Limalexia
De allrounder
voor alle teeltsystemen

• Goede smaak
• Grote vruchten
• Hoge opbrengst
• Sterke planten

Limalexia
Teelt
Limalexia is de eerste introductie uit het aardbeiveredelingsprogramma van Limgroup.
Het is een kortedagras, geschikt voor verschillende teeltsystemen. Deze junidrager
heeft zich bewezen in de najaars- en voorjaarsteelt in de kas (doorteelt), in de verse
voorjaarsbeplanting in de kas, op stellingen en in de vollegrond in verschillende
teeltgebieden in Europa. Limalexia is meerdere jaren intern getest, maar ook extern bij
onafhankelijke onderzoekstations en een groot aantal telers verspreid over NoordwestEuropa.
Het ras kenmerkt zich door een hoge opbrengst van eersteklas fruit met een goede smaak.
Deze hoge opbrengst wordt gegenereerd door het grote aantal bloemposities per tros.
De trossen kenmerken zich door een grote spreiding van bloemen, gevormde vruchten
en rijpende vruchten. Dit zorgt ervoor dat Limalexia in staat is om gedurende de teelt de
vruchtgrootte te behouden. De grotere gemiddelde vruchtgrootte zorgt voor een hoge
plukprestatie. Limalexia legt makkelijk trossen aan tijdens de opkweekperiode.
Product
De vruchten van deze allrounder hebben een aangename textuur en een goede smaak.
De smaak van Limalexia is uitvoerig getest en wordt door diverse smaakpanels als zeer goed
beoordeeld. Bij de eerste vrucht van de eerste tros kunnen bloemblaadjes aan het kroontje
blijven zitten. De vruchten kleuren lichtrood tot rood en hebben een zeer fraaie ligging van
de zaden. Het frisse uiterlijk zorgt voor een mooie presentatie en is zeer attractief.
De goede houdbaarheid van het product maakt Limalexia ook geschikt voor de export.
Gewas
Het gewas van Limalexia is erg groeikrachtig. Op bemestingsniveau dient men dan ook
terughoudend te zijn met de stikstofgift. Gedurende de productieperiode is een goed
irrigatieschema belangrijk. Door de hoge opbrengst behoeft het ras meer kalium, waarbij het
van belang is dit tijdig toe te dienen. De bloemen komen niet boven het gewas uit, wat zorgt
voor enige vorstbescherming. Limalexia is absoluut regenvast.
Uit intensief onderzoek en praktijktesten is gebleken dat Limalexia niet gevoelig is voor
diverse bodemziekten. Limalexia neemt zwavel makkelijk op. Het hogere aandeel zwavel in
het blad zorgt voor een lagere infectiekans door meeldauw.
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