Cebula – nowości na sezon 2009/2010
TYP AMERYKAŃSKI

CALADO F1
• wczesna odmiana do średnio długiego przechowywania - dobre połączenie cech odmian amerykańskich (wysoki plon,
duże cebule, delikatny smak) i Rijnsburger (dłuższe przechowywanie, wysoka jakość cebul)
• cebule duże i bardzo duże, kuliste, okryte błyszczącą, miedzianobrązową łuską łatwą do obierania
• szczypior ciemnozielony, wysoki z okrywą woskową, szyjka cienka, dobrze zamknięta
• liście wąskie, liczne, wzniesione, silny system korzeniowy gwarantują wysoki plon
• zalecana norma wysiewu ok. 2,2-3,0 jedn./ha (2,2-2,5 dla przemysłu - cebule duże; 2,5-3,0 świeży rynek - cebule średniej
wielkości)

TYP RIJNSBURGER

CENTRO F1
• średniowczesna odmiana do bardzo długiego przechowywania przeznaczona na świeży rynek i dla przemysłu
• cebule kuliste, lekko wydłużone o złotobrązowej łusce, twarde. Duży udział w plonie cebul o kalibrze 60-80 mm
i jednym stożku wzrostu.
• szczypior wzniesiony, silnie rosnący, szyjka cienka
• odmiana gwarantująca bardzo wysoki plon w różnych warunkach glebowych (silny system korzeniowy) i pogodowych
• zalecana norma wysiewu ok. 3,2-3,8 jedn./ha, szeroki zakres terminów siewu

DORMO F1
•
•
•
•
•
•

średniowczesna odmiana do bardzo długiego przechowywania
cebule kuliste o złotobrązowej, mocnej łusce. Duży udział cebul o jednym stożku wzrostu.
odmiana wyróżniająca się bardzo dużą twardością cebul, doskonała do wysokiego składowania luzem
szczypior wzniesiony, silnie rosnący (liście szerokie i liczne), szyjka cienka
odmiana wyróżnia się silnym wigorem od stadium siewek
zalecana norma wysiewu ok. 3,2-3,8 jedn./ha, szeroki zakres terminów siewu

CZERWONA

RETANO F1(NiZ 37-61F1)
•
•
•
•
•

średniowczesna odmiana dla przemysłu oraz na świeży rynek do długiego przechowywania
cebule kuliste o intensywnie wybarwionej, mocno trzymającej się, czerwonej łusce. Wnętrze szybko wybarwiające się.
rośliny o dużym wigorze, bujnym, zielonym szczypiorze z mocną okrywą woskową
odmiana bardzo plenna
zalecana norma wysiewu ok. 3,0-3,8 jedn./ha
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