Matissimo F1

Nowość

KLASYFIKACJA

Segment

pomidor mięsisty

Termin uprawy

cykl późnowiosenny, letni i jesienny

Typ uprawy

tunel foliowy

Wczesność

wczesna
ToMV:0-2/ToTV/TSWV/Ff:A-E/
Fol:0,1/Va:0/Vd:0

HR
IR

Ma/Mi/Mj

Owoc

200-250 g

Nowa, wczesna odmiana wielkoowocowa
o atrakcyjnym kolorze do uprawy w tunelach
KALENDARZ UPRAWY
I

Siew  

II

III

Sadzenie  

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zbiory

CECHY:

•d
 obre wiązanie owoców latem

• w yrównane, twarde owoce o masie 200 – 250 g

• uprawa na 6 gron, w cyklu późno-wiosennym i jesiennym

• owoce lekko spłaszczone o atrakcyjnym czerwonym kolorze

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA:

i połysku
• owoce o niewielkim rdzeniu – cenione przez konsumenta

• odmiana wczesna

•d
 obra trwałość pozbiorcza owoców

• w ysokiej jakości owoce o atrakcyjnym wyglądzie: wyższy ZYSK

• o dmiana wczesna, plenna (wysoki plon wczesny i całkowity)

za doskonały towar

• rośliny o zbalansowanym wzroście, dostosowują się do różnych

•d
 obra trwałość pozbiorcza owoców

warunków uprawy

• o dmiana łatwa w uprawie = mniejsze nakłady pracy

PORÓWNANIE PLONOWANIA (KG/M2) ODMIANY MATISSIMO Z INNYMI ODMIANAMI WIELKOOWOCOWYMI DOSTĘPNYMI NA RYNKU (VI - VIII 2017 R.)

[kg/m2]
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Partova F1

Nowość

KLASYFIKACJA

Segment

pomidor mięsisty

Termin uprawy

wiosenny, letni i jesienny

Typ uprawy

tunel foliowy

Wczesność

średniowczesna

HR

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR

TYLCV/Ma/Mi/Mj

Owoc

180-220 g

Nowa odmiana wielkoowocowa, na której możesz
polegać!
KALENDARZ UPRAWY
I

Siew  

II

III

Sadzenie  

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zbiory

CECHY:

• średnio wczesna, wysoki plon całkowity

• w yrównane, twarde owoce o masie 180 – 220 g

• do uprawy w cyklu wiosennym, letnim i jesiennym

• owoce o atrakcyjnym intensywnie czerwonym kolorze i połysku
• owoce wysokiej jakości, o niewielkim rdzeniu – cenione przez
konsumenta

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA:
• odmiana niezawodna, dobrze sprawdza się w różnych warunkach upraw

• dobre wyrównanie i trwałość pozbiorcza owoców

• w ysokiej jakości owoce o atrakcyjnym wyglądzie: wyższy ZYSK

• rośliny o średniosilnym wigorze, dostosowują się do różnych
warunków uprawy

za doskonały towar
• w ielkość owoców poszukiwana przez konsumentów

• bardzo dobre wiazanie owoców na kolejnych gronach

• dobra trwałość pozbiorcza owoców – dobrze znoszą transport

PORÓWNANIE PLONOWANIA (KG/M2) ODMIANY PARTOVA Z INNYMI ODMIANAMI WIELKOOWOCOWYMI DOSTĘPNYMI NA RYNKU (VII - IX 2017 R.)

[kg/m2]
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