
// Brak żółtej plamy

// Odmiana szybka i plenna

//  Odporność na mączniaka prawdziwego

//  Zwiększona tolerancja na suchą 
zgniliznę wierzchołkową



//  Przeznaczenie: szklarnie do uprawy na wełnie mineralnej

//  Sezon: uprawa przedłużona, ewentualnie uprawa doświetlana

//  Siew i gęstość: początkowe zagęszczenie 2.5 pędu/m2 
wzrastające do max. 3.3 pędu/m2 (w uprawie przedłużonej zalecane 
usuwanie jednego liścia co grono, do końca marca – w zależności 
od kondycji rośliny)

//  Szczepienie na podkładce Maxifort

//  Lepsze wyrównanie owoców w gronie przy regulacji  
do 4 szt. na grono

ZALECENIA UPRAWOWE:
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Odmiana HAKUMARU 
wyróżnia się wysokim 
plonem wczesnym 
oraz ogólnym. 
Charakteryzuje się 
stabilnym plonowaniem 
przez cały sezon.
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PORÓWNANIE PLONOWANIA KG/M2

Owoce Hakumaru mają atrakcyjny kształt, 
bardzo ładny malinowy kolor skórki i wnę-
trza owocu. Dobrze wyglądają w po-
równaniu do konkurencyjnej odmiany 
w segmencie dużej maliny pod względem 
wyrównania, wybarwienia, wypełnienia owo-
ców. Owoce Hakumaru mają bardzo dobrą 
jakość pozbiorczą.

OWOCE HAKUMARU:

Przy regulacji owoców do 4 w gronie 
można się spodziewać, że na pierwszych 
dwóch gronach będzie przewaga BBB. 
Później Hakumaru robi więcej owoców 
kalibrze BB. Im bliżej lata owoców BB 
jest więcej. Według naszych danych jest 
to około 70% BB, 30% BBB.

WIELKOŚĆ OWOCÓW HAKUMARU:



Nowa odmiana pomidora malinowego, do wysokich i niskich obiektów szklarnio-
wych. Plenna, szybka, bez żółtych przebarwień, bardzo wysoka tolerancja 
na suchą zgniliznę wierzchołkową. Odporność na mączniaka prawdziwego.

Segment: malinowy GLS
HR ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR  On/Ma/Mi/Mj

KLASYFIKACJA:

//  Średnia masa 195g (180-210g)

//  Bardzo dobra jakość owoców

//  Bardzo dobre wyrównanie (przy 
regulacji do 4 szt. w gronie)

//  Bez żółtych przebarwień latem

//  Wysoka tolerancja na suchą 
zgniliznę wierzchołkową

//  Dobry smak pomidora malinowego

//  Wysoki plon całkowity i wczesny, 
stabilne plonowanie

//  Atrakcyjny, handlowy owoc (kolor, 
kształt, jakość, połysk)

OWOCE:

//  Rośliny zbalansowane o dość silnym 
wigorze i generatywnym charakterze

//  Rośliny o krótkich międzywęźlach, 
łatwe w uprawie

//  Luźny pokrój rośliny – mniej 
pracochłonna

//  Odporne na mączniaka prawdziwego 
(On) – niższy koszt zabiegów

ROŚLINA:

Kalendarz uprawy – produkcja doświetlana
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 siew  sadzenie  zbiór

Kalendarz uprawy – cykl przedłużony
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 siew  sadzenie  zbiór



Wszystkie informacje dotyczące produktów podane ustnie lub pisemnie przez dowolny podmiot Grupy Bayer, jego pracowników lub agentów, w tym 
informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym, podawane są w dobrej wierze, ale nie mogą być traktowane jako oświadczenie lub gwarancja 
tego podmiotu co do działania lub przydatności tych produktów, które mogą zależeć od lokalnych warunków klimatycznych lub innych czynników. Grupa 
Bayer i wszystkie jej podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części żadnej umowy z żadnym z podmiotów 
Grupy Bayer, chyba że ustalono inaczej na piśmie. De Ruiter® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bayer Group. Wszystkie inne znaki towarowe 
występujące w tym materiale reklamowym są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi Bayer Group, jednej z powiązanych z nią 
spółek zależnych lub innych i są wykorzystywane za ich zgodą.
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Zapisz się i otrzymuj aktual-
ności na WhatsApp!

MALINOWA SZKOŁA
Zalecenia uprawowe Hakumaru  

i Yarimaru już dostępne!


