Джокер F1

Домати

Хибрид с отлична продуктивност
• Подходящ за безколово отглеждане на открито за късно производство. Продукцията се
получава в продължителен период и съхраняемостта е 10-15 дни
• Тип на растението – детерминантен (безколово отглеждане)
• Хабитус – мощни растения,със силен растеж и обилна листна маса
• Плодове – кръгли,многокамерни,със средно тегло 200-250 гр. Узрелите плодове са яркочервени,
с гланц, без зелен пръстен, гладки, много твърди, изравнени и устойчиви на транспортиране
• Устойчивости – вертицилиум (V), фузариум (Fol:0,1),
стемфилиум (S) - сиви листни петна

Трибека F1
Хибрид с едри плодове и превъзходен вкус.
За отглеждане на открито
• Тип на растението – Детерминантен
• Хабитус – полуизправени мощни растения, с
отлично покритие на плодовете от листна маса
• Залага 4-6 плода на китка,добре закрепени за
тъмно зелена чашка
• Тегло 250-300 гр
• Плътни,с наситено червен цвят, много вкусни
плодове. Отлична издържливост на транспорт,
чести сортирания и др.
• Устойчивости – вертицилиум (V), фузариум (F),
сиви листни петна (S) и бронзовост (TSWV)

Олга F1
Детерминантен хибрид за полиетиленови
оранжерии

ФРУТИ F1
Нов оранжериен хибрид
• Подходящ за пролетна и есенна схема на
отглеждане (по-къс цикъл)
• Тип на растението – индетерминантен
• Хабитус – силни растения с добра
облистеност
• Плодове – плътни, твърди с красив червен
цвят, равномерно оцветени отвън и
отвътре. Формата и теглото се запазва
до върха на растението. Много добра
съхраняемост
• Устойчивости – тютюнево-мозаичен
вирус (ToMV) вертицилиум (V) фузариум (F),
Бактериално струпясване (Pst), жълто
листно завиване (TYLC)

VP 1 F1
Хибрид с красиви розови, кръгли плодове
• Подходящ за отглеждане в оранжерии
и на открито
• Тип на растението – индетерминантен
• Хабитус – растенията са с отлична
пластичност, със среден до слаб растеж
• Подходящ за къс цикъл на отглеждане
• Плодове – равномерно оцветени, розови,
формата е правилна, кръгла, тегло около
220 гр.
• Плодовете са с отлична твърдост и
изключително устойчиви на напукване.
• Устойчивости – тютюнево-мозаичен вирус
(ToMV), вертицилиум (V), фузариум(Fol:0,1),
листна плесен (Cf:5)
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