Lara® Pierral
Soi de nuci recent obþinut
Fructe de calibru gros ºi maturitate precoce deosebit de convenabilã pentru producerea nucilor proaspete
Titular: Pepiniera de nuci LALANNE, Gironde, Franþa.

Pe scurt
®

Lara , datoritã calibrului ºi
maturitãþii precoce a
fructului sãu reprezintã un
sort bun pentru piaþa de
nuci proaspete. Calibrul
sãu este de asemenea
convenabil pentru piaþa de
export a nucilor în coajã
uscatã. Fructificarea pe
crenguþele laterale,
formarea fructului ºi
randamentul înalt de
producere pun în evidenþã
un soi convenabil în cazul
livezilor super-intensive.
Îmi place
＊
un sol bun cu o
alimentare hidro-termalã
bunã pentru a-mi exprima
potenþialul de producere ºi
calibrul nucii;
*o întreþinere constantã cu
retezare ºi o reînnoire
periodicã a crengilor mele
fructifere.
*sunt adaptat la o creºtere
intensivã: densitate ºi
înãlþime de formare în axã.
Nu-mi place
＊zonele joase predispuse
la îngheþ ºi umede din
cauza datei mele de
desfacere a mugurilor
destul de precoce;
*Solurile cu tendinþe
bazice care îmi
accentueazã sensibilitatea
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--------------------------------------------------------------------------------------------FRUCTUL. Calibru mare ºi un diametru ce depãºeºte
34 mm, în formã globuloasã cu o bazã destul de planã.
Coaja sa este subþire, însã solidã, brãzdatã regulat ºi
destul de noduroasã.
Miezul este în general deschis la culoare, deºi puþin mai
închis ca al sortului Franquette.
Acesta reprezintã de la 45% la 50% din cantitatea totalã a
nucii în mediu dar este susceptibil de a varia de la an la an.
Miezul de nucã Lara® are o un gust puþin pronunþat ºi un gust
dulce.

PRODUCEREA. Tipul de fructificare pe crenguþe laterale
permite ca producþiile comerciale sã aparã rapid pentru
specie, la vîrsta între 4-5 ani. Potenþialul de producþie este
ridicat, se obþine în medie 4,5 t/ha de nucã uscatã.

Copacul
Vigoarea: mijlocie la vîrsta adultã
Forma copacului: de la semi-ridicatã
la extinsã.
Tipul de fructificare III: în deosebi pe
crenguþele terminale la cu fructe
repartizate pe toatã
lungimea crengii.
Data desfacerii mugurilor destul de
precoce: prima decadã a lunii aprilie,
aproximativ cu douãzeci de zile
înaintea sortului Frnquette.
Varietatea înfloririi copacului
masculinã ºi femininã la sfîrºitul lunii
aprilie începutul lunii mai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------DISTANÞELE DE
PLANTARE.
Lara® se adapteazã de minune
la sistemul de spalier pomicol
de 8 metri între rînduri ºi 3,5
m la 4 m pe rînd. Cu acest
sistem, structura care
ÎNGRIJIRE
se formeazã din
ramurile fructiere este
vigorii. În ceea ce priveºte
consideratã ca fiind un gard
distribuirea crengilor laterale,
fructifer pe rând. Aceasta se
experimentele care se fac
considerã a fi o metodã de a
demonstreazã cã este posibil
raþionaliza operaþiile de tãiere
de a practica îndoirea
care sunt mecanizabile cu
crengilor fructifere în primii
utilizarea lamierului.
ani cu scopul de a favoriza
Polenizarea nucului este
viteza de producere a fructului
anemofilã, este necesar de a
pe crengile laterale ºi
asocia varietãþi polenizatoare
dezvoltarea axei.
Fernette, Franquette ºi Ronde
TÃIEREA DE ÎNTREÞINERE
de Montignac la densitatea de
Este indispensabilã pentru o
2-3 copaci/ha plasaþi sub
producþie de un nivel înalt al
vînturi dominate.
TÃIEREA PENTRU
calitãþii, mai ales a calibrului.
FORMAREA ÎNÃLÞIMII
Ea favorizeazã pãtrunderea
Aceastã varietate este adaptatã luminii în interiorul copacului
perfect la formarea în axã.
necesarã pentru inducþiile
Aceasta asigurã astfel
florale pentru producþia anului
distribuþia fructificãrii pe
urmãtor. Pentru Lara® aceasta
crengile laterale secundare
începe în al 5-lea ºi al 7-lea an
etajate pe toatã lungimea
fie manual în fiecare an prin
trunchiului. Pentru formarea
înlãturarea crengilor în
în axã, vlãstarul este mai mult interiorul copacului care sunt
sau mai puþin retezat conform

prea lãsate sau prea multe prin
tãierea oblicã cu un ciclu de
rotaþie de patru ani.
RECOLTA
Aceasta reprezintã o etapã
esenþialã pentru a obþine o
producþie de calitate. Pentru
vînzarea nucilor proaspete cu
o umiditate mai mare de 20%
acestea sunt recoltate în
septembrie la etapa de
maturizare optimã, apoi
decojite de coaja verde ºi
spãlate cu apã curatã.
Nucile destinate pieþei de nuci
uscate nu trebuie sã stea la sol
ºi trebuie sã fie uscate
deîndatã ce au fost recoltate.
MODUL DE PÃSTRARE
Menþinerea calitãþii nucilor
proaspete este asiguratã de o
depozitare la o temperaturã
mai joasã de 4 0C ºi la o
hidrometrie de 90%. Pãstrarea
nucilor uscate se produce la o
temperaturã mai micã de 10 0C
ºi la o hidrometrie de 70%.
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