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Vigoarea: mijlocie 
Forma copacului: de la semi-erectã la erectã. 
Tipul de formare a fructelor: în deosebi pe crenguþele
terminale la extremitãþile ramurilor de la vîrsta de un an. 
Data desfacerii tardivã a mugurilor: a doua decadã a 
lunii aprilie.
Varietatea înfloririi copacului : masculinã ºi femininã 
este tardivã dar cu acoperire parþialã. 
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FRUCTUL. Forma este alungitã cu marginile de suturã a 
cojilor marcate mai ales la jumãtatea superioarã, baza este în 
mod general rotunjitã. Calibrul nucilor este mediu, deseori 
cuprins între 28 mm ºi 32 mm. Grosimea ºi sudura cojilor sunt 
de la medii pînã la normale. Miezul este de calitate bunã, în 
general de culoare deschisã ºi umple toatã cavitatea cojii. Este 
uºor de extras ºi reprezintã de la 40% la 44% din greutatea 
totalã a nucii. Calitatea gustativã este de la bunã la foarte bunã, 
pusã în evidenþã în deosebi de un gust dulce ºi uºor mieros. 

PRODUCEREA. Producþiile comerciale sunt relativ rapide 
pentru specia datã ( intre anul 6 si 8 de la altoire Potenþialul 
producþiei este în mediu 2 t nuci uscate/hectar. Densitate 
plantaþie variazã în funcþie de sol dar în general este jur de 100 
copaci la hectar. 

Franquette
Nuci franceze tradiþionale 

dominantã în regiunile de producþie francezã 

Fructe de calitate bunã varianta în coajã ºi miez. Recolta începe la în prima decadã a lunii 
octombrie pentru comercializarea pe piaþa nucilor de masã uscate sau miez .

DISTANÞELE DE 
PLANTARE.
Acestea se aleg în funcþie de 
potenþialul agronomic al 
solurilor; în general 10 m x 10 
m pentru practica tradiþionalã,  
Polenizarea nucului 
este anemofilã. 
Soiurile polenizatoare  sunt 
Meylannaise ºi Ronde de 
Montignac cu densitatea de 2-
3 copaci/ha plasaþi astfel incât 
vînturile dominante sa asigure 
polenizarea corespunzãtoare a 
livezii. 

TÃIEREA PENTRU 
FORMAREA ÎNÃLÞIMII 
Este determinatã de în funcþie 
de potenþialul solului ºi  a 
nivelului de intensificare ales 
de cãtre producãtor. Aceastã 
varietate se formeazã 
tradiþional în formã globuloasã 
dar de asemenea se poate 
forma în sistem de ax 
structurat.. Pentru formarea 
globuloasã este necesar de a 
reteza vlãstarul de pînã la 
înãlþimea de formare 1,80 m ºi 
de a selecþiona trei ºarpante 
etajate pe înãlþime ºi bine 
aºezate. Pînã la al 4-lea an, 
este necesar de a înlãtura o 
treime din lungime ºarpantelor 
netãiate pentru o producere 
progresivã a fructelor.

Pentru o formare în ax 
structurat, vlãstarul este mai 
mult sau mai puþin retezat 
conform vigorii lui. 
Cercetãrile care se efectueazã 
in domeniu acrediteazã ideea 
cã, într-un sol puternic, este 
posibil ca viteza formãrii 
fructului sa fie favorizatã prin 
îndoirea crengilor cu fructe.   

TÃIEREA DE 
ÎNTREÞINERE
Este indispensabilã pentru o 
plantaþie de un nivel  înalt al 
calitãþii, mai ales dacã se 
vizeazã calibrul. Ea 
favorizeazã pãtrunderea 
luminii în interiorul copacului, 
necesarã pentru inducþiile 
florale pentru producþia anului 
urmãtor. 

RECOLTA
Aceasta reprezintã o etapã 
esenþialã pentru obþinerea unei 
producþii de calitate. Nucile 
trebuie sã fie culese cît mai 
repede ºi sã nu stea la sol mai 
mult de trei zile. Nucile 
destinate pieþei de nuci uscate 
de masã sau de miez de nucã 
trebuie sã fie uscate deîndatã 
dupã recoltã în uscãtorie cu 
aer cald pentru a permite 
nucilor sã-ºi conserve 
conþinutul de apã de 12% 
umiditate. 

MODUL DE PÃSTRARE 
Dupã uscare, menþinerea 
calitãþii pe o perioadã de un an 
este posibilã, dar numai cu 
condiþia stocãrii nucilor în 
coajã la o temperaturã mai 

0micã de 10 C  ºi la o 
hidrometrie de 70%. Pãstrarea 
fructelor decorticate în formã 
de miez trebuie sã se efectueze 
într-un loc ferit de luminã la o 
temperaturã ce se cuprinde 

0 0între 4 C ºi 7 C hidrometrie 
de 70%. 

ÎNGRIJIRE 

Franquette este 
principalul soi cu care s-
au înfiinþat a majoritatea 
livezilor , în ultimii 
douãzeci de ani, în zonele 
tradiþionale de culturã din 
Franþa. Datoritã 
tardivitãþii desfacerii 
mugurilor ºi a calitãþii 
miezului sãu,  Franquette 
este considerat un soi de o 
foarte bunã calitate. 
Trebuie totodatã de 
subliniat faptul cã pierde 
din calibru în anii de 
secetã (in lipsa irigaþiilor) 
sau cînd copacii sunt prea 
incarcaþi cu fructe, fapt ce 
reprezintã un handicap 
pentru piaþa de masã. 

Îmi place
*sunt adaptat la mai multe 
tipuri de creºtere, in 
funcþie de: densitatea ºi 
mãrimea coroanei (clasic 
globuloasã clasic sau ax 
structurat) 

Nu-mi place
* solul cu tendinþe acide, 
cu structura durã, filtrant 
ºi cu capacitate slabã de 
schimbare care îmi 
accentueazã sensibilitatea 
mea la bacteriozã pe 

Pe scurt
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