Babyleaf
↓ Euterpe (LR 4746) Nieuw

DKG :

0.7 - 1.2 gr. / 1 gr. = 800 - 1200 Zaden

Zaadgoed:

(on) behandeld zaad

Zaaitijd:

Benodigd zaad bij
directe zaai/ ha

In vollegrond van begin Maart tot
eind Augustus.
8 - 12 Miljoen zaden.

Een rode eikenblad sla met stevige en mooi gezaagde bladeren. Qua teelt
en toepassing lijkt dit soort op Catherine. BL: 16 - 31.

↓ Skarna (LR 4743) NIeuw

LR 4743 is de nieuwste groene eikenblad sla voor het baby leaf assortiment. LR 4743 onderscheidt zich door een zeer stevig, dik blad met
de perfecte eikenblad vorm. Uniek in de markt. Zeer complete Bremia
resistenties BL: 1-15, 17-26, 28.

↓ Ashbrook

Ashbrook is een groene eikenblad sla voor baby leaf toepassingen. Uitermate geschikt vanwege rechtopstaand, fijn ingesneden, extra stevig blad
op een lange bladsteel, voor een flexibele oogst moment. Vanwege sterke,
gladde bladeren is Ashbrook zeer goed wasbaar. Bremia resistenties: BL:
1-11, 13, 15 en 17 en LMV tolerantie.

↓ LR 4750 NIeuw

Dit type lijkt op Catherine maar is donkerder en heeft meer resistenties.
BL: 16 - 31.

↓ Catherine (= ex Kate)

Kate is een groene knisperende sla, speciaal voor baby leaf productie.
Kate heeft een zeer stevig blad en een uitstekende houdbaarheid. Daardoor is Kate is de enige sla voor baby leaf die ook in de zomer in de kas
geteeld kan worden. Het hoge droge stof gehalte in Kate leidt tot zeer
hoge producties. Vormt samen met de rode variant Stern een perfecte
kleuren combinatie. BL: 16,21, 23.

↓ Stern (ex Stela)

Stern is een rode knisperende sla, speciaal voor baby leaf productie.
Stern heeft een stevig blad en een goede houdbaarheid. Bruikbaar in het
voorjaar in de kas en voor volle grond teelten in voorjaar, zomer en herfst.
Vormt samen met de groene variant Kate een perfecte kleuren combinatie. BL 16, 19, 21, 23.

sRing (LR 4742)

Nieuw Stern type met meerdere Bremia resistanties. LR 4742 is een
rode knisperige sla, speciaal voor de baby leaf productie. LR 4742 heeft
een zeer stevig blad en een zeer goede houdbaarheid. Bruikbaar in het
voorjaar in de kas en in alle volle grond toepassingen. Meerdere bremia
resistenties: BL 1-16, 18-21, 23-26, 28, 31

↓ LR 4752 Nieuw

Deze groene ‘Frillice’ soort heeft bladeren die steviger zijn dan Catherine.
Het Blad is iets smaller maar heeft meer volume. BL: 16 - 31.

↑ Red Beet Bulls Blood

Bulls Blood is de roodste in het Chard assortiment van Tozer. Onder optimale omstandigheden is de kleur zeer donker roodzwart. Een prachtige
kleur in een overwegend groen mengsel. Verder geeft Bulls blood ook
extra stevigheid aan het mengsel.

Red Beet Detroit – 2

Omdat rode biet Detroit-2 veel rustiger groeit dan Red Chard , wordt
Detroit-2 in de zomermaanden vaak gebruikt in plaats van Red Chard.
Deze rode biet kan een goedkope aanvulling zijn op uw baby leaf mengsel, maar kan ook gescheiden aangeleverd worden.

↑ Red Chard Standard

Red Chard is een bladgroente met sterk rood gekleurde nerven. Red
Chard standaard is alleen opgenomen in het assortiment van Uniseeds
voor de baby leaf productie, waarbij zaadkosten een grote rol spelen.

← Red Chard Elite & Intense

Bij Red Chard selecties wordt m.n. geselecteerd op een mooiere,
gelijkmatigere kleur, maar ook op een grotere schot tolerantie. Red
Chard Elite en Red Chard Intense zijn de eerste Tozer selecties uit dit
programma. Beide rassen zijn geschikt voor baby leaf, maar ook voor
productie van grote bladeren.

↑ Mustard Red Giant

Mustard Red Giant wordt m.n. in Belgie, Frankrijk en Groot Brittanie
veel toegepast in baby leaf mengsel. De Nederlandse consument heeft
het nog niet echt ontdekt. Het blad van Red Giant is aantrekkelijk rood
generfd; zeer interessant voor het mengsel. De sterkte van de rode kleur
is afhankelijk van de temperatuur tijdens de teelt.

↑ Pak Choi Hanakan

Paksoi Hanakan heeft sterke vlezige, groene bladstelen. Meestal gebruikt
in speciale mixen voor een snelle bereiding met de wok.

Tatsoi Osaka

Ook tatsoi wordt vaak gebruikt om meer stevigheid in het baby leaf
mengsel te brengen. De Uniseeds selectie Osaka is donkergroen met
prachtig witte nerven en een uitstekende houdbaarheid. Osaka is een
productieve, laat schietende selectie.

Red Russian Kale

Grauw-groen gevederde bladeren met een roodachtige stengel. Een bijzondere aanvulling voor een babyleaf mix.

↑ Mustard Golden Streaks

Mustard Golden Streaks is de groene variant van Mustard Ruby Frills.
Golden Streaks heeft een zeer aantrekkelijk, fijn ingesneden blad. De
smaak is niet al te scherp, maar heeft een aangenaam aroma van zoete
mosterd. Uitermate geschikt voor baby leaf mengsels, vanwege de zeer
stevige, robuuste bladeren.

Mustard Ruby Frills

Mustard Ruby Frills is een prachtige rode variant van de Mustard
familie. De bladeren zijn zeer volumineus door diep ingesneden randen
en de kleur is extreem donker rood. Door de dikte en stevigheid van de
bladeren geeft Ruby Frills bovendien hoge producties en extra stevigheid
aan uw mengsel. De smaak is mild scherp. De kleur van het blad wordt
dieper en mooier bij lagere temperaturen.

↓ Mizuna Deep Red

Mizuna Deep Red is een rode Mizuna selectie. De dieprode kleur is een
welkome aanvulling in het baby leaf mengsel. De blad vorm van Deep
Red is, in tegenstelling tot de groene variant, beperkt ingesneden.

Pak Choi Cantong White

Paksoi Cantong White is een standaard paksoi soort met witte bladstelen.
Het ras heeft brede, vrij korte bladeren. Meestal gebruikt in speciale mixen
voor een snelle bereiding met de wok.

Tatsoi Red Baby

Red Baby is de rode variant van tatsoi Osaka. De donker paarse kleur
komt m.n. goed to zijn recht bij lagere temperaturen. Zeer mooie kleur en
zeer stevig. Perfect voor de kleur in uw slamengsels.

Mizuna Nagoya

Mizuna is een donkergroene, stevige Mizuna selectie van Uniseeds. Mizuna Nagoya is vanwege de milde, neutrale smaak, een zeer veel gebruikt
onderdeel in baby leaf mengsel. Nagoya verbetert de stevigheid van het
mengsel zonder de smaak te veel te beïnvloeden. Nagoya is een productieve, laat schietende selectie.

