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Фиданки (разсад) Лешници -(Hazelnut) - Овощни Разсадници ЕЛИТ

Лешник сорт Ран Трапезундски 

Ран Трапезундски. Произход Турция.Плодовете са едри, овални, със   заострени
върхове. Черупката е тънка. Ядките са средно едри и изпълват   добре черупката.
Кожицата им се отделя лесно. Ядката съставлява около 60   % от масата на плодовете.
Плодовете узряват към края на юли. Вкусовите   им качества са много добри. Трудно се
отделят от чашката. Използуват  се  за консумация в прясно състояние и за преработка.
Храстите са средно   силно  растящи, рано встъпват в плододаване и плододават
обилно.  Средно  подходящи са за едностъблено отглеждане. Цъфтежът им е ран. 
Сортът е  самобезплоден.Опрашва се от Бадемовиден, Римски, Ата баба.
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Лешник сорт РимскиРимски лешник. Плодовете са едри - около 2,7 g. Черупката е тънка, с  по няколкобразди, светлокестенява. Ядката е една и изпълва добре  черупката. Тя съставляваоколо 43-48% от масата на плодовете и съдържа  около 67% мазнини. Плодовете сеотделят лесно от чашката, узряват през  втората половина на август. Използуват се законсумация в прясно  състояние и за преработка. Храстите са силно растящи, встъпватрано в  плододаване и плододават редовно и обилно. Цъфтежът е ран. Сортът е самобезплоден.Опрашва се от Бадемовиден и Ран Трапезундски.
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Лешник сорт Тонда ДжентилеТонда джентиле. Плодовете са средно едри -2,5 g, закръглени, с тънка  черупка.Ядката съставлява 53-55% от масата на плодовете. Плодовете се  отделят лесно отчашката. Узряват през втората половина на август.  Храстите са умерено растящи и садобре приспособени към едностъблено  отглеждане. Опрашва се от Ата баба, Рантрапезундски, Римски.

Полезно:Засаждане на овошки (Лешник)Отглеждане на Лешник (Лешници)Торене на овошки Лешник (Лешници)Тагове: Лешник сорт ,фиданки Лешници,засаждане,сортове  разсадник,овошки отглеждане овошни дръвчета,дърво
дървета цена  цени,обяви продавам разсад плодови дървета,храст видове,пръскане торене  посадъчен материал,
търсене,разсадници,овощарство,овощни  градини,фиданки,Hazelnut Tree,Fruit Nursery (Corylus, corylus maxima,  C.avellana)
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http://www.razsadnik-elit.com/zasajdane-na-ovoshki.html
http://www.razsadnik-elit.com/otglejdane-na-ovoshki/1-dravcheta/187-otglejdane-na-leshnik.html
http://www.razsadnik-elit.com/torene-na-ovoshki.html

