Siroco F1
typ nantejski/kuroda
nać silnie osadzona na główce, ciemnozielona, bujna
korzeń długości ok. 20 cm, lekko stożkowaty, tępo
zakończony, bardzo gładki, intensywnie i równomiernie
wybarwiony, bez tendencji do zielenienia główki
• odmiana bardzo uniwersalna polecana zarówno
do przemysłu (kostka, plastry, soki) jak i na świeży rynek;
również do wczesnej uprawy pęczkowej.
Wyjątkowo przydatna do zbioru mechanicznego.
Plenna. O wysokiej tolerancji na alternarię, mącznika
prawdziwego i Pythium.
•
•
•

Nickerson-Zwaan Sp. z o.o.
ul. Gersona 8, 03-307 Warszawa
tel. 022 675 75 47, 614 12 14
fax 022 675 75 32
e-mail: poland@nickerson-zwaan.com
www.nickerson-zwaan.com

Excellence in the seed we breed

Nickerson-Zwaan Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za sposób i metody produkcji zastosowane przez Klienta. Parametry zawarte w opisach odmian należy traktować tylko orientacyjnie,
gdyż nie obejmują one indywidualnej specyfiki agrotechnicznej charakterystycznej dla miejsca i metody uprawy zastosowanej przez każdego klienta.
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Okres wegetacji

Âredniowczesna odmiana dajàca wysoki plon. Korzenie bardzo wyrównane, grube, cylindryczne o doskona∏ym wybarwieniu. Silna, wysoka naç umo˝liwia zbiór mechaniczny.

Âredniowczesna odmiana ustalona polecana zarówno na zbiór p´czkowy jak i na obcinanà marchew; na Êwie˝y rynek i do przechowywania. Korzenie cylindryczne, intensywnie i szybko
wybarwiajàce si´, d∏ugoÊci ok. 18-20 cm. Wyró˝nia si´ bardzo dobrym smakiem.

Ustalona odmiana polecana do sprzeda˝y p´czkowej i mytej obcinanej, bezpoÊrednio po zbiorze jak i do przechowywania. Cylindryczne, t´po zakoƒczone korzenie majà
ciemnopomaraƒczowy kolor. Silna naç umo˝liwia zbiór mechaniczny. Wysoki udzia∏ plonu handlowego w plonie ogólnym. Polecana równie˝ na ci´˝sze gleby oraz do zasiewów w ci´˝kich
warunkach uprawowych.

Nowa odmiana polecana na Êwie˝y rynek i do przechowywania. Korzenie cylindryczne, bardzo g∏adkie, d∏ugoÊci ok. 20-22 cm, odporne na p´kanie; o wysokiej odpornoÊci na srebrzenie
(po p∏ukaniu); kora i rdzeƒ intensywnie wybarwione. Naç silna, bardzo zdrowa. Odmiana charakteryzuje si´ wysokà jakoÊcià korzenia w gorszych warunkach glebowych.

Odmiana na Êwie˝y rynek i do bardzo d∏ugiego przechowywania. Korzenie intensywnie wybarwione o d∏ugoÊci ok. 18-20 cm, bardzo odporne mechanicznie. Naç mocna o wysokiej tolerancji
na alternarioz´ i màczniaka.

Odmiana bardzo uniwersalna zarówno dla przemys∏u (kostka, plastry, soki) jak i na Êwie˝y rynek. Korzenie bardzo g∏adkie, t´po zakoƒczone, intensywnie wybarwione
bez tendencji do zielenienia g∏ówki, d∏ugoÊci ok. 20 cm. Równomierne wybarwiona kora i rdzeƒ. Odmiana o wysokim plonie. Ulistnienie ciemnozielone, silnie osadzone
na g∏ówce – wyjàtkowa przydatnoÊç do zbioru mechanicznego. Wysoka tolerancja na alternari´, màczniaka prawdziwego i Pythium.

Odmiana w typie Maestro o bardzo wysokiej odpornoÊci na jarowizacj´. Przeznaczona na Êwie˝y rynek i do przechowywania. Korzeƒ cylindryczny, g∏adki o d∏ugoÊci ok. 19-21 cm,
znakomicie wybarwiony, o jednolitej barwie kory i rdzenia, bez tendencji do zielenienia g∏ówki. Naç bardzo mocna o wysokiej tolerancji na alternari´.

G∏adkoÊç korzenia, jego wybarwienie i wyrównanie wyró˝niajà Maestro spoÊród wszystkich dost´pnych na rynku odmian. Bujna, wzniesiona i mocno osadzona na g∏ówce naç umo˝liwia
zbiór mechaniczny. Polecana na Êwie˝y rynek, zarówno do bezpoÊredniej sprzeda˝y jak i d∏ugiego przechowywania

Wyjàtkowej jakoÊci mieszaniec na Êwie˝y rynek i dla przemys∏u, równie˝ do d∏ugiego przechowywania. Korzeƒ bardzo g∏adki, wyrównany, cylindryczny, barwy intensywnie pomaraƒczowej.
Naç bardzo silna, mocno osadzona na g∏ówce; umo˝liwia zbiór mechaniczny. Odmiana szybko rosnàca o bardzo wysokim plonie doskona∏ej jakoÊci – s∏odki smak korzeni.
Wysoka tolerancja na alternari´ i màczniaka prawdziwego.

NowoÊç polecana na Êwie˝y rynek i do przechowywania. Korzenie cylindryczne, bardzo intensywnie wybarwione, odporne na p´kanie. Naç mocna, zdrowa.
Zalecane umiarkowane nawo˝enie azotem.

Odmiana polecana do zbioru w okresie póênego lata i jesieni. Korzeƒ cylindryczny, ok. 22 cm d∏ugoÊci, intensywnie wybarwiony. Mocna naç umo˝liwia mechaniczny zbiór.
Oprócz bezpoÊredniej sprzeda˝y polecana te˝ do d∏ugiego przechowywania. Bardzo dobrze myje si´ mechanicznie.

Nowa odmiana wyró˝niajàca si´ najwy˝szà jakoÊcià korzeni, polecana do zbioru p´czkowego i wczesnoletniego jako marchew obcinana, odporna na obróbk´ mechanicznà.
Korzeƒ d∏ugoÊci ok. 18 cm, cylindryczny, intensywnie wybarwiony, bardzo g∏adki. Naç ciemnozielona, Êredniej wysokoÊci, mocna – umo˝liwiajàca zbiór mechaniczny.

Wczesna odmiana nantejska na zbiór letni, idealna na ci´˝sze gleby. Korzenie cylindryczne, wyrównane, d∏ugoÊci ok. 20 cm. Polecana do sprzeda˝y p´czkowej lub obcinanej.

Odmiana typu nantejskiego do bardzo wczesnych zasiewów. Korzenie g∏adkie d∏ugoÊci ok. 19 cm, bardzo szybko si´ wybarwiajà. Silnie osadzona, ciemnozielona, wzniesiona i bujna naç
umo˝liwia zbiór mechaniczny lub sprzeda˝ p´czkowà. Bardzo wysoka odpornoÊç na jarowizacj´.

Wczesna odmiana marchwi do bezpoÊredniego spo˝ycia i ewentualnego przechowywania. Odporna na jarowizacj´; polecana równie˝ na wczesne zasiewy pod niskie os∏ony. Korzenie
regularnie cylindryczne, d∏ugoÊci ok. 20 cm, ciemnopomaraƒczowe. Polecana do zbioru na pierwszà marchew obcinanà, mo˝liwa równie˝ sprzeda˝ p´czkowa.

Wczesna odmiana o bardzo d∏ugim korzeniu (ok. 22 cm) polecana do uprawy na marchew obcinanà w terminach letnich lub w poplonie na zbiór jesienny i krótkie przechowywanie.
Polecana równie˝ na ci´˝kie gleby. Korzeƒ cylindryczny, t´po zakoƒczony.

Odmiana o niezwyk∏ej odpornoÊci na jarowizacj´, polecana na najwczeÊniejsze zasiewy w otwartym gruncie i pod os∏onami. Korzeƒ d∏ugoÊci ok. 17 cm, cylindryczny,
t´po zakoƒczony, ciemnopomaraƒczowy. Charakteryzuje si´ szybkim grubieniem i wybarwianiem. DoÊç mocna, Êredniej wielkoÊci naç.

Opis

więcej o naszych odmianach na www.nickerson-zwaan.com

