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Szanowni Państwo,

Patrząc wstecz na ostatni sezon, możemy usta-
lić, że warunki dla skutecznej uprawy sadzonek 
truskawek i malin, nie stają się łatwiejsze (nad-
produkcja, Drosophila, płaca minimalna itd.). W 
tym otoczeniu szybko zmieniających się rynków, 
wymaga to od producentów najwyższego stopnia 
elastyczności i kreatywności. Uprawa jest znacz-
nie bardziej intensywna i tym samym znacznie 
droższa. Istotne jest aby zajmować wysokoce-
nowe niszowe miejsca poza fazą niskiej ceny. 
Kolejne słowa kluczowe to plon i wynik zbiorów!
Ze względu na zwiększenie intensyfikacji, chcie-
libyśmy polecić nasze indywidualne doradztwo 
dla Państwa przedsiębiorstwa.
Rośliny, które są używane muszą sprostać ciągle 
rosnącym wymaganiom. Spójna, jednolita jakość 
i dobra zdrowotność roślin są warunkami uzy-
skania wysokich plonów. Dlatego też, jeśli jest to 
możliwe chcemy z Państwem ściśle współpra-
cować. Dotyczy to zarówno wyboru odmiany, jak 
również planowanej metody produkcji. Celem 
powinno być polecenie produkcji, gdzie obaj 
partnerzy dokładnie wiedzą, co jest ważne. W 
związku z tym, prosimy uwzględniać nasze 
Terminy zamówień dla poszczególnych typów 
roślin (strona 66, 67).

Stefan Kraege Markus Staden

Sadzonki
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Pomimo wszystkich fascynacji nowymi, przez 
wiele lat w naszym przedsiębiorstwie odpowie-
dzialnie polecamy tylko sprawdzone odmiany  
i metody upraw. Również realizacja podstaw 
„basics”, takich jak próby gleby przed sadzeniem, 
właściwa głębokość sadzenia, prawidłowe zaopa-
trzenie w wodę, pozostaje podstawowym wymo-
giem dla udanej uprawy. Prócz tego u roślin Frigo, 
których owoce nie będą zrywane należy ściąć 
kwiatostany. 
Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że możemy 
w tym roku przedstawić nową odmianę Faith, 
prawdziwą alternatywę w zakresie późnej pory 
dojrzewania.
W ostatnich latach stale poszerzaliśmy produkcję 
w zakresie roślin w doniczkach-topf i tray oraz 
wartebeete-rośliny sadzone na zagonach ocze-
kujących. Obecnie w zakresie malin otrzymaliśmy 
również wyjątkowo pozytywne reakcje dotyczą-
ce naszych roślin zielonych w doniczkach i roślin 
Long Cane.

Czekamy na dalszą współpracę

Stefan Kraege, Markus Staden

malinSadzonki
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International KraegeKraege

Kraege International istnieje od 
1958 roku, jest specjalistą od roz-
mnażania sadzonek truskawek i 
malin. Nasze przedsiębiorstwo pro-
-dukuje na około 200 hektarach 
ziemi, ponad 25 różnych odmian 
truskawek i najważniejsze odmiany 
malin. Sadzonki truskawek frigo 
stanowią lwią część naszej działal-
ności. Pracujemy nieprzerwanie 
nad utrzymaniem i po  prawą zdro-
wotności naszych roślin.
Zaczyna się to od produkcji własnej 
sadzonki matki. (Czytaj więcej na 
ten temat na następnej stronie). 
Naszą szczególną siłą jest szereg 
odmian, jakie oferujemy.

Mamy dobre kontakty ze wszystki-
mi dużymi hodowcami na całym 
świecie, jesteśmy w stanie przete-
stować nowe odmiany na wcze-
snym etapie. Jak widać na tabeli 
okresu zbiorów, mamy szeroką 
gamę produktów ze wszystkich 
obe cnie popularnych odmian.
Oprócz sadzonek truskawek 
Kraege skupia uwagę na produkcji 
sadzonek malin. Te ostatnie ofero-
wane są jako nagie korzenie, jak 
również uzyskane z korzeni rośliny 
w doniczkach.

Sprzedawca  
rynek hurtowy

Thorsten Waltering
+49 2504 7000-25
waltering@kraege.de

Christian Rohling
+49 2504 7000-23
rohling@kraege.de

Kierownik działu 
sprzedaży  
rynek hurtowy

Karsten Pieper
+ 49 2504 7000-32
pieper@kraege.de

Sprzedawca
rynek hurtowy

Kierownik działu 
sprzedaży  
rynek detaliczny

Stefan Stockmann
+49 2504 7000-34 
stockmann@kraege.de

www.kraege.de
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InternationalKraege

Carsten Eggert
+49 2504 7000-0
info@kraege.de

Produkcja, świeżych, 
zielonych sadzonek

Produkcja Plugplants, 
Tray Plants

Steffen Finder
Fon 02504 7000-27 
finder@kraege.de

Produkcja,  
sprzedawca malin

Andreas Altefrohne
Fon 02504 7000-36 
altefrohne@kraege.de

Torsten Gerling
Fon 02504 7000-37
info@kraege.de

Produkcja
sadzonek frigo

Thomas Wendt
Fon 02504 7000-38 
wendt@kraege.de

Obserwacja i testowa-
nie odmian

Christian Vogel
+49 2504 7000-35
vogel@kraege.de

Produkcja, zdrowego ma-
terialu - sadzonki matki
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SADZONKI MATKI 
NASZEJ WŁASNEJ 
PRODUKCJI

Zdrowe rośliny są podstawą udanej 
uprawy owoców. Produkując własny 
materiał wyjściowy, podejmujemy 
decydujący krok aby rozmnażać 
zdrowe rośliny. Jak wiemy z doś-
wiadczenia, nowe choroby pojawia-
ją się na początku regionalnie przed 
rozpowszechnianiem na większych 
obszarach.
Uprawa sadzonek matek różnego 
po cho  d zenia w jednym miejscu za -
w sze pociąga za sobą duże ryzyko 
postępowania choroby. Mini ma-
lizujemy ryzyko poprzez utrzymy-
wanie naszego materiału wyjścio-
wego ściśle z dala od rośliny inne-
go pochodzenia. Z powodów 
wy mie  nionych powyżej pracujemy 
w systemie zamkniętym.
Produkcja naszych roślin elite zac-
zyna się od rozmnażania in vitro w 
laboratorium. To nie jest tak po w-
s zechnego jak merystem, który 
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dotyczy produkcji jak największej 
ilości sadzonki w możliwie krótkim 
okresie czasu ale tylko i wyłącznie 
mniej zdrowych roślin. Zamiast tego 
na szym zamiarem jest wyproduko-
wanie małej ilości ale zdecydowa-
nie zdrowych roślin. Najpierw rośli-
ny in vitro rozmnażane są w saran 
house. Tkanina z gazy zapobiega 
przedostawaniu się owadów do 
saran house i infekowaniu roślin 
wirusami. Rośliny matki i młode 
sadzonki uprawiane są na grząd-
kach umieszczonych na stołach, w 
bezpiecznej odległości od podłoża, 
tak aby wykluczyć zakażenia przez 
grzyby glebowe. Dla dodatkowego 
bezpieczeństwa, rośliny super- 
elite (SEE) produkowane w saran 
house są corocznie badane pod 
kątem chorób. 
Następnie sadzonki super elite 
(SEE) rozmnażane są na specjal-

nym polu, daleko od innych planta-
cji truskawek. Otrzymane rośliny 
służą do produkcji sadzonek prze-
znaczonych na sprzedaż i są obję-
te nadzorem przez Izbę Rolniczą.
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„Co jest nowego w odmianach?” 
jest to najczęściej zadawane pyta-
nie przy zamawianiu sadzonek 
trus  kawek. Szukamy zdrowych, 
wczesnych bądź późnych odmian, 
doskonałej jakości owoców, o 
szcze  gólnie wysokich plonach, 
krótko mówiąc idealnej odmiany. 
Niestety nie mamy jeszcze takiej i 
pewnie w przyszłości nie będziemy 
mieć. Wybór i uprawa nowych od -
mian zmierza do różnych celów. 
Główne kryteria poszukiwań, to 
zdrowotność roślin, jeśli to możiwe 

z odpornością na najczęściej wy -
st ę pujące choroby i z porą dojrze-
wania inną niż pora główna. Dzięki 
dobrym kontaktom z hodowcami 
mamy co roku nowe odmiany do 
testowania.
Interesujące odmiany sadzimy w 
eksperymentalnym ogrodzie, gdzie 
sprawdzamy ich specjalne właści-
wości. Zazwyczaj jest to normalne 
pole. Ciekawe odmiany dodatkowo 
badamy pod względem wczesnego 
lub późnego dojrzewania owoców. 

Dobre odmiany są wcześnie roz-
poznawane, zazwyczaj są testowa-
ne przez kilka lat i wskazywane do 
posadzenia na polu testowym. 
Intensywne badania odmian tru-
skawek są istotne dla naszego 
aktualnego asortymentu. 
Wyniki testów są podstawą do opi-
su odmian w tej broszurze, jest to 
przegląd naszego obecnego asor-
tymentu i opis podstawowych cech 
odmian. W ten sposób bierzemy 
pod uwagę wyniki stacji doświad-
czalnych. Niemniej jednak, w zależ-

ności od warunków wodnych, każ-
dego roku są bardzo różne wyniki. 
Końcowe oceny odmian są możliwe 
zatem najwcześniej po 2 – 3 latach. 
Oceny poszczegółnych odmian 
dotyczą również coraz bardziej 
szczegółowych warunków produk-
cji i miejsca.
Muszą Państwo znaleźć najbardziej 
interesujące Was odmiany, odpo-
wiednie dla waszego rejonu i metod 
produkcji.

OBSERWACJA ODMIAN/TESTOWANIE
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Karuzela odmian

Co to jest dobra odmiana? 
Albo bardziej precyzyjnie: 
Kiedy odmiana jest tak 
dobra, że można ją 
wprowadzić do sprze-
daży? Karuzela od -
mian obraca się w 
wysokim tempie i staje 
się coraz trudniejsza 
dla plantatorów, hodow-
ców – eksperymentato-
rów i szczególnie dla firm 
rozmnażających rośliny aby 
utrzymać ogólny przegląd.
Rozwój zdrowej uprawy wymaga 
czasu, a odmiany powinny być 
opłacalne, kiedy są sprzedawane 
w większych ilościach. W końcu 
licencja za interesujące odmiany 
jest bardzo droga i trudna do zdo-
bycia. W przeszłości warunki wzro-
stu były stosunkowo porównywalne. 
Jednak dziś jest prawie tak wiele 
metod, jak i odmian. Brakuje czasu 
i zdolności aby przetestować wiele 
różnych metod produkcji, co jest 
jednocześnie bardzo drogie. W 
związku z tym nowa odmiana jest 
często wstępnie uprawiana w waru-
n kach normalnych (Elsanta). Jeśli 
nie przyniesie w ciągu najbliższych 
dwóch lat wystarczających plonów 
zostaje ponownie przeniesiona do 
programu. Ostatecznie istnieje 
wystarczająco dużo odmian, które 
mogą być badane. Nasuwa się 
następne pytanie. Jak wiele odmian 
rzeczywiście brakuje, bo nie mamy 
czasu opracować nowych metod 
upraw dla nowych odmian?

Odmiany, któ-
re charakteryzują się doskonałymi 
cechami owoców, określonym sma-
kiem, zasługują na wysiłek w celu 
wyrównania ewentualnych niedo-
ciągnięć przy odpowiedniej meto-
dzie uprawy. Niektóre odmiany, 
takie jak: Flair (strategia zapylania), 
Alba (wrażliwość na herbicydy – 
środki chwastobójcze), Malwina  
(przylżeńce, kwieciak), funkcjono-
wały idealnie w ostatnich latach. 
Dla tych, którzy czują się powołani 
do sukcesu nowych odmian, za -
ws ze mamy dostępne odmiany do 
testu nasadzeń.
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Sonsation jest nowością w hodow-
li Flevo Berry, o średnim okresie 
dojrzewania. Sonsation przekonu-
je regularnym kształtem owoców i 
bardzo dobrym smakiem. Kolor 
owoców to średnio-czerwony z 

Fresh Forward z Allegro zapewnia 
nową wczesną odmianę z wcze-
śniejszym od Clery okresem doj-
rzewania owoców. Owoce twarde, 
o średniej do dużej wielkości, o 
regularnym kształcie i udziale w 
wysokiej pierwszej klasie handlo-
wej. Wydajność wyższa od Rumby 
i wyraźnie większa od Clery. 
Soczyste owoce o wysokiej zawar-
tości cukru. Bardzo dobry smak. 

atrakcyjnym połyskiem. Sonsation 
ma dobrą wytrzymałość owoców, 
z wrażliwą skórką. Plon jest ponad-
przeciętny.

Dodatkową zaletą odmiany jest 
przydatność dla wszystkich kana-
łów marketingowych.
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Odmiana Magnus (GS 10-81-17) 
jest ciekawą odmianą roślin póź-
nego programu hodowli Flevoberry.
Odmiana przekonuje pod wzglę-
dem dojrzewania po Florence/Faith 
dużym, twardym owocem z pysz-
nym smakiem.

Renaissance jest nową smaczną 
odmianą z hodowli Hansabred. 
Dojrzewa w środkowym czasie 
zbiorów. Prezentuje średnio-czer-
wone owoce o bardzo regularnych 
owocach w kształcie serca bez 
skarłowaceń. Wydajność Renais-
sance jest średnia do bardzo wyso-
kiej przy ponadprzeciętnej wadze 
pojedynczego owocu.
Zdrowotność roślin tej odmiany jest 
bardzo dobra, jest odporna na 
mączniak, Botrytis, Phytophtora 
cactorum.

Plony są wysokie.
Równomiernie wykształtowane, 
średnio-czerwone owoce nadają 
się do obrotu handlowego.

Renaissance jest jedną z aroma-
tycznych odmian w hodowli. Swoim 
intensywnym smaikiem wyróżnia 
się spośród zwykłych odmian. 
Dlatego polecana jest dla smako-
szy i do przetwarzania. 
Renaissance jest dobra także do 
sprzedaży bezpośredniej, jak i 
samodzielnego zbierania.
.
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Wydajność

Trwałość

Smak
90 1 2 3 5 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

4 76

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5 76

 Kolor: średnio - czerwony, z połyskiem
 Uwagi: Kwiatostany nad liśćmi, ochrona przed mrozem

– odmiana chroniona, właściciel odmiany: Planasa, Hiszpania

 Kolor: średnio-czerwony, połyskujący
 Uwagi: wrażliwa na herbicydy (produkty z Phenmedipham),  
  bardzo twarde owoce, ładny wygląd w koszykach

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: New Fruits, Włochy

 Alba 

 Dream
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Trwałość

Smak
90 1 2 3 5 6

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7
Wydajność

4 7

8

8

 Kolor: średnio - czerwony … czerwony, z połyskiem
 Uwagi: alternatywa dla Alby, na początku sezonu

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: W. Faedi, Włochy

 Garda 
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Wydajność

Nowa odmiana od Goossens Flevo-
plants, ma interesujący okres doj-
rzewania, który przypada na 5 – 7 
dni wcześniej od Honeoye. Bardzo 
dobrze rośnie w tunelach, jeszcze 
wcześniej dojrzewając. Smak atrak-
cyjnych owoców jest doskonały. 
Flair jest dość otwartą rośliną z 
długimi kwiatostanami. Co jest bar-
dzo ważne - potrzebuje ona ochro-
ny przed mrozem. Aby zoptymali-
zować wydajność zaleca się spe-
cjalny program nawożenia. Więcej 
informacji na stronie www.kraege.
pl

Flair

775

634

131

Clery

677

608

69

Honeoye

643

547

56

Plon w g
Razem < 30 mm> 30 mm
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Trwałość

Smak
7 8 90 1 2 3 4 6

23 24 25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wielkość

7 8 90 1 2 3 4 5 6
Wydajność

5

 Kolor: średnio - czerwony, z połyskiem
 Uwagi: interesująca, wczesna odmiana, do sprzedaży  
  bezpośredniej. Aby uzyskać optymalny wzrost zale 
  ca się zasięgnąć specjalistycznych porad na temat 
  uprawy, plonu i wielkości owoców.

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Flevo Berry, Holandia

 Flair
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Daroyal® jest krzyżówką (Elsanta 
x Parker) z programu upraw firmy 
Darbonne. Daroyal® dojrzewa  
3 – 5 dni wcześniej od Honeoye. 
Charakterysyczne dla tej odmiany 
są atrakcyjne kształty owoców, o 
dużych i bardzo dużych rozmiarach. 
Kolor czerwony z połyskiem do 
ciemnoczerwonego. Plony dobre, 
a nawet doskonałe. Każdy owoc 
może być zerwany i sprzedany (w 
przeciwieństwie do Honeoye, gdzie 
co najmniej 30% ostatnich owoców 
pozostaje niezerwanych, ze wzglę-
du na ich niewielkie rozmiary i ubo-
gi smak).
Owoce sprzedać najlepiej w ten 
sam dzień, kiedy zostały zerwane, 
ponieważ ciemnieją w chłodni. 
Daroyal® jest dobry do sprzedaży 
na straganach i na własnych po -
lach, gdzie klienci sami mogą zry-
wać. 
Daroyal® jest bujną rośliną, dobrze 
rośnie na działkach bez płodozmia-
nu. W przeciwieństwie do Honeoye 
jest odporny na Verticillium. Mo żli-
wa jest także uprawa wcześniejsza 
pod okryciem z agrowłókniny lub 
folii (zobacz wyniki testu).
Daroyal® produkuje bardzo długie 
kwiatostany (podobnie jak 
Darselect®) i powinien być sadzony 
na bezpiecznych stanowiskach.

Daroyal® jest odmianą wczesną, w 
odniesieniu do Honeoye wypada 
lepiej w zakresie pory dojrzewania, 
smaku, wielkości owoców i zdro-
wotności (np. Verticillium).
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Trwałość

Smak
7 8 90 1 2 3 4 5

23 24 25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7 8 90 1 2 3 4 5 6
Wydajność

Wielkość

 Kolor: czerwony … ciemnoczerwony, z połyskiem
 Uwagi: odporny na Verticillium, interesująca wczesna  
  odmiana do sprzedaży bezpośredniej

– odmiana chroniona, Właściciel:  

 Daroyal®

6
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Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8

65

Wydajność

Wczesny WczesnySezon

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 6 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8

Wydajność

Wydajność

 Kolor: jasnoczerwony … czerwony
 Uwagi: smak i plon zależą w dużym stopniu od rejonu, dobra  
  odporność na choroby

odmiana chroniona, Właściciel odmiany: C.I.V. Włochy

 Kolor: średnio-czerwony, silny połysk
 Uwagi: atrakcyjna, wczesna odmiana, o dobrym smaku,  
  dobra do sprzedaży na każdym rynku

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Fresh Forward, Wageningen, Holandia

 Clery

 Allegro

5 7



19

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5 6

Wczesny Sezon

 Kolor: czerwony … ciemnoczerwony, z połyskiem
 Uwagi: podatny na Verticillium i Phytophthora cactorum, nadaje  
  się do uprawy pod okryciami z polietylenu i agrowłókniny

Pochodzenie: USA

 Honeoye

prawidłowa głębokośćza głęboko za płytko 

Prawidłowa głębokość sadzenia ma kluczowe  
znaczenie dla udanej produkcji!
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W 2013 roku, Malling Centenary 
zaskoczyła nas bardzo wczesną 
porą dojrzewania (1 – 2 dni wcze-
śniej od Clery). Stąd uważamy, że 
ta odmiana jest możliwą alternaty-
wą na obszarze bardzo wczesnych 
zbiorów. Niestety ten wynik nie 
został powtórzony w tym roku. W 
2014 roku pora dojrzewania była o 
kilka dni wcześniej niż Elsanta. 
Odmiana ta może być łatwo upra-
wiana wcześniej, z początkiem 
zbiorów 3 – 5 dni po Clery. Plony z 
wczesnych upraw przekraczają 
nieco plony z Clery. Natomiast plo-
ny z normalnych upraw są wyższe 
aniżeli plony z Elsanta. W Anglii 
ludzie zgłaszali dobre rezultaty z 
Malling Centenary w 60-dniowej 
uprawie. Malling Centenary to nowa 
odmiana o wyjątkowych cechach 
owoców.
Smak owoców Malling Centenary 
jest dobry do bardzo dobrego z 
pięknym truskawkowym aromatem. 
Owoce są czerwone, ciemnieją po 
schłodzeniu. Mają jednolicie czer-
woną barwę, są odrobinę ciemniej-
sze od owoców Elsanta. Malling 
Centenary przekonuje przepięknym 
połyskiem. Owoce są duże i bar-
dzo, bardzo regularne. Zebraliśmy 
98% owoców w klasie 1. Owoce są 
bardzo trwałe. Nasze wyniki dla 
trwałości są znacznie wyższe od 
Elsanta.

Właściwości owoców, które ma 
Malling Centenary są dla nas prze-
konywujące, ale  bierzemy pod 
uwagę także ryzyko. Odmiana ta 
jest bardzo podatna na Xantho-
monas i Phytophthora cactorum. 
Kwiatostany rosną powyżej liści, 
więc muszą być chronione przed 
mrozem. Po początkowych nega-
tywnych opiniach o szkodach, jakie 
wyrządza deszcz, stwierdza się, że 
na polach, otwartych uprawach tych 
szkód jest więcej. Poprzez swój 
wygląd w koszykach (szalkach) i 
dobry smak Malling Centenary jest 
doskonały dla wszystkich kanałów 
marketingowych. 

65 69

Malling Centenary

855

790

Clery

677

608

Elsanta

887

613

274

Klasa 1, Plon w g
Razem < 30 mm> 30 mm
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SezonWczesny

Trwałość

Smak
7 8 90 1 2 3 4 5 6

7 8 90 1 2 3 4 5 6
Wydajność

23 24 25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wielkość

 Kolor: czerwony, o wysokim połysku
 Uwagi: bardzo atrakcyjne owoce, nadaje się do każdego rodzaju  
  sprzedaży. Podatna na Xanthomonas i Phythophthora

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Meiosis, Wielka Brytania

 Malling Centenary

Duży rozmiar owocu z pewnością 
osiągnie się w uprawach w tune-
lach. Jakość owoców i plony, jakie 
można osiągnąć są wybitne. 
Odmiana ta daje owoce tylko w 
pierwszej klasie handlowej, z bar-
dzo wysoką wagą pojedynczych 
owoców. Wydajność zbiorów jest 
fantastyczna. Dla nas Malling 

Centenary jest jedną z najbardziej 
obiecujących odmian na rynku. Ma 
ona bardzo ciekawy czas dojrze-
wania owoców i dobry smak, 
Malling Centenary jako owoc to 
klasa sama w sobie!
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Rumba jest wcześnie dojrzewającą 
odmianą, z programu upraw firmy 
Fresh Forward. Rumba dojrzewa 
siedem dni wcześniej od Sonaty, 
przy czym czas zbiorów jest dłuż-
szy od Honeoye i Clery. Odmiana 
ta daje czerwone owoce z atrakcyj-
nym połyskiem. Owoce są duże, 
jednakowe i trwałe. Mają one dobry 
okres przechowywania, zachowu-
je połysk, lśni nawet po przecho-
wywaniu w chłodni. Owoce są so -
czyste o dobrym smaku. Bardzo 
ważne jest regularne zbieranie, 
ponieważ owoce mogą ciemnieć. 
Rumba nadaje się zarówno do up- 
rawy pod agrowłókniną i/lub pod 
folią, ale także w tunelach. Plony 
są wysokie z dobrą wielkością owo-
ców i wysoką wagą poszczególnych 
sztuk. Nie ma prawie żadnych oka-
leczonych owoców.
Kwiatostany nie są za długie, tak 
więc odmiana ta jest stosunkowo 
dobrze chroniona przez liście przed 
późnymi przymrozkami i silnym 
deszczem. Wiosną należy jednak 
osłaniać rośliny agrowłókniną lub 
folią przed mrozem aby uniknąć 
przemarzania kwiatostanów.
Rumba jest bardzo zdrową i bujną 
odmianą, do tej pory nie wykazała 
żadnej podatności na najważniej-
sze choroby. Niemniej jednak zapo-
biegawczo zalecamy opryski prze-
ciwko Botrytis i Rhizoctonia.

Sprawdzony odstęp między rośli-
nami to 35 cm. Rumba może być 
sadzona zarówno jako roślina frigo, 
jak i świeża, zielona na początku 
sierpnia. Drugoroczna uprawa daje 
bezproblemowo zdrowe i duże owo-
ce. Odmiana ta w drugim roku musi 
być zabezpieczona przed zimowy-
mi mrozami, ponieważ stosunkowo 
wysoko znajduje się kłącze.
Odmiana ta łatwo przyswaja pier-
wiastek śladowy bor, więc stosując 
nawóz zawierający bor mogą wy -
stą pić nadwyżki. Poza tym uprawa 
tej odmiany jest stosunkowo łatwa 
i nie wymaga specjalnego nawo-
żenia.
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Trwałość

Smak
8 90 1 2 3 4 6

23 24 25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wielkość

7 8 90 1 2 3 4 5 6
Wydajność

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Fresh Forward, Wageningen, Holandia

 Kolor: czerwony, z połyskiem
 Uwagi: dobra prezentacja w kobiałkach, zdrowa, krzepka  
  roślina

 Rumba

75
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Darselect® z powodzeniem nadaje 
się na plantacje do samodzielnego 
zbierania, sprzedaży bezpośredniej 
i sektora handlowego. Bardzo do-
-brze nadaje się do przyspieszania 
uprawy ( pod osłonami). Może być 
sadzona powtórnie na tych samych 
miejscach. Jako rośliny frigo powin-
no się tę odmianę sadzić na prze-
łomie kwietnia i maja. Świeżą, zie-
loną roślinę należy posadzić na 
początku sierpnia ( na południu w 
połowie sierpnia).
Rośliny powinny być wolne od mą- 
czniaka. Pierwsze oznaki mącznia-
ka pokazują się bardzo wcześnie i 
trzeba wtedy szybko działać. Owo-
ce nie są przez mączniaka zaka-
żone. Przy wyborze stanowiska do 
sadzenia trzeba uwzględnić podat-
ność na przemarzanie kwiatosta-
nów. 
Darselect® kwitnie bardzo wcześnie 
i ponad liśćmi. Uprawa wczesna 
(przyspieszona) niesie z sobą ryzy-
ko szkód mrozowych, dlatego tak 
ważne jest chronione (osłonięte) 
miejsce. Jedną z możliwości jest 
deszczowanie przeciwprzymroz-
kowe, które zaleca się na mało 
bezpiecznych od mrozu stanowi-
skach. 
Dostosowanie uprawy do odmiany 
daje optymalne wyniki. Szczególnie 
wydajność i połysk owoców można 
poprawić. W przypadku zapotrze-
bowania na azot, stosuje się zwykle 
80 kg/ha.
Właściwy czas nawożenia jest waż-
ny aby rośliny jesienią w fazie gene-
ratywnej, bardzo szybko tworzyły 
kwiaty. Tworzenie masy liści powin-
no zakończyć się do początku 
września. Nowych nasadzeń świe-

żych, zielonych roślin nie powinno 
się (ewentualnie bardzo ostrożnie) 
nawozić azotem. Także wiosną po- 
winno się bardzo oszczędnie nawo-
zić azotem. (Ważne jest aby wziąć 
pod uwagę, że bujna masa liści 
zmniejsza ryzyko uszkodzeń przez 
oparzenia słoneczne.) Główne na- 
wożenie azotem odbywa się po 
zbiorach. 
Podczas wzrostu owoców niezbęd-
ne jest nawożenie magnezem, aby 
zwiększyć połysk owoców. Dawka 
siarczanu magnezowego bezpo-
średnio przed zbiorami może mieć 
wpływ na smak. Tutaj polecamy 
stosowanie kalimagnezji czyli siar-
czanu potasu i siarczanu magnezu.
Owoce powinny być zrywane, kie-
dy skórka owocu ma równomierny 
ceglasty kolor, w odstępach regu-
larnych co 3 – 4 dni. Darselect® 
zrywany dojrzały przekonuje swo-
im doskonałym smakiem, najlepszą 
jakością i dobrymi właściwościami 
w transporcie.
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Trwałość

Smak
8 90 1 2 3 4 5

23 24 25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wielkość

7 8 90 1 2 3 4 5 6
Wydajność

6 7

 Kolor: czerwony, z lekkim połyskiem
 Uwagi: bardzo dobrze nadaje się do przyspieszania uprawy,  
  bardzo podatna na roztocza i mączniak, wrażliwa na  
  oparzenia słoneczne

– odmiana chroniona, Właściciel: 

 Darselect®
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Trwałość

Wydajność

Sezon WczesnyWczesny

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5 6

Trwałość
Smak

90 1 2 3 4 5 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

 Kolor: czerwony, z połyskiem
 Uwagi: dobra odporność na choroby, ale podatna na 
  Phytoph thora, bardzo wrażliwa na Colletotrichum!

– odmiana chroniona, Właściciel: Vissers, Holandia

 Kolor: czerwony, z połyskiem
 Uwagi: słodki smak, owoce o zwartym miąższu i delikatnej  
  skórce

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Vissers, Holandia

 Kimberly

 Elianny

6

Wydajność
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Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5 6 7

SezonWczesny

 Kolor: średnio-jasnoczerwony, duży połysk 
 Uwagi:  bardzo ładny wygląd w koszykach, dobry okres  
  ważności, atrakcyjna odmiana do handlu

odmiana chroniona, Właściciel odmiany: C.I.V. Włochy

 Aprica

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 5 6 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

 Kolor: jasnoczerwony, średnio-czerwony
 Uwagi: bardzo wrażliwa na pleśń

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Fresh Forward, Wageningen, Holandia

 Lambada
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Trwałość

Wydajność

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5 6

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5 6

 Kolor: jasnoczerwony, z połyskiem
 Uwagi: Nadaje się pod osłony, podatna na Verticillium, grzyby  
  glebowe, mączniaka, wrażliwa na zimowe mrozy

 Kolor:  średnio-czerwony, atrakcyjny połysk
 Uwagi:  interesująca nowość, szczególnie do sprzedaży  
  bezpośredniej

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Fresh Forward, Wageningen, 

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Flevo Berry, Holandia

 Elsanta

 Sonsation
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Wczesny Sezonu

Trwałość

Smak
90 1 2 3 5 6 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

4 7

 Kolor: czerwony, z połyskiem
 Uwagi: bardzo atrakcyjne owoce, świetne do super- 
  marketów, wrażliwy na mączniak i Phytophthora

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: East Malling, Wielka Brytania

Elegance jest odmianą średniow-
czesną, pochodzi z programu up -
raw firmy East Malling. Dojrzewa 
niewiele później od Elsanta, czas 
zbiorów jest długi. Produkuje duże, 
bardzo regularne, czerwone owoce. 
Są one prawie bez skazy. Połysk 
jest atrakcyjny i ogólny wygląd w 
kobiałce jest bardzo przekonujący. 
Wydajność odmiany jest bardzo 
wysoka, 1 klasa handlowa. Duża 
wytrzymałość w przechowywaniu 
świadczy, że Elegance jest bardzo 
interesującą odmianą dla super-
marketów, natomiast trzeba zaak-
ceptować jego zwyczajny smak i 
mało wyraźny aromat. Elegance 
jest łatwy do zrywania i nadaje się 
do produkcji terminowej na 60 dni. 
Rośiny są zdrowe o prostym pokro-
ju. Długie szypuły kwiatowe, za pe-
wniają wysoką wydajność. 

Doś wiad czenie pokazuje nam, że 
uprawa jest dość łatwa. Jeśli chodzi 
o choroby, to musimy wspomnieć 
o dużej wrażliwości na mączniak i 
Phytophthora.
Elegance jest obiecującą odmianą 
dla supermarketów. Owoce bardzo 
dobrze wyglądają w kobiałkach.

 Elegance
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Wczesny PołowaSezonu

Wydajność

Wydajność

Trwałość
Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5 6

 Kolor: jasnoczerwony … czerwony
 Uwagi: bardzo duże pierwsze owoce, ładnie wygląda w  
  kobiałkach i koszykach

odmiana chroniona, Właściciel odmiany: New Fruits, Włochy

 Asia

Interesująca odmiana w 
pełni sezonu
Asia, odmiana z New Fruits, 
Włochy, dojrzewa na 2 – 3 dni po 
Elsanta. Równomiernie ukształto-
wane i atrakcyjnie połyskujące 
owoce z dobrą odpornością. Kolor 
owoców Asia jest jasnoczerwony 
do czerwonego. Wydajność jest 
podobna do plonów Elsanta ale z 
większą częścią klasy handlowej 
1. Asia kwitnie nieco pod liśćmi, 
umoż liwia to zbieranie dużych owo-
ców przy wysokiej wydajności. 
Owoce prezentują się doskonale 
zarówno w koszykach, jak i w 
ko biał kach. Dlatego Asia jest szcze-
gólnie interesująca do samodziel-
nego zbierania i sprzedaży bezpo-
średniej.
Handlu hurtowego można spróbo-
wać w zależności od warunków 
pogodowych. Rośliny są bujne i 
mało podatne na Verticillium.

Elsanta

887

613

274

Asia

1023

892

131

Klasa 1, Plon w g
Razem < 30 mm> 30 mm
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Połowa Sezonu

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 5 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8

Wydajność

Wydajność

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8

 Kolor: czerwony … ciemnoczerwony, z połyskiem
 Uwagi: odporna na choroby, pole camy jednoroczną uprawę,  
  w drugim roku owoce są mniejsze.

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Fresh Forward, Wageningen, Holandia

 Kolor: czerwony … ciemnoczerwony, z połyskiem
 Uwagi: polecana do uprawy jednorocznej (wielkość owoców),  
  odporna na Verticillium, lekko wrażliwa na mączniak

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Fresh Forward, Wageningen, Holandia

 Korona

 Polka

65

6
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Sonata jest krzyżówką (Elsanta x 
Polka) z programu upraw Fresh 
Forward. Pora dojrzewania przy-
pada 1 – 3 dni po Elsanta. Owoce 
przekonują nas przez wielkość, 
trwałość i uroczy kształt.
Wszystkie owoce są czerwone, z 
połyskiem, bez zielonej końcówki, 
mają dobry smak. Kolejną dużą 
zaletą w porównaniu do Elsanty 
jest jednakowy kształt owoców bez 
występowania okaleczonych sztuk. 
Wydajność jest wysoka.
Roślina jest bujna, z podatnością 
na Phythophtora cactorum. Konie-
cznie trzeba wziąć pod uwagę śro- 
dki ochrony roślin. Sonata jest  
wrażliwa na wysokie temperatury. 
Uprawa wczesna pod osłonami jest 
możliwa ale nie przyniesie takich 
efektów jak np. Darselect®.
Możliwe jest też opóźnianie uprawy 
za pomocą słomy. Rośliny idealne 
do sadzenia to A+, wartebeetep-
flanze na uprawę terminową, 60 
dni.
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Połowa Sezonu

Trwałość

Smak
7 8 90 1 2 3 4 5 6

23 24 25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wielkość

7 8 90 1 2 3 4 5 6
Wydajność

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Fresh Forward, Wageningen, Holandia

 Kolor: jasnoczerwony … czerwony, z połyskiem
 Uwagi: duże, atrakcyjne owoce, żadnych poranionych owo 
  ców, wrażliwa na Phythophtora cactorum, odpowied- 
  nia do produkcji pod osłonami, folia, agrowłóknina 

 Sonata
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Trwałość

Wydajność

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 5 6 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

7

Trwałość
Smak

90 1 2 3 4 6 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

 Kolor: jasnoczerwony … czerwony, błyszczący
 Uwagi: dobra odporność na Phytophthora

– Właściciel odmiany: Mylnefield Research Services Ltd., Szkocja

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Fresh Forward, Wageningen, Holandia

 Kolor: jasnoczerwony … czerwony, błyszczący
 Uwagi: ekstremalnie wysoka wydajność, do samodzielnego  
  zbierania i sprzedaży bezpośredniej

 Symphony

 Salsa

5
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Późny Sezonu

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5 6

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Flevo Berry, Holandia

 Kolor: czerwony, z połyskiem
 Uwagi: atrakcyjny owoc, nadaje się do supermarketów,  
  sprzedaży bezpośredniej i samodzielnego zbierania

 Faith

Faith jest późną odmianą z progra-
mu hodowlanego firmy Goossens 
Flevoplant. Odmiana ta dojrzewa 
7 – 10 dni po Elsanta i dlatego też 
jest zlokalizowana w interesującej 
porze dojrzewania, bezpośrednio 
przed Malwiną. Faith przekonuje 
dużymi, twardymi i równomiernym 
stożkowym kształtem owoców. 
Owoce są czerwone i lśniące. 
Wy dajność jest wysoka. Owoce są 
duże z wysoką indywidualną wagą. 
W sumie owoce Faith mają dobry 
smak i bardzo dobrze prezentują 
się w kobiałkach. Owocostany są 
dobrze rozgałęzione, ułatwia to 
szybkie zrywanie dużych owoców. 

Faith jest bardzo bujną rośliną, więc 
powinna być sadzona w odpowied-
nio dużych odstępach. Kwitnie 
przez długi okres i dlatego zapew-
nia wysoką wydajność. Można 
opóźnić uprawę przykrywając sło-
mą.
Faith jest mało podatna na mącz-
niak i Bothrytis, powinna za to być 
chroniona przed Phytophthora cac-
torum. Zalecamy tu zapobiegawcze 
działanie zwykle preparatami z 
kwasem fosforowym. W naszych 
badaniach Faith była mało wrażliwa 
na deszcz.
Faith jest późną odmianą, pomiędzy 
Sonatą a Malwiną. Zarówno z 
dobrym smakiem, jak i uroczym 
wyglądem. Nadaje się do sprzeda-
ży bezpośredniej i hurtowej.
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Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

65

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 5 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

6

 Kolor: pomarańczowoczerwony, lśniąca
 Uwagi: odmiana zupełnie żeńska, bardzo zdrowa, dobrze  
  zapyla z Florence

– odmiana chroniona, Właściciel: Meiosis, Wielka Brytania

 Kolor: czerwony … ciemnoczerwony
 Uwagi: dobra odporność na choroby, odmiana wysoko wydajna,  
  podatna na oparzenia słoneczne

– odmiana chroniona, Właściciel: Meiosis, Wielka Brytania

 Yamaska

 Florence
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Faith, Florence – Yamaska

Yamaska jako odmiana zupełnie 
żeńska potrzebuje innej odmiany do 
zapylania. Do tego właśnie mamy 
dostępne dwie późne odmiany 
Florence i Faith. Aby zapewnić 
dobre zapylanie, powinno się 
Florence/Faith posadzić minimum 
co 6 – 8 rajkę. Odległość między 
rajkami zależy od wyboru rodzaju 

możliwości sprzedaży. Jeśli sadzimy 
obok siebie dwie odmiany, trzeba 
pamiętać o używaniu osobnych 
kobiałek przy zbiorze (inne kolory 
owoców). Jeśli zamierzamy prze-
znaczyć Florence razem z Yamaską 
do sprzedaży tylko w sektorze han-
dlowym, należy dać odpowiednie 
proporcje, ponieważ ich ciemny 
kolor może być mniej akceptowany. 

Yamaska frigo nie powinna być 
sadzona przed połową maja, a zie-
lona powinna w 1 – 2 tygodniu sierp-
nia. Wegetatywny wzrost Yamaski 
jest bardzo silny, podobnie jak 
Malling Pandora. Jeśli roślina zbyt 
szybko rośnie, mogą pojawić się 
problemy z zapyleniem i albinizm. 

Oto kilka zaleceń, które 
zawsze powinny być brane 
pod uwagę:

- późny czas sadzenia dla  
 roślin frigo (do połowy maja)

- odległość między sadzonka 
 mi 40 – 50 cm (przy odleg- 
 łości miedzy rajkami 1 m)

- wiosną nie nawozić azotem

- zawartość potasu i magnezu  
 w glebie musi być  
 wystarczająco wysoka

- jesienią rajki powinny być  
 bardzo wąskie

4, 6 albo 8 rajek każdej odmiany na prze-
mian tylko do sprzedaży bezpośredniej 

5 lub 7 rajek Yamaska na przemian z 2 
rajkami Florence/Faith dla obrotu hurto-
wego i sprzedaży bezpośredniej

Przykład sadzenia: Yamaska – Florence, Faith 
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Zalety 

- bardzo późny okres  
 dojrzewania

- samozapylająca, nie potrzebuje  
 innej odmiany do zapylenia

- wspaniały smak

- atrakcyjny owoc

- odporna na Verticillium

Ważne

- kompletny sezon zbiorów  
 razem z innymi późnymi odmia- 
 nami jak: Florence, Faith,  
 Yamaska, Salsa

- przerywanie do 3 – 4 koron w  
 drugim roku uprawy

- w pełni sezonu zrywać owoce  
 co drugi dzień

- koniecznie należy stosować  
 oprysk przeciwko przylżeńcom  
 (trips) i kwieciakom malinow- 
 com

- podatna na Phytophthora cac- 
 torum, zaleca się użycie środka  
 z kwasem fosforowym 

- Sieje się zbyt późno, nie są  
 produkowane kwiaty.

Bardzo ważne jest stosowanie 
specjalnych oprysków  

przeciwko: przylżeńcom  
i kwieciakom malinowcom!

10987 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2065432 21 22 23

Czerwiec 14 Lipiec 1020 Maj 

Elsanta

Florence

Faith

Malwina

Malwina    – pokryte słomą

zebrane owoce

50%0% 100%

26
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Późny Sezon

Trwałość

Smak
8 90 1 2 3 4 5

23 24 25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wielkość

7 8 90 1 2 3 4 5 6
Wydajność

– odmiana chroniona, Właściciel: Peter Stoppel, Niemcy

 Kolor: lśniący, czerwony … ciemnoczerwony
 Uwagi: bardzo późny okres zbiorów, odmiana  
  samozapylająca

 Malwina

76
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 Smak Trwałość Wydajno Wielko Uwagi

 0 – 9 0 – 9  0 – 9  Ø g/wole

Garda  3,5 – 5,5 8 8 23 – 25,5 Interesting alternative to Alba

Daroyal®  5,73 6 6,5 20 robuste Frühsorte

Alba  4,6 6,5 8 22 – 24,8 herbizidempfindlich

Allegro  5,5 6,5 7 20 suitable for all marketing channels 

Clery  5 7 5 18 – 20 Standardsorte im Tunnel

Honeoye  5,2 5 – 6 5 18 – 20 Early variety for northern growing areas

Dream  5,5 7 4 21,8 Attractive fruits with a good taste

 Aprica  5 7 7 23 – 24 market 

Rumba  4,9 7 6,5 21,9 Appealingly glossy fruits

Lambada  6,5 5,5 4 20 mehltauanfällig,Very good taste

Darselect®  6,1 7 6 23 – 25 gut zu verfrühen, lich

Kimberly  5 6 6,5 21 robust, aber anfällig für Collitotrichum

Elianny  5,5 6 6 22 festes Fruchtfleisch, weiche Fruchthaut

Renaissance  5,5 6 6 18 – 20 festes Fruchtfleisch, weiche Fruchthaut

Korona  6,25 4,5 7 15 – 17 Pick-your-own vannual culture

Elsanta  5,2 6 6 16 – 19 For greenhouse and 60-day culture

Elegance  4 7 7,5 22 sehr anfällig für Phytophthora cactorum

Sonata  5,5 6,5 7,5 21,5 The standard in direct marketing

Sonsation  5,5 6 7,5 22,5 Interesting new variety for direct marketing

Asia  5,3 6 7,5 23,5 – 25 Big fruits with a sweet taste

Polka  6,25 5 5,5 15 – 17,5 Pick-your-own variety foal culture

Symphony  4,75 7 5,5 17 Resilient late variety

Salsa  5,2 4,5 8 24 witterungsabhängiger Geschmack

Florence  4,7 6 7,5 22 – 25 dunkle Frucht, hohe Erträge

Yamaska  5 6,5 6 22 Needs a pollinator

Magnus  4,7 7 5,5 22 

Malwina  6 6 5,5 21,6 The late variety with an excellent taste

 5,2 7,5 6,7 23 – 25,5 The fruit qualities are simply outstanding! Malling Centenary 

Faith  5 6 8 23 – 25,5 helle Früchte, guter Geschmack

 5,2 6,2 5 21 – 23  Interesting early variety with a good taste Flair

29282726 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 82524232221 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

dunkle Frucht, hohe Erträge

Needs a pollinator

market

Appealingly glossy fruits

mehltauanfällig,Very good taste

gut zu verfrühen, lich

robust, aber anfällig für Collitotrichum

festes Fruchtfleisch, weiche Fruchthaut

festes Fruchtfleisch, weiche Fruchthaut

Pick-your-own vannual culture

For greenhouse and 60-day culture

sehr anfällig für Phytophthora cactorum

The standard in direct marketing

Interesting new variety for direct marketing

Big fruits with a sweet taste

Pick-your-own variety foal culture

Resilient late variety

witterungsabhängiger Geschmack

Uwagi

Interesting alternative to Alba

robuste Frühsorte

herbizidempfindlich

suitable for all marketing channels

Standardsorte im Tunnel

Early variety for northern growing areas

Attractive fruits with a good taste

The fruit qualities are simply outstanding!

helle Früchte, guter Geschmack

Interesting early variety with a good taste
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 Smak Trwałość Wydajno Wielko Uwagi

 0 – 9 0 – 9  0 – 9  Ø g/wole

Garda  3,5 – 5,5 8 8 23 – 25,5 Interesting alternative to Alba

Daroyal®  5,73 6 6,5 20 robuste Frühsorte

Alba  4,6 6,5 8 22 – 24,8 herbizidempfindlich

Allegro  5,5 6,5 7 20 suitable for all marketing channels 

Clery  5 7 5 18 – 20 Standardsorte im Tunnel

Honeoye  5,2 5 – 6 5 18 – 20 Early variety for northern growing areas

Dream  5,5 7 4 21,8 Attractive fruits with a good taste

 Aprica  5 7 7 23 – 24 market 

Rumba  4,9 7 6,5 21,9 Appealingly glossy fruits

Lambada  6,5 5,5 4 20 mehltauanfällig,Very good taste

Darselect®  6,1 7 6 23 – 25 gut zu verfrühen, lich

Kimberly  5 6 6,5 21 robust, aber anfällig für Collitotrichum

Elianny  5,5 6 6 22 festes Fruchtfleisch, weiche Fruchthaut

Renaissance  5,5 6 6 18 – 20 festes Fruchtfleisch, weiche Fruchthaut

Korona  6,25 4,5 7 15 – 17 Pick-your-own vannual culture

Elsanta  5,2 6 6 16 – 19 For greenhouse and 60-day culture

Elegance  4 7 7,5 22 sehr anfällig für Phytophthora cactorum

Sonata  5,5 6,5 7,5 21,5 The standard in direct marketing

Sonsation  5,5 6 7,5 22,5 Interesting new variety for direct marketing

Asia  5,3 6 7,5 23,5 – 25 Big fruits with a sweet taste

Polka  6,25 5 5,5 15 – 17,5 Pick-your-own variety foal culture

Symphony  4,75 7 5,5 17 Resilient late variety

Salsa  5,2 4,5 8 24 witterungsabhängiger Geschmack

Florence  4,7 6 7,5 22 – 25 dunkle Frucht, hohe Erträge

Yamaska  5 6,5 6 22 Needs a pollinator

Magnus  4,7 7 5,5 22 

Malwina  6 6 5,5 21,6 The late variety with an excellent taste

 5,2 7,5 6,7 23 – 25,5 The fruit qualities are simply outstanding! Malling Centenary 

Faith  5 6 8 23 – 25,5 helle Früchte, guter Geschmack

 5,2 6,2 5 21 – 23  Interesting early variety with a good taste Flair
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dunkle Frucht, hohe Erträge

Needs a pollinator

market

Appealingly glossy fruits

mehltauanfällig,Very good taste

gut zu verfrühen, lich

robust, aber anfällig für Collitotrichum

festes Fruchtfleisch, weiche Fruchthaut

festes Fruchtfleisch, weiche Fruchthaut

Pick-your-own vannual culture

For greenhouse and 60-day culture

sehr anfällig für Phytophthora cactorum

The standard in direct marketing

Interesting new variety for direct marketing

Big fruits with a sweet taste

Pick-your-own variety foal culture

Resilient late variety

witterungsabhängiger Geschmack

Uwagi

Interesting alternative to Alba

robuste Frühsorte

herbizidempfindlich

suitable for all marketing channels

Standardsorte im Tunnel

Early variety for northern growing areas

Attractive fruits with a good taste

The fruit qualities are simply outstanding!

helle Früchte, guter Geschmack

Interesting early variety with a good taste
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stale staleowocujące

Wydajność

Trwałość

Wydajność

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 6 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 5 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

6

– odmiana chroniona, Właściciel: Peter Vinson, Wielka Brytania

 Kolor: jasnoczerwony … czerwony, z połyskiem
 Uwagi: podczas deszczu owoce są podatne na pękanie

 Kolor: czerwony … ciemnoczerwony, z połyskiem
 Uwagi: słaba odporność na choroby, nadaje się do  
  supermarketów i sprzedaży bezpośredniej

– odmiana chroniona, Właściciel: Peter Vinson, Wielka Brytania

 Evie II

 Everest
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stale owocujące

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 6 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5

Trwałość

Smak
90 1 2 3 5 6 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

4

– odmiana chroniona, Właściciel: Flevo Berry, Holandia

 Kolor: czerwony, z połyskiem
 Uwagi: piękne owoce w kobiałkach

 Kolor: jasnoczerwony, z połyskiem
 Uwagi: piękne owoce w kobiałkach

– odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Flevo Berry, Holandia

 Florina

 Florin
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stalestale owocujące

Wydajność

Trwałość

Wydajność

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 6 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5 6

 Kolor: czerwony, z połyskiem
 Uwagi: truskawka o zapachu lasu

– odmiana chroniona, Właściciel: Ciref, Francja

 Kolor: czerwony, z połyskiem
 Uwagi: wczesna odmiana, bardzo dobry smak, słaba wydajność  
  w uprawie na otwartym polu, zalecany – substrat

– odmiana chroniona, Właściciel: Peter Vinson, Wielka Brytania

 Charlotte

 Verity
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stale owocujące

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 6 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

5

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

65

– odmiana chroniona, Właściciel: Flevo Berry, Holandia

 Kolor: czerwony, z połyskiem
 Uwagi: aromatyczna, dobry smak

 Kolor: czerwony, z połyskiem
 Uwagi: Odmiana późna do handlu, Odmiana aromatyczna  
  wyśmienita dla rynku przetwórstwa

– odmiana chroniona, Właściciel: Franco Zenti, Włochy

 Florentina

 Malga
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- Odmiana chroniona, Właściciel odmiany: Uniwersytet California, USA

- Odmiana chroniona, Właściciel odmiany: C.I.V, Włochy

 Kolor:  jasny … średnio-czerwony, połyskujący
 Uwagi:  twarde owoce o neutralnym smaku,  
  ładny wygląd w koszykach

Trwałość

Smak
90 1 2 5 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

3 4 6

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 7 8

25gø 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wielkość

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

65

 Kolor:  średnio-czerwony … czerwony, połyskujący
 Uwagi:  roślina bujna , atrakcyjne owoce, dobry smak

 Portolas

 Murano
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Świeża, zielona sadzonka:  dostępna koniec lipca – sierpień. W 
Kraege wszystkie świeże sadzonki rwane są ręcznie. 

Wskazówka:  świeże sadzonki w doniczkach dostępne są z 
końcem lipca i w sierpniu.
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Tray-sadzonki

Produkcja Tray-sadzonek zaczyna 
się od sadzenia roślin w specjal-
nych doniczkach. Nieukorzenione 
sadzonki są zbierane (wycinane), 
sadzone do specjalnych połaczo-
nych z sobą szeregowo małych 
plastikowych doniczek i spryskiwa-
ne delikatną mgiełką wody. W prze-
ciwieństwie do roślin doniczkowych, 
które zostaną dostarczone tak 
szybko jak to tylko możliwe po peł-
nym ukorzenieniu się sadzonek, 
sadzonki tray zostają w tych spe-
cjalnych pojemnikach aż do końca 
zimy na polu. 
Tak więc chodzi o zawiązki owoców 
we wrzesień-październik (porów-
nywalnie do roślin Wartebeet na 
tzw. zagonach oczekujących).

Po nadejściu okresu zimowego 
mrozi się te rośliny w chłodni w 
temperaturze -20C.
Tray-sadzonki mają potencjał 
wydajności porównywalny do roślin 
Wartebeet. Są przeznaczone głów-
nie do terminowej uprawy w szklar-
niach. Potencjał tych roślin musi 
być w pełni wykorzystany aby 
zapewnić ekonomiczny sukces 
produkcji. W odniesieniu do rozle-
głego doradztwa, jak kontrola tem-
peratury, naworzenie, bardzo waż-
ne jest terminowe sadzenie!
Produkcja i przechowywanie tego 
typu roślin jest bardzo złożona i 
kosztowna. Potrzebne sadzonki 
powinny być wstępnie zamawiane 
w czerwcu, lipcu roku poprzedza-
jącego.

Prosimy zamawiać 
sadzonki do  
15 czerwca.
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Uprawa na zagonach oczekują-
cych: Darselect®, Elsanta, Flair, 
Malwina, Sonata, Malling Centen-
ary
Rośliny z uprawy na zagonach 
oczekujących występują w nastę-
pujących rodzajach:

„lekki“ (15 – 18 mm)  
„średni“ (18 – 22 mm)
„ciężki“  (> 22 mm)

Sadzonki z upraw na zagonach 
oczekujących szczególnie nada-
ją się do szklarni, na uprawy 
redlinowe i terminowe 60-dnio-
we.

Uprawa na zagonach oczekujących: Darselect®, Elsanta, Flair, 
Malwina, Sonata, Malling Centenary

Rośliny frigo (zamrażane) są  
dostępne w różnych rodzajach, 
 które najlepiej można opisać  
przez podanie średnicy korony  
(serca).

(A-) - Sadzonka standardowa (8 – 10mm) 
może być całkowicie wystarczająca do sadzenia na glebach  
lekkich i średnich. Nie zbierać owoców w roku posadzenia,  
tylko ściąć kwiaty. Sadzić jak to możliwe najwcześniej.

(A) – (10 – 14 mm) 
najbardziej powszechny rodzaj. Można zbierać owoce w roku sadze-
nia ale będzie mniejsza wydajność. 

(A+) - (+14 mm) 
idealny rodzaj do terminowej uprawy 60-dniowej. Sadzenie 8 – 10 
tygodni przed porą zbiorów. Dobre nawadnianie jest niezbędnym 
warunkiem do osiągnięcia sukcesu w tym czasie.

Prosimy zamawiać 
sadzonki do  
15 czerwca.
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DAROYAL®

LAMBADA
DREAM
KORONA
RENAIS-
SANCE
POLKA
MALWINA

FLAIR
HONEOYE
KIMBERLY
ELIANNY

ASIA
SALSA

FLORENCE

ALLEGRO
CLERY

MALLING  
CENTENARY®

DARSELECT
SONATA

FAITH
SONSATION

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA 
100% 50 %

Sprzedaż truskawek w sprzedaży 
bezpośredniej jest równoległa do 
sprzedaży w dużym handlu. 
Truskawki są bardzo ważnym owo-
cem sezonowym. Klient oczekuje, 
że będzie mógł kupić atrakcyjne 
wizualnie owoce, w dobrych 
cenach, w sezonie truskawkowym 
w sklepie spożywczym, jak i w dys-
koncie. Dla handlowców nadarzy 
się okazja poprzez dobrą ofertę 
przyciągnąć klientów do sklepów. 
Niestety prowadzi to do corocznej 
konkurencji w cenach. Ceny sprze-
daży truskawek w sezonie były w 
ostatnich latach na niskim poziomie. 
Jednak koszty produkcji truskawek 
z roku na rok rosną. Ponadto rosną-
ca płaca minimalna przyczyniła się 
do wzrostu kosztów upraw. Aby 
móc konkurować w tej wojnie ceno-
wej, ważne są takie właściwości, 
jak wydajność, wielkość owoców 
lub podnoszenie wydajności, a na 
pierwszym planie są planowane 
uprawy w danym rodzaju marketin-
gu. Obok atrakcyjnego wizualnie 
produktu ważna jest także jego 
trwałość. Każda reklamacja jest 
poważną przeszkodą w drodze do 
powrotu zaufania kl ientów. 
Marketing bezpośredni i marketing 
handlowy stoją naprzeciw siebie,  

co szybko staje się jasne, że każdy 
marketing ma swoje własne wyma-
gania i właściwości. Cechą wspól-
ną dla obu form marketingu jest 
potrzeba posiadania różnych 
odmian truskawek na cały długi 
sezon zbiorów. Każda z form sprze-
daży ustala własne priorytety, np. 
smak, okres ważności, wydajność. 
Sprzedawcy bezpośredni muszą 
zachęcić klientów świeżością i 
dobrym smakiem owoców. Tym 
samym wiąże się to z wyższymi 
kosztami produkcji i w niektórych 
okolicznościach kupnem bardziej 
miękkich owoców. Priorytetem mar-
ketingu handlowego są niskie kosz-
typrodukcji i wysoka trwałość. 
Dzieje się tak często kosztem sma-
ku. Oprócz czystego marketingu 
bezpośredniego lub komercyjnego 
są też ciekawe odmiany, zarówno 
dla jednej formy sprzedaży, jak i dla 
innych. Jest to kompromis, który 
czasami tworzy elastyczność w 
sprzedaży!
Istnieje wystarczająco dużo 
odmian, od wczesnych po późne, 
od pełnych dobrego smaku po takie 
bez smaku, od wysoko wydajnych 
po te biedniejsze. Istnieje odmiana 
dla każdego!

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA /DUŻY HANDEL
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Wczesny sezon
Flair: 6 dni! Przed  
  Honeoye, dobry  
  smak
Daroyal®: wysoki plon, dojrze- 
  wa 3 dni przed  
  Honeoye
Honeoye: odmiana wczesna
Lambada: znakomity smak,  
  świetna do zdobycia  
  nowych klientów i  
  zatrzymania stałych
Darselect®: może być interesują- 
  cą wczesną odmianą,  
  jeśli uprawa będzie  
  osłonięta folią
Malling good Smak,  
Centenary: dobry smak, bardzo  
  atrakcyjne owoce

  Połowa sezonu
Asia, najlepiej sprzedające  
Korona,  się odmiany na  
Polka: polach do samodziel- 
  nego zbierania, coraz  
  częściej wykorzysty- 
  wane do produkcji  
  jednorocznej, do po- 
  prawy wielkości i  
  jakości owoców

  Późny sezon
Salsa: bujna roślina, bardzo  
  wysoki plon, dobry  
  smak
Faith, bardzo późne  
Florence,  odmiany, nadają  
Yamaska: się do przedłużenia  
  sezonu przez 10 dni
Malwina: bardzo późna odmia- 
  na, o doskonałym  
  smaku owoców

W odniesieniu do punktów wymienionych powyżej, zaleca się następują-
ce odmiany:

RUMBA
ELSANTA

SYMPHONY
YAMASKA

ALBA
GARDA
APRICA

ELEGANCE

DUŻY HANDEL
100% 

ALLEGRO
CLERY
MALLING  
CENTENARY®

DARSELECT
SONATA
FAITH
SONSATION

50 %



Sadzonki
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W ostatnich latach uprawa sadzo-
nek malin stale wzrasta. Nowe 
odmiany i intensywna uprawa malin 
jest interesująca nie tylko dla sprze-
daży bezpośredniej ale także do 
produkcji handlowej. Nastąpiła 
zmiana w odmianach letnich na 
korzyść Tulameen i Glen Ample i 
widzimy różnorodność w odmia-
nach jesiennych. Nowe odmiany, 
takie jak: Kwanza, Kweli i Mapema 
są interesującą alternatywą dla 
odmian Himbo-Top® i Polka 
Wymagania handlowe co do jakości 
owoców malin są coraz większe. 
Aby sprostać tym wymaganiom 
decydujący jest wybór odmiany ale 
także proces produkcji. Krótki czas 
uprawy, intensywna uprawa malin 
również na substracie prowadzi do 
lepszej i równomiernej jakości owo-
ców. Ta uprawa na podłożu (sub-
stracie) jest zwykle jako sadzonki 
Long Cane.

Wychodząc naprzeciw bardziej 
intensywnym formom produkcji, 
ważny jest odpowiedni materiał 
nasadzeniowy młodych roślin. 
Mamy własnej produkcji, wysokiej 
jakości sadzonki malin w obszarze 
zielonej sadzonki doniczkowej, jak 
i zaawansowane sadzonki Long 
Cane. Dalej oferujemy również rośli-
ny z domu Dieffenbach.
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Taste
90 1 2 3 4 5 6 7 8

90 1 2 3 4 5 6 7 8

7gø 1 2 3 4 5 6

7gø 1 2 3 4 5 6

Wielkość

Wielkość

Wydajność

Wydajność

Trwałość

Maliny Maliny 

Trwałość

Smak
90 1 2 3 4 6 7 8

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wydajność

 Kolor: lśniąca, średnio-czerwona
 Uwagi: dobra do zbierania, piękna, duża o okrągłym kształ- 
  cie, podatne na roztocza liści i pąków

 Kolor: średnio-czerwony … czerwony
 Uwagi: najwcześniejsza letnia odmiana, interesująca do  
  sprzedaży bezpośredniej

– odmiana chroniona, Właściciel: Scottish Crop Research Institute, Dundee, Szkocja

– odmiana chroniona, Właściciel: Meiosis, Wielka Brytania

Floricanes

 Glen Ample

 Malling Freya

5
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Taste

Size

90 1 2 3 4 5 6 7 8

7gø 1 2 3 4 5 6

7gø 1 2 3 4 5 6

Wielkość

Wydajność

Trwałość

Maliny 

90 1 2 3 4 5 6 8

 Kolor: atrakcyjne, jasne, lśniące owoce
 Uwagi: najlepsza odmiana ze względu na jakość, podatna  
  na Phytophthora

Kraj pochodzenia: Kanada

Floricanes

 Tulameen

Tulamenn/Glen Ample: Standard w handlu detalicznym i 
sprzedaży bezpośredniej

Tulamenn i Glen Ample to dwie 
standardowe, latem dojrzewające 
odmiany malin. Charakteryzują się 
wysoką i doskonałą wydajnością. 
Wielkość owoców (tempo zrywania) 
jest przekonywujące. Owoce prze-

znaczone są do sprzedaży deta-
licznej i bezpośredniej. 
Obie odmiany Tulameen i Glen 
Ample są odpowiednie do produk-
cji Long Cane.

7
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Taste

90 1 2 3 4 5 6 7 8

Taste
90 1 2 3 4 5 6 7 8

7gø 1 2 3 4 5 6

7gø 1 2 3 4 5 6

Wielkość

Wielkość

Wydajność Wydajność

WydajnośćWydajność

Trwałość

Trwałość

Maliny Maliny 

90 1 2 3 4 6 7 8

90 1 2 4 5 6 7 8

Primocanes

 Polka
 Kolor: lsniąca, średnio-czerwona
 Uwagi: bardzo dobra jakość owoców, wczesnojesienna

 Kolor: średnio-czerwony … ciemnoczerwony
 Uwagi: wczesnojesienna, nie łatwa w zbieraniu

 Autumn Bliss

– odmian chroniona, pochodzenie: Polska, Instytut Brzeźna

– odmiana chroniona, pochodzenie: East Malling/ Wielka Brytania, 1989

3

5
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Taste

90 1 2 3 4 5 6 7 8

Taste

90 1 2 3 4 5 6 7 8

7gø 1 2 3 4 5 6

7gø 1 2 3 4 5 6
Wielkość

Wielkość

Wydajność

Wydajność

Trwałość 

Trwałość 

Maliny 

90 1 2 3 4 7 8

90 1 2 3 4 7 8

Primocanes

 Himbo-Top®

 Kolor: atrakcyjne, jasne, lśniące owoce
 Uwagi: Himbo-Top® nie ciemnieje po zerwaniu,  
  bardzo późna uprawa

 Kolor: średnio-czerwony … z połyskiem
 Uwagi: intensywny wzrost, mnóstwo młodych łodyg, owoce  
  łatwo oddzielają się od rdzenia

 Kweli

– odmiana chroniona, Hauenstein AG, Szwajcaria

– odmiana chroniona, Advanced Berry Breading, Holandia

5 6

5 6
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Taste
90 1 2 3 4 5 6 7 8

7gø 1 2 3 4 5 6
Wielkość

Wydajność Wydajność

  Trwałość

Maliny Maliny 

8 90 1 2 3 4 5 6 7

Primocanes

– odmiana chroniona, Advanced Berry Breeding, Holandia

 Kolor: czerwony … ciemnoczerwony, z połyskiem
 Uwagi: interesująca nowa odmiana do sprzedaży  
  bezpośredniej i samodzielnego zbierania

 Mapema®

Mapema jest odmianą maliny z 
programu hodowlanego Ad vanced 
Berry Breeding. Wcze-sny począ-
tek plonów tej jesieni, jest porów-
nywalna z Polką. Kolor owoców 
jest bardzo podobny do Polki. 
Mapema jest lekko-ciemna z pięk-
nym połyskiem. Duże, stożkowe 
owoce, przez co umożliwiają wyso-
ki zbiór. Mapema przekonuje 
dobrym smakiem. To sprawia, że 
szczególnie nadaje się do sprze-
daży bezpośredniej. Mapema jest 
bardzo bujną odmianą. Może być 
bardzo dobrze ustawiona na polu 
i charakteryzuje się potężnymi 
łodygami.

Plon w g, 8 – 10 łodyg(pedow) 
/m Produkcja na otwartym polu

Mapema

Polka

  Mapema Polka
 Razem: 4.500 3.500 g/m
 Klasa 1: 3.150 2.450 g/m
 Klasa 2: 1.350 1.050 g/m
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Taste

90 1 2 3 4 5 6 7 8
Wielkość

Wydajność

  Life

Maliny 

90 1 2 3 4 5 7 8

6 7gø 1 2 3 4 5

Primocanes

 Kolor: jasnoczerwony, z połyskiem
 Uwagi: bardzo pięknie wygląda w kobiałkach, zalecana  
  uprawa w foliowych tunelach

– odmiana chroniona, Advanced Berry Breeding, Holandia

 Kwanza®

Kweli®, Mapema® i Kwanza® są od -
mianami bardzo obiecującymi, 
wczesnojesiennymi, mają potencjał 
aby dać dwa zbiory wiosną i jesie-
nią. Wszystkie trzy odmiany pole-
camy do produkcji pod tunelami. 
Atrakcyjne owoce są duże i twarde. 
Hodowca, Advanced B. Breeding, 
przyjął nowy sposób opłaty licen-
cyjnej, opłata raz na roślinę ale w 

skali rocznej na metr posadzonych 
odmian. Opłaty licencyjne należne 
są ABB, Holandia. 

W celu uzyskania dalszych infor-
macji: www.kraege.pl

Trzy ciekawe, nowo wychodowane odmiany od 
Advanced Berry Breeding.

6
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Okresy

242220181614 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 2729 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 29 1 29 303 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 271

Malling Freya Bardzo wczesna odmiana do sprzeda-
ży bezpośredniej

Glen Ample Główna odmiana do sprzedaży bez-
poś redniej i samodzielnego zbierania

Tulameen Główna odmiana w handlu, bardzo 
dobry smak

Malling Freya Glen Ample Tulameen Autumn Bliss Polka Kweli Himbo-Top® Imara Kwanza

Autumn Wxczesna, jesienna odmiana, małe 
owoce

Polka Duże owoce, dobry smak, nieco 
ciemna

 Kweli® Atrakcyjny wygląd w koszykach, dobry 
smak

Mapema® Nowość o bardzo dużych owocach i 
dobrym smaku

Himbo-Top® Nowość o bardzo dużych owocach i 
dobrym smaku

Imara Attractive fruit in the punnet, 
Anbaugebiet eher in Südeuropa

Mapema

Kwanza® Piękny wygląd w koszykach, zalecana 
uprawa w tunelach

Le
tn

ie
Je

si
en

ne
Okresy zbiorów
Próba odmian Kraege/Telgte    zebrane owoce

50%0% 100%

lipiec sierpień wrzesień październikczerwiec 12

 Smak Trwałość Wydajno Wielko Uwagi

 0 – 9 0 – 9  0 – 9  Ø g/wole

 5 4,5 6 – 7 4,5 – 5,5

 6,5 5,5 6,5 – 7,5 5 – 6

 7 5,5 – 6 6 – 7 5 – 6,5

 3 3 5 3 – 5

 6,5 4 5 3,5 – 5

    6,5 4,5 6 5 – 7

 5 5,5 – 6 5,5 3,5 – 5

 5 5,5 – 6 5 5 – 6

 5 5,5 – 6 5 3,5 – 5

 5,5 6 5 5 – 7
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Okresy zbiorów

242220181614 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 2729 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 29 1 29 303 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 271

Malling Freya Bardzo wczesna odmiana do sprzeda-
ży bezpośredniej

Glen Ample Główna odmiana do sprzedaży bez-
poś redniej i samodzielnego zbierania

Tulameen Główna odmiana w handlu, bardzo 
dobry smak

Malling Freya Glen Ample Tulameen Autumn Bliss Polka Kweli Himbo-Top® Imara Kwanza

Autumn Wxczesna, jesienna odmiana, małe 
owoce

Polka Duże owoce, dobry smak, nieco 
ciemna

 Kweli® Atrakcyjny wygląd w koszykach, dobry 
smak

Mapema® Nowość o bardzo dużych owocach i 
dobrym smaku

Himbo-Top® Nowość o bardzo dużych owocach i 
dobrym smaku

Imara Attractive fruit in the punnet, 
Anbaugebiet eher in Südeuropa

Mapema

Kwanza® Piękny wygląd w koszykach, zalecana 
uprawa w tunelach

Le
tn

ie
Je

si
en

ne

Okresy zbiorów
Próba odmian Kraege/Telgte    zebrane owoce

50%0% 100%

lipiec sierpień wrzesień październikczerwiec 12

 Smak Trwałość Wydajno Wielko Uwagi

 0 – 9 0 – 9  0 – 9  Ø g/wole

 5 4,5 6 – 7 4,5 – 5,5

 6,5 5,5 6,5 – 7,5 5 – 6

 7 5,5 – 6 6 – 7 5 – 6,5

 3 3 5 3 – 5

 6,5 4 5 3,5 – 5

    6,5 4,5 6 5 – 7

 5 5,5 – 6 5,5 3,5 – 5

 5 5,5 – 6 5 5 – 6

 5 5,5 – 6 5 3,5 – 5

 5,5 6 5 5 – 7
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Świeże rośliny doniczkowe:
– sadzonki z korzenia, do 
sadzenia od połowy maja

Pędy z nagimi korzeniami: 
– jednoroczne, do sadzenia 

jesienią lub wczesną wio-
sną
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Świeże rośliny doniczkowe

Świeże rośliny doniczkowe produ-
kowane przez Kraege są uzyski-
wane z młodych sadzonek. W celu 
wytworzenia tego rodzaju roślin 
trzeba umieścić korzenie w ziemi i 
kiedy już wyrosną młode rośliny, 
ścinać je i sadzić w doniczkach, 
gdzie będą wytwarzać korzenie. 
Świeże rośliny w doniczkach są 
dostarczane są z bryłą korzeniową 
o rozmiarze 4 – 6 cm. Ten rodzaj 
roślin służy między innymi jako 
materiał wyjściowy do produkcji 
sadzonek malin. Świeże rośliny 
doniczkowe są dobre do zakładania 
obszarów produkcji w naturalnej 
glebie.

Dostawa roślin

Dostawa już zamówionych roślin 
odbywa się po wcześniejszym 
uzgodnieniu. Z reguły potrzebujemy 
kilku dni aby przygotować rośliny 
do wysyłki. Po otrzymaniu roślin, 
powinno je się posadzić tak szybko, 
jak to tylko możliwe. Jeśli nie jest 
to możliwe np. z powodu złej pogo-
dy, skrzynie z sadzonkami powinno 
się rozładować i idealnie umieścić 
w częściowo zacienionym miejscu. 
Rośliny te trzeba regularnie kontro-
lować, i jeśli to konieczne, podle-
wać. Jeśli rośliny są dobrze zadba-
ne można odłożyć sadzenie na 
kilka dni.

Sadzenie

Po starannym przygotowaniu gleby, 
sadzenie może być przeprowadzo-
ne od początku maja. Aby osiągnąć 
wystarczającą wysokość pędu, 

wszystkie rośliny powinny być w 
ziemi do połowy czerwca. Ważne 
jest aby te delikatne sadzonki były 
zabezpieczone przed mrozem. 
Należy mądrze podlewać rośliny 
aby zachować kontakt bryły korze-
niowej z glebą. Równomierne do- 
starczanie wody i składników 
odżywczych ma kluczowe znacze-
nie dla osiągnięcia pożądanej dłu-
gości pędu 180 cm. Może to zapew-
nić nawadnianie kropelkowe z 
odpowiednim nawożeniem. W ten 
sposób można wypracować pod-
stawę dla potencjalnych przyszło-
rocznych plonów w roku posadze-
nia. W celu kontrolowania chwastów 
zaleca się rozłożenie przed sadze-
niem agrotkaniny (maty ogrodni-
czej). Jeśli jest to możliwe, zaleca 
się uprawę na redlinach (Damm). 
Szybsze nagrzewanie się redliny 
stymuluje szybszy wzrost korzeni 
i zapobieganie zastoju wody.

Wymogi sadzenia

Aby osiągnąć wysokie plony w 
pierwszym roku uprawy, zalecana 
odległość sadzenia, co 6 roślin na 
metr. 
Odległości między rzędami, a ilość 
roślin na hektar:

– 2,5 m = około 24.000 roślin/ha
– 3,0 m = około 20.000 roślin/ha
– 3,5 m = około 17.200 roślin/ha
– 4,0 m = około 15.000 roślin/ha

Odległości między rzędami powin-
ny być dostosowane do posiada-
nych przez plantatora urządzeń 
technicznych. Poza tym zalecany 
odstęp między sadzonkami musi 
być dostosowany do produkcji owo-
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ców, musi być też dostępny odpo-
wiedni podkład do uprawy.
W każdym przypadku celem powin-
no być osiągnięcie 180 cm długości 
pędu, w roku posadzenia. Każde 
młode pędy (także z głównej łody-
gi) powinny zostać usunięte w roku 
posadzenia.

Podpora

Krzaki malin muszą być podpiera-
ne w każdym przypadku.
Można to zrobić poprzez wiązanie 
pędu do drutu lub tyczki bambusa. 
Jako alternatywa, pęd może być 
zamocowany między dwoma sznu-
rami. Ważną rzeczą jest aby pędy 
nie były przemieszczane przez 
wiatr. W przeciwnym razie tempo 
wzrostu będzie znacznie ograni-
czone. Jest to szczególnie ważne 
dla odmian rosnących powoli, tak 
jak Glen Ample. Odległość między 
słupkami powinna wynosić od 4 do 
6 metrów. Wraz ze strukturą do 
ustabilizowania pędu, pędy boczne 

muszą także być wspierane. 
Najprostszym sposobem zrobienia 
tego jest użycie sznura lub sieci.

Nawożenie

Nawożenie powinno być zawsze 
przeprowadzane po uprzednim 
przebadaniu gleby. Jak już wcze-
śniej wspomniano użytkownik powi-
nien nawozić nawadnianiem kro-
pelkowym. Na początku zakładania 
uprawy powinno się przeprowadzić 
badanie wody. Wyniki te powiedzą 
jaką ilość składników odżywczych 
zawiera woda i jak dalej trzeba 
nawozić. Pierwsze nawodnienie 
przed sadzeniem powinno być bez 
nawożenia (wzrost pędu powinien 
być stymulowany przez „szukanie 
składników odżywczych”.) Tak 
szybko można zacząć nawożenie, 
jak widać, że korzenie zaczynają 
odstawać od bryły korzeniowej i 
zaczynają wrastać w glebę. Oparte 
na azocie, rozpuszczalne mieszan-
ki nawozów odżywczych nadają się 
do ogólnej produkcji malin. W celu 
kontroli nawożenia, zostawia się 
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jedno miejsce, gdzie kapie woda, 
można ją wtedy łatwo pobrać do 
badania. Dostępnymi na rynku 
EC-miernikami możemy zbadać 
wodę. W zależności od wartości 
EC zgromadzonych w wodzie, 
zawartość pierwszej dawki soli w 
nawozie nie powinna przekraczać 
EC-1.8. Wraz ze zwiększonym 
wzrostem, rośliny malin wzrasta 
również zapotrzebowanie na skład-
niki odżywcze. Trzeba dostosować 
nawożenie do potrzeb roslin.
 Jesienią lepiej zmienić nawożenie 
z azotowych na potasowe, co spo-

woduje twardnienie łodygi i zmniej-
szy wrażliwość na mróz. Ogólnie 
rzecz biorąc: jak długo rosną mali-
ny, powinny one mieć soczyste, 
zielone liście. Celem Państwa 
powinno być osiągnięcie 180 cm 
wysokości pędu w roku posadzenia. 
Nawożenie i nawadnianie ma w tym 
ogromne znaczenie.

Zarządzanie pędami

Rozpoczęta w pierwszym roku up- 
rawa musi dać nowe pędy, które w 
drugim roku zaczną już w lecie 
owocować. Pierwsze młode sadzo-
-nki na pędzie powinny być usuwa-
ne. Drugie młode sadzonki można 
zostawić. Jest to bardzo ważne aby 
znać właściwy czas wzrostu mło-
dych sadzonek. Po tym wszystkim 
mają osiągnąć w tym roku długość 
180 cm. Po zbiorach stare pędy 
powinny być szybko usuwane. 
Nowe młode pędy powinny być 
przerzedzane do odpowiedniej licz-
by.
Pędy przeznaczone do zbiorów i 
przyrosty młodych zawsze konku-
rują ze sobą o dostępne składniki 
odżywcze i światło. Innym proble-
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mem jest to, że ze względu na cią-
głe zbiory strategie ochrony upraw 
na utrzymywanie zdrowych, mło-
dych pędów nie jest konsekwentnie 
prowadzone.

Rośliny jednoroczne

Wraz z ustanowieniem „klasycznej” 
malinowej uprawy na otwartym 
polu, ten sam system roślin może 
służyć do jednorocznej uprawy 
malin. Ten rodzaj uprawy wymaga 
corocznej zmiany lokalizacji i 
corocznego sadzenia. Zaletą tego 
wariantu jest to, że nie ma konku-
rencji między młodymi sadzonkami 
pędu a samym pędem, z którego 
będzie zbiór. Pewne kroki - prze-
rzedzanie młodych pędów - mogą 
zostać pominięte. Negatywne ten-
dencje, które mogą wyniknąć ze 
starzenia się roślin malin (choroby, 
zmniejsza się wielkość owoców 
i-jakość) w ten sposób obchodzone 
są od początku.
Plon, wielkość owoców i wskaźnik 
wyniku wydajności zbiorów są 
decydujące dla procesu uprawy 
malin. Można to osiągnąć jedynie, 
jeśli pędy osiągnęły wystarczającą 
długość wraz z odpowiednią liczbą 
kolanek.
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Long Canes 

Sadzonki malin Long Canes są to, 
jak nazwa wskazuje długie pędy, 
pokryte pąkami, a zatem nadają się 
do zbiorów w roku posadzenia.
Zasadniczo istnieją dwa różne 
rodzaje Long Cane: nagi korzeń i 
rośliny doniczkowe. Sadzonka tzw. 
goły korzeń Long Cane ma pędy 
wysokie na 1.60 – 2.0 m, którą bie-
rzemy z rozsadnika. W zależności 
od natężenia posadzonego mate-
riału i oświetlenia, pędy mają różną 
długość międzywęźla i w związku 
z tym różną liczbę pąków. Wzrost 
korzeni powinien być najbardziej 
intensywny jak to możliwe i korze-
nie winny mieć dużo cienkich „wło-
sów”. 
Jeśli przyjrzymy się polu, na którym 
rosną maliny, zauważymy, że korze-
nie rozprzestrzeniają się wszędzie, 
nawet między rzędami, więc staje 
się jasne, że nowe korzenie wchła-
niają wodę, co staje się słabym 
punktem dla tego rodzaju uprawy. 
To jest przyczyna, przez którą rośli-
ny doniczkowe bardziej zyskały na 
znaczeniu. 
Do produkcji tego rodzaju roślin 
zwykle używa się dwóch roślin zie-
lonych z doniczek, które sadzi się 
w plastikowym pojemniku. Te rośli-
ny od roku posadzenia poprzez cały 

okres wegetacyjny powinny być 
wyciągane do góry i mocowane do 
podpór. Celem jest pojemnik, który 
ma dobry system korzeniowy i dwa 
pędy o wysokości 1.80 m. Tak szyb-
ko, jak zakończony jest wzrost i 
rośliny są w okresie stagnacji, są 
umieszczane w chłodni o tempe-
raturze -2° C.
W następnym roku rośliny Long 
Cane są wyjmowane z chłodni i 
umieszczane bądź sadzone w tune-
lach foliowych lub pod osłoną 
„pokrowcem” przeciwdeszczowym. 
W zależności od czasu wystawie-
nia, zbiór powinien wystąpić 65 – 80 
dni po posadzeniu. Ten rodzaj opie-
ki rozszerza produkcję malin. Pro-
dukcja przed i po zbiorach na po- 
lach jest możliwa. W zasadzie tego 
rodzaju uprawy można porównać 
do uprawy truskawki frigo.
Głównymi odmianami dla produkcji 
owoców z roślin Long Cane są 
odmiany letnie Tulameen i Glen 
Ample.
Standardową metodą sadzenia jest 
6 pędów na metr bieżący, co znaczy 
3 rośliny z dwoma pędami na metr.
Przy tej intensywnej metodzie pro-
dukcji, często umieszcza się rośli-
ny bądź sadzi w tunelach foliowych 
lub pod pokrowcami. Z jednej stro-
ny przyspiesza to uprawę, a z dru-
giej chroni przed deszczem.
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Formowanie i cięcie

Oprócz wyboru odmiany, formowanie i cięcie mają zasadniczy wpływ na 
plon i zdrowie uprawy.

Floricanes – Letnie

W roku posadzenia pęd jest hodo-
wany dla przyszłych zbiorów w roku 
następnym. W roku produkcji pędy 
zatrzymały się równolegle do zbio-
rów, aby zebrać je w następnym 
roku. W ten sposób uprawa mło-
dych pędów konkuruje z plonem. 
Ten cykl powtarza się przez wiele 
lat.
W celu przeciwdziałania konkuren-
cji w wydajności należy zapobiec 
wzrostowi młodych pędów i zmian 
w zasobach. Uprawa jednoroczna 
malin pokazuje obiecujące wyniki. 
W ramach tego postępowania letnie 
maliny można zebrać tylko raz, 
potem stanowiska zostają wyczysz-
czone i posadzone na nowo.

Primocanes – Jesienne 
– z jednym zbiorem w roku

W roku sadzenia, rosną pędy. W 
zależności od daty sadzenia i roz-
woju można spodziewać się małej 
wydajności. Jesienią/zimą tnie się 
pędy bardzo blisko podłoża. Wio-
sną z korzeni wyrastają nowe pędy, 
a z nich jesienią będą zbiory.

Primocanes  
– z dwoma zbiorami w drugim 
roku produkcji

W roku sadzenia, rosną pędy. W 
zależności od daty sadzenia i roz-
woju można spodziewać się małej 
wydajności. Po zbiorze przycinamy 
poniżej ostatniego kwiatostanu. Pęd 
poniżej ostatniego kwiatostanu 
pozostaje w miejscu zimowania, 
zbiory w następnym roku. Zbiór 
odbywa się zwykle 2 – 3 tygodnie 
przed zbiorem letnich odmian. 
Równolegle do tego zbioru rosną 
młode pędy i dadzą one zbiory 
jesienią tego roku. Zazwyczaj po 
trzecim plonie następuje czas 
nowych nasadzeń. 
Ten rodzaj uprawy malin jest bardzo 
intensywny i zazwyczaj odbywa się 
w specjalnych firmach. Zalecana 
uprawa w tunelach foliowych i pod 
pokrowcami przeciwdeszczowymi. 
Takie metody produkcji często idą 
w parze z uprawą na podłożu z 
substratu. Pierwsze doświadczenia 
wykazały wysokie plony,a rozsze-
rzenie okresu zbioru można osią-
gnąć łącząc nowe jesienne odmia-
ny z tymi metodami produkcji.

pęd przycinanie przycinanie 

Floricanes

1-wszy zbiór

wzrost młodych pędówWzrost młodych pędów

1-wszy rok produkcjiRok posadzenia
Wiosna jesień

wiosna jesień

pęd

1-wszy zbiór

nowy pęd

główne zbiory

przycinanie przycinanie

Primocanes - z jednym zbiorem w roku

wzrost młodych pędów

2-gi rok produkcjirok sadzenia i produkcjiWiosna jesień wiosna jesień

Wzrost młodych pędów wzrost nowych pędówpęd

1-wszy zbiór 3-ci zbiórharvest2-gi zbiór

przycinanie

Primocanes – z dwoma zbiorami w drugim roku produkcji

przycinanie

2-gi rok produkcjirok po posadzeniu i produkcjaWiosna jesień wiosna jesień
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Kolejność dat
W ciągu ostatnich kilku lat zarazem 
liczba gatunków, jak i możliwe pro-
cesy
kulturowe  proporcjonalnie wzrosły.

Dla różnych typów roślin są 
potrzebne  zróznicowane metody 
produkcji.  
Te roślin we wszystkich pożąda-
nych odmianach ciagle  na stanie 
posiadac, jest prawie nie możliwe.
Aby na pewno na czas otrzymać 
typ rośliny które potrzebujesz, pro-
simy o wczejsze poinformować nas 
o swoich planach.
Terminy kolejności produkcji 
pozwalają nam dopasować naszą 
produkcję do ilosci potrzebnej rośli-
ny przez Panstwo.

Dostawa roślin
Nasza niezawodna logistyka zapew-
nia szybką dostawę roślin bezpo-
średnio doTwojej firmy.
Żądane terminy transportu powinny 
być przedyskutowany z nami 2-3 dni 
wcześniej. 
Rośliny są dostarczane w usłudze 
jednodniowej po konkurencyjnej 
cenie transportu. 
Za niewielką opłatą jest również 
możliwa dostawa roślin  samocho-
dem ciężarowym  z chłodnią.
Oczywiście można również odebrać 
swoje rośliny osobiście. 
Krótkie potwierdzenie terminu 
dostawy pomaga uniknąć niepo-
trzebnych opóźnień.
Odbiór osobisty jest od poniedziałku 
do piątku po wcześniejszym 
potwierdzeniu możliwy.

Kontakt:

Christian Rohling 
Phone: +49 2504 7000-23 
rohling@kraege.de 

Karsten Pieper 
Phone:+49 2504 7000-32 
pieper@kraege.de

Thorsten Waltering 
Phone:+49 2504 7000-25 
waltering@kraege.de
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 Truskawki
 Terminy zamówień:

 Sadzonki frigo: 
 Październik – styczeń 
➙ Z dostawą od stycznia

 Sadzonki z zagonów  
 oczekujących: 
 Do 15 czerwca 
➙ Dostawy w następnym roku

 Sadzonki tray: 
 Do 15 czerwca 
➙ Dostawy w następnym roku

 Świeże, zielone sadzonki: 
 Do 15 maja 
➙ Dostawa w lipcu/sierpniu

 Maliny 
 Terminy zamówień:

 Pędy nagiego korzenia: 
 Do 31 sierpnia 
➙ Dostawa jesienią/zimą

 Świeże, rośliny doniczkowe: 
 Do 15 stycznia 
➙ Dostawa w maju/ czerwcu

 Sadzonki Long Cane: 
 Do 30 kwietnia 
➙ Dostawa w roku następnym
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