Моркови
МАЕСТРО F1
Препоръчван и предпочитан от
професионалистите
• Нантски тип
• Тъмно оранжев цвят на кореноплода
• Нежна консистенция
• Подходящ за основна и късна култура –
сеитба през март и юни - юли
• Отлично качество на продукцията –
изравнени, цилиндрични кореноплоди –
18-20 см без зелен пръстен. Никога не се
напукват.
• Хомогенен вътрешен и външен цвят,който
се запазва докрая на съхранението.
• Възможност за дълго съхранение.
• Отлична устойчивост на болести

БОЛЕРО F1
Великолепен външен и вътрешен яркък
оранжев цвят на кореноплода
• Нантски тип,средно ранен хибрид
• Листна маса – мощна,изправена
Цилиндрични, гладки кореноплоди – 18-20 см.
без зелен пръстен, не се напукват.
• Отличен сладък вкус
• Пролетна сеитба (март) и лятна (юни)
• Продукцията е изравнена и устойчива на
дълго съхранение
• Устойчивост на алтернария и листна плесен.

КОНЧЕРТО F1
Ранен с изключителна агрономическа
пластичност
• Нантски тип
• Красиви оранжеви кореноплоди с дължина
около 18 см, гладки с много нежна консистенция
• Добре развита изправено растяща листна
маса, нежно закрепена – механизирано
прибиране.
• Устойчив на стрелкуване
• Подходящ за отглеждане под покритие.
• Продукцията от Кончерто може да задоволи
всички нужди на потребителя

ПРЕСТО F1
Много ранен хибрид
Най-доброто съчетание между ранозрелост,
добив и качество
• Нантски тип
• Кореноплоди – 18-20 см, плътни, но с нежна
консистенция, без зелен пръстен
• Тъмно зелена, не много мощна, здраво
закрепена листна маса.
• Подходящ за ранна пролетна и късна лятна
сеитба.
• Престо F1 е еталонът за ранозрелост

ПРИМО F1
• Нантски тип много ранен хибрид
• Подходящ за продажба на връзки
• Кореноплоди с гладка повърхност и красив
оранжев цвят още преди пълна зрелост

НАНКО F1

Точният избор при механизирано прибиране,
почистване и пакетиране
• Средно ранен нантски тип хибрид
• Наситено оранжеви кореноплоди 16-18см
• Устойчиви на напукване и счупване
• Подходящи за свеж пазар и съхранение

ТИНО F1

Средно ранен нантски тип хибрид
• Продукцията е търсена за прясна консумация
и съхранение
• Устойчивост на алтернария.
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