Aardbeiendag 2020

Limalexia

Visie en missie
Het creëren van een gezonde toekomst.
Met het ontwikkelen van nieuwe rassen dragen we bij aan een
duurzame voedselproductie.
Doel: met gewasgroep aardbei marktleider Europa.
Met veredeling actief in Noord- en Zuid-Europa.
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Veredelen is een teamprestatie

Trials, extern 4 jaar lang op diverse plaatsen.

• Breeding department
Selection proces:
Number of genotypes per phase

• Sales department

40.000-50.000

• Operations department
• Department innovation and
implementation
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Seedling
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Propagation proces:
Number of plants/genotype per phase
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Introduction

Internal trialling
External trialling

• Tissue culture lab
• Molecular lab

Phase description

Internal propagation
External propagation (EU certified)
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Limalexia

Limalexia
• Smaak
• Shelf life
• Vitaliteit
• Vruchtgrootte
• Spreiding in de tros
• Opbrengst

• Junidrager
• Markt: Noord-Europa
• Positie: Elsanta markt
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Ervaringen seizoen 2019

Aandachtspunten doorteelt

Algemeen (vollegrond, stellingen en glas):
• Voorbeelden dat de vruchtkwaliteit niet voldeed aan de
verwachting.
• Informatieverstrekking onvoldoende betreffende bemesting.
• Opbrengst is hoog en sortering met behoud van klasse 1.
• Trayplanten snel ‘te zwaar’.
• Geen uitval van planten.
• Spreiding zorgt voor langere oogstperiode met goede vruchtmaat.
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• Doel is om een 3-trosser te planten: stekdatum!
• Lichtere kleur is genetisch.
• Moment overschakelen op kalium schema
bij het zien van de eerste bloem.
• plantdatum is laatste week juli.
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Tips

Bemesting Limalexia

• Meten is weten, neem (grond)monsters
ten behoeve van de bemesting.
• Limalexia is erg groeikrachtig; minder stikstof
en meer kalium. Denk aan moment extra kalium.
• Bezoek svp de bijeenkomsten Limalexia.
o.a. 2 april Berry Plaza te Egchel.

9

10

Bemesting Limalexia

Tot 4 september!
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