Maralim
Zeer smaakvol midden vroeg ras
met een perfecte kopsluiting

• Hoog productiepotentieel

• Zeer goede sortering
• Perfecte kopsluiting
• Smaakvol
• Mooie witte kleur

Maralim F1
Maralim is een 100% mannelijke hybride voor de oogst van witte asperge in het
gematigde klimaat. Het ras is bijzonder geschikt voor de midden vroege oogst in
Noordwest Europa. Maralim levert een continue kwaliteit tot aan het einde van het
seizoen. Zowel met minitunnels als in onbedekte teelten is Maralim betrouwbaar qua
opbrengst en kwaliteit.
Teelt
Maralim is een ras dat zijn kwaliteiten het beste laat zien op goed afwaterende zandgronden.
Uit jarenlange praktijkervaring, in binnen- en buitenland, is gebleken dat Maralim optimaal
presteert bij plantdichtheden van 5 planten per strekkende meter. De aanbevolen plantdiepe
onder normale omstandigheden bedraagt 15 - 25 cm, dieper planten betekent een latere start
van de oogst. Voldoende irrigatie zorgt er voor dat Maralim de beste kwaliteit en hoogste
opbrengsten levert.
Product
Maralim produceert een typisch witte en rechte asperge. Het ras produceert asperges
met de beste kopsluiting in zijn segment en is nauwelijks gevoelig voor breuk, hol,
roze verkleuring en roest. Het grootste deel van de sortering bevindt zich in de klasse
20 - 28 mm. Het ras wordt door de consument als zeer smaakvol ervaren. Door de perfecte
kopsluiting kan het oogstritme worden gewijzigd, terwijl de kwaliteit hetzelfde blijft.
De hoge opbrengst en goede sortering vertalen zich in meer kilo’s klasse 1, wat resulteert
in een hogere opbrengst per hectare.
Gewas
Het loof van Maralim is compact en ongevoelig voor legering. Ondanks de vroege natuurlijke
afsterving in de herfst zorgt het voor ruim voldoende opbouw van reservestoﬀen.
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Zaden
Alle zaden afkomstig van Limgroup worden volgens strenge interne kwaliteitscontroles
getoetst op kiemkracht en raszuiverheid. Alvorens zaden worden uitgeleverd worden ze
getoetst door de Stichting Naktuinbouw, een onafhankelijke keuringsdienst onder toezicht
van de overheid.

Disclaimer
Limgroup B.V. heeft deze publicatie met de nodige zorg samengesteld. Alle in de publicatie voorkomende informatie dient slechts als algemene richtlijn beschouwd te worden; de gebruiker dient deze informatie naar eigen inzicht en kennis van lokale omstandigheden toe te passen. De in deze publicatie eventueel verstrekte gegevens op het gebied van onderzoeksresultaten, teelttechnische adviezen en/of rasbeschrijvingen zijn vrijblijvend en uitsluitend informatief. In geval van twijfel adviseren wij u eerst een proefproductie uit te voeren. Limgroup B.V. accepteert geen aansprakelijkheid met
betrekking tot de informatie in deze brochure.

Veld Oostenrijk 13
5961 NV Horst
The Netherlands
T: +31 77 3979900
F: +31 77 3979909
info@limgroup.eu
www.limgroup.eu

