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Mei Shuai i PinkID 
        dwie siostry do nasadzeń nie tylko w tunelach!

Mei Shuai – jest na Polskim rynku już od kilku lat. Zdobyła 
uznanie wielu ogrodników i konsumentów. To, co ją wyróżnia 
to duży, wyrównany owoc, bardzo dobry smak i jakość. 
Rośliny są o umiarkowanie silnym wigorze i dobrze radzą sobie 
w różnych warunkach. Odmiana ta polecana jest do nasadzeń 
wiosennych i późnowiosennych. 

PinkID to młodsza siostra Mei Shuai. Ma nieco mniej silny wzrost, 
tak samo dobrze radzi sobie w różnych warunkach uprawy. Nieco 
mniejsze owoce, bardzo „poręczne w handlu”, o bardzo dobrej jakości, 
pięknym kolorze i atrakcyjnym wyglądzie to to, co cenią w niej ogrodnicy 
i konsumenci. Są również bardzo smaczne. PinkID polecamy do nasadzeń 
wiosennych i jesiennych. 

KLASYFIKACJA

SegmentSegment pomidor malinowy, mięsistypomidor malinowy, mięsisty

Termin uprawyTermin uprawy cykl wiosenny i letnicykl wiosenny i letni

Typ uprawyTyp uprawy tunel foliowytunel foliowy

WczesnośćWczesność wczesnawczesna

OdpornośćOdporność
HR: ToMV:0 - 2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0; HR: ToMV:0 - 2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0; 
IR: CMV/PxIR: CMV/Px

OwocOwoc 200 – 230 g

CECHY ODMIANY:
•  wyrównane, twarde owoce o masie 200 – 230 g, 

bez zielonej piętki

•  owoce bardzo smaczne, trwałe, wybarwiają się na piękny, 
malinowy kolor z połyskiem

•  dobra trwałość pozbiorcza owoców wysokiej jakości

•  odmiana wczesna o wysokiej zdrowotności, bardzo 
plenna (wysoki plon wczesny i całkowity)

•  rośliny o średnio silnym wzroście, łatwo dostosowują 
się do różnych warunków uprawy, odmiana dobrze 
radzi sobie z wyższymi temperaturami latem, jest łatwa 
w uprawie

CECHY ODMIANY:
•  atrakcyjny kolor owoców, 

bez zielonej piętki

•  bardzo dobra jakość i smak!

•  wysoki plon ogólny i wczesny

•  odmiana na cykl wiosenny (raczej 
późniejszy), letni i jesienny

•  zbalansowana roślina 
o umiarkowanym wigorze

•  dobrze się sprawdza w różnych 
warunkach uprawy

•  roślina delikatniejsza niż 
Mei Shuai, dostosowuje się 
do różnych warunków uprawy

Wczesna odmiana malinowa do uprawy 
w tunelach o smacznych owocach, 
doskonałej jakości

Kalendarz uprawy Mei Shuai
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 siew  sadzenie  zbiór

KLASYFIKACJA

SegmentSegment pomidor malinowy, mięsistypomidor malinowy, mięsisty

Termin uprawyTermin uprawy cykl wiosenny (późniejszy), letni, jesiennycykl wiosenny (późniejszy), letni, jesienny

Typ uprawyTyp uprawy uprawy pod osłonami w podłożach organicznych,  uprawy pod osłonami w podłożach organicznych,  
tunele foliowetunele foliowe

WczesnośćWczesność wczesnawczesna

OdpornośćOdporność
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0
IR: TYLCV/Ma/Mi/MjIR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

OwocOwoc 170–210 g

Smaczna, wczesna i plenna odmiana malinowa 
do uprawy w tunelach, w różnych cyklach

 ZALECENIA UPRAWOWE:
•  nie przetrzymywać owoców na roślinach

Kalendarz uprawy PinkID
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 siew  sadzenie  zbiór


