Nie wymaga
dużego nakładu pracy

Uprawiany w obiektach
półprofesjonalnych

Britanos F1

CECHY:

// Ł
 atwe i szybkie pakowanie, nie wymaga sortowania

// G eneratywna roślina o otwartym pokroju

// Nadaje się do uprawy w niskich obiektach

// Szybko dorastające owoce i krótkie międzywęźla
// Rośliny wyrównane od momentu rozsady

GŁÓWNE ZALECENIA UPRAWOWE
BRITANOS:

// Silny system korzeniowy

// Siew nie wcześniej niż 10/15 lutego.

// O dmiana bardzo wydajna, dobrej jakości owoce

ZALETY:
// O dmiana wymagająca mniejszych nakładów pracy
// Ł atwiejsza pielęgnacja i prowadzenie roślin

// W
 nasadzeniach tunelowych od początku kwietnia
należy poderwać 5‑7 zawiązków owoców (w zależności od pogody). Ma to wpłynąć na zbudowanie silnej
rośliny, która będzie regularnie wiązała owoce.

// W
 ysoka tolerancja na niskie natężenie światła
i zmienne warunki pogodowe

// O
 dmiana ma silny system korzeniowy i potrafi znieść
wysoki poziom EC, ale najlepiej rośnie przy EC między 2,6‑3,2 w podłożu.

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA:

// D
 ojrzała roślina nie wytwarza pędów bocznych,
dlatego zaleca się uprawę w systemie
na główny pęd.

// M
 oże być uprawiana w mniej profesjonalnych
obiektach
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Bądźmy w kontakcie!
Monika Buława
Dział Rozwoju Produktu – Ogórek, Papryka
tel. kom. 604 159 901
monika.bulawa@bayer.com

Karolina Misztal
Regionalny Menedżer Handlowy Rejonu Polski Południowej
tel. kom. 606 451 651
karolina.misztal@bayer.com

Nasza nowa strona
jest już dostępna!

Seminis® Polska

Zeskanuj kod QR i sprawdź

Seminis® Vegetable Seeds Polska

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.
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