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* Καλή παραγωγή για πρώιµη ποικιλία 

 

* Γεµάτοι κόνδυλοι 
 

* ∆υνατή 

 

* Εξαιρετική γεύση 

 

* Οµοιόµορφο σχήµα 

 
Συµβουλές για αποστάσεις φύτευσης όταν η 
απόσταση µεταξύ των αυλακιών είναι  75 εκ. 
 
28/35 χλ. 5.100 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 26 εκ.  
35/50 χλ. 4.750 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 28 εκ.  
50/55 χλ. 4.550 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 30 εκ. 
 
 

Πληθυσµοί φυτών 

 

  

  

  

  

  

  

JAERLA 

 

Η  Jaerla χρειάζεται πλούσια Αζωτούχος λίπανση. 
Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 27,5 χλγ N/στρ. 
περιλαµβανοµένων και των αποθεµάτων εδάφους. 
Καλή λίπανση µε Φώσφορο και Κάλι µπορεί να 
αυξήσει την παραγωγή.  
 

Λίπανση 

 

Χαρακτηριστικά 

 

Η HZPC δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε επιζήµιες συνέπειες θα µπορούσαν να συµβούν χρησιµοποιώντας αυτές τις πληροφορίες 
 

JAERLA 

Τύπος µαγειρέµατος 
Ωρίµανση 
Παραγωγή  
Μέγεθος κονδύλων 
Σχήµα κονδύλων 
Αριθµός κονδύλων 
Χρώµα σάρκας 
Χρώµα επιδερµίδας 
Μούρα  
 
Περίοδος λήθαργου 
Φύτρωµα 
Ευαισθησία στο Sencor 
Ανάπτυξη φυλλώµατος 
Εσωτερικός µωλωπισµός
Κονδυλοποίηση φύτρων 
Ξηρή ουσία 
UWW 
 
Χρυσονηµατώδης 

Καρκίνος των κονδύλων 
 
∆ακτυλιοειδής κηλίδωση* 
Περονόσπορος φύλλων 
Περονόσπορ. κονδύλων 
Ακτινοµύκωση 
Σπογγοσπορίωση 
PVYn 
Ανοχή κονδύλων Yntn 

AB 
Πρώιµη 
Καλή 
Πολύ µεγάλοι 
Στρόγγυλοι-ωοειδείς/ωοειδ 
Μικρός 
Ελαφρά κίτρινη 
Κίτρινη 
∆εν έχει 
 
Μέσος όρος 
Κανονικό 
Ευαίσθητη 
Καλή 
∆εν είναι ευαίσθητη 
Μάλλον ευαίσθητη 
19,3 
351 
 
Ευαίσθητη: Ro1,2/3,4,5 
Pa2,3 
Ανθεκτική: fysio 1 
 
Ανθεκτική 
Ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
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*Προκαλείται από τον ιό TRV 

 



- Ευαίσθητη στη κονδυλοποίηση των φύτρων. 
- Μην αφαιρέσεις τα φύτρα πάνω από µια φορά.  
- Απόφυγε να φυτέψεις πολύ πρώιµα και σε κρύο έδαφος. 

Προετοιµασία και φύτεµα 

 

- Ευαίσθητη στο Sencor. 
- Το φύτρωµα είναι µάλλον γρήγορο. Καλή ανάπτυξη του φυλλώµατος και καλή κάλυψη του  
  εδάφους. 
- Γρήγορη κονδυλοποίηση. Οι κόνδυλοι θα µεγαλώσουν και θα ωριµάσουν νωρίς. 
- Είναι πολύ σηµαντικό να γίνονται κανονικοί ψεκασµοί στη κατάλληλη εποχή για τη  
  καταπολέµηση του Περονόσπορου. 

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια 

 

- Λίγο ευαίσθητη στις µηχανικές βλάβες. 
- ∆εν είναι ευαίσθητη στους εσωτερικούς µώλωπες. 

Καταστροφή φυλλώµατος και συγκοµιδή 

 

SIRTEMA X IVP 647 
  JAERLA 

 

Η HZPC δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε επιζήµιες συνέπειες θα µπορούσαν να συµβούν χρησιµοποιώντας αυτές τις πληροφορίες 
 

- Ο λήθαργος είναι µέτρια µεγάλος και η αποθηκευτική ικανότητα µάλλον καλή. 
- Η θερµοκρασία αποθήκευσης σε ψυγεία είναι γύρω στους 7°C. 

Αποθήκευση 
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