
Oferta odmianowa marki DeRuiter

POMIDOROWY  
zawrót głowy



Najpopularniejsza odmiana pomidora malinowego 
w Polsce, o wyjątkowym smaku docenianym przez 
konsumentów i sieci handlowe. Dostępny przez cały rok 
z produkcji doświetlanej i tradycyjnej. Ładny malinowy kolor, 
długa szypułka i dobra trwałość pozbiorcza.

Tomimaru Muchoo
  190-220g

Pomidor  
malinowy

Obejrzyj Film!

TOMIMARU MUCHOO



Nowa odmiana pomidora malinowego. Atrakcyjny wygląd 
owoców – błyszczące o intensywnym różowym kolorze. 
Długa trwałość pozbiorcza. 

Hakumaru 180-210g
Pomidor  
malinowy

Obejrzyj Film!



Nowa odmiana pomidora malinowego. Owoce lekko 
żebrowane, lekko płaskie, z długą szypułką, błyszczące. 
Bardzo intensywny różowy kolor na zewnątrz i wewnątrz 
owocu. Długa trwałość pozbiorcza. 

Yarimaru 190-220g
Pomidor  
malinowy

Obejrzyj Film!



Wyjątkowa odmiana mięsistego pomidora o pięknym 
pomarańczowym kolorze i wyjątkowym smaku, doceniana 
przez sieci handlowe, handel detaliczny i hodowców. 
Dostępny przez cały rok. 

Beorange 180-190g
Pomidor mięsisty, 

pomarańczowy

BeOrange, BeDifferent



Wiodąca odmiana czerwonego pomidora 
na gałązce. Owoce okrągłe, na wytrzymałej 
gałązce, z długą szypułką, trwałe.

Merlice 155-175g
Pomidor  
gronowy



Najpopularniejsza na rynku czerwona 
odmiana wielkoowocowa. Owoce 
smaczne i jednolite, bardzo dobrej 
jakości, kształt gładki i lekko spłaszczony. 
Wysoka trwałość pozbiorcza. 

Torero 230-300g
Pomidor mięsisty, 

czerwony



Nowa odmiana pomidora czerwonego wielkoowocowego. 
Odmiana ta należy do nowej gamy odmian pod 
nazwą FULLRED®. Odznaczają się one doskonałą 
ciemnoczerwoną barwą zewnętrzną oraz wewnętrzną. Ten 
głęboki, czerwony kolor zwiększa atrakcyjność pomidorów 
na półkach sklepowych. Należy podkreślić, że odmiana 
ma również doskonały smak – wysoki BRIX, zbliżony 
do najlepszych odmian malinowych. Owoce duże, 
błyszczące o masie, o długiej trwałości 
pozbiorczej.

Inspired  
260-300g

Pomidor mięsisty, 
czerwony

Obejrzyj Film!



So authentic, so aromatic

Czerwone, truskawkowe cherry na gałązce 
o wspaniałym smaku. Owoce bardzo długo 
dobrze trzymają się grona, mają wysoką tolerancję 
na pękanie. Odmiana popularna w sieciach 
w Holandii, Skandynawii, Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i Francji. W obrocie pod różnymi 
markami własnymi producentów i sieci.

Strabena 18-24g
Pomidor cherry, 

plum

Obejrzyj Film!

odmiana  

ekskluzywna



So delicious, so unique

Unikatowa odmiana. Czerwone, śliwkowe cherry 
na gałązce, wyróżniające się doskonałym smakiem, 
konsystencją i atrakcyjnością. Owoce bardzo dobrze 
trzymają się grona. W dystrybucji w wielu krajach Europy 
i poza pod markami własnymi w segmencie premium. 

Delisher 12-14g
Pomidor cherry, 

plum

Obejrzyj Film!

odmiana  

ekskluzywna



Żółte cherry na gałązce. Bardzo 
dobry smak i wyjątkowa długa 
trwałość pozbiorcza. Owoc długo 
utrzymuje się na gronie (również 
możliwe konfekcjonowanie na luz). 

Yelorita 14-22g
Pomidor cherry, 

plum



Czerwone cherry na gałązce (możliwe 
konfekcjonowanie na luz). Błyszczące, 
atrakcyjne jakościowo owoce, o dobrym 
smaku i długiej trwałości pozbiorczej.

DR0607TC 13-15g
Pomidor cherry, 

plum



Czerwony wydłużony typ - San Marzano 
(konfekcjonowanie na luz). Błyszczące, 
atrakcyjny produkt handlowy, o dobrym 
smaku i długiej trwałości pozborczej.  
Produkt rozpoznawalny, doceniany  
przez konsumentów na różnych rynkach.

Portento 105-125g
Czerwony wydłużony 

typ - San Marzano 



Duży pomidor sałatkowy, śliwkokształtny 
(konfekcjonowanie na luz i grono). 
Wyrównane owoce o dobrym smaku, 
atrakcyjnym czerwonym kolorze i wysokim 
połysku. Długa trwałość pozbiorcza.

Iseo 110-115g

Duży pomidor 
sałatkowy, 

śliwkokształtny 



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 wa-
runków 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.

© 2004 – 2021 Grupa Bayer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bayer – Crop Science
Monsanto Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel +48 22 395 65 00
fax +48 22 395 65 01

Więcej informacji na www.vegetables.bayer.com

Jesteśmy Vegetables by Bayer!

Odkryj naszą nową stronę internetową!
www.vegetables.bayer.com

Odkryj naszą  
nową stronę internetową!


