztésre alkalmas fajta.
Kis levélzetének köszönhetően jól sűríthető.
Átlagos tenyészideje 60-65 nap.
Kiváló rózsaminőséget ad a korai időszakban.
Öntakarása jobb, mint a fajtatársai ebben az időszakban.
Ültetését március közepétől április közeépéig javasoljuk.

Kamino F1 (SGC 2839) – ÚJDONSÁG
A legmelegebb nyarakon is termelhető fajta.
Rózsaminősége kiemelkedő, hófehér színű, szőrözöttségmentes.
A növény vigora közepes, öntakarása kiváló.
Azonos ültetéssel a Lecanu F1 előtt vágható.
Tenyészideje: 70-75 nap.
Ültetését május közepétől július végéig javasoljuk.

Almagro F1 – Amit kívánsz
Erős növekedésű fajta, mely jól tűri a nyári nagy meleget is.
Rózsaminősége kiváló, frisspiaci fajta.
Nyárvégi, őszi termesztésre ajánlott.
80-85 napos tenyészidővel rendelkezik.
Öntakarása jó.
Betegség ellenállósága kimagasló, sem baktériumra, sem levélszélbarnulásra nem érzékeny.
Nagyon jól tartja a tenyészidejét, biztosan rózsát hozó fajta.

Kapcsolódó cikkek:
Beszámoló az idei zöldség innováció mezeje - Syngenta Fields of Innovation rendezvényről
>>
Rendkívüli koraiság, a legkorábbi fejeskáposzták között >>
Színes karﬁol, a szuperélelmiszer! >>

