today!

cucumber,

Tomorrow’s

Ogórek konserwowy
pod osłony i gruntowy

Ogórek konserwowy
Ogórki grubobrodawkowe,
partenokarpiczne,
do uprawy pod osłonami

Barvina F1

NOWOŚĆ

• Jedna z najwcześniejszych odmian
• Silny wzrost i otwarty pokrój
• Bardzo plenna
• Jednolita ciemnozielona barwa owocu
Przeznaczenie odmiany
• Do uprawy całorocznej
• Na ogórek małosolny i kwaszony

Bettina F1

Aphina F1

Delpina F1

• Bardzo wczesna
• Otwarty pokrój rośliny
• Nie wymaga intensywnego cięcia
• Wysoki plon
• Równomierna barwa owoców
Przeznaczenie odmiany
• Owoce o jakości eksportowej
• Poszukiwany przez klientów z Rosji,
Ukrainy, Białorusi
• Do nasadzeń wiosennych
i wczesno-letnich
• Na ogórek małosolny i kwaszony

•
•

•
•
•
•
•

Wczesna
Polecana do nasadzeń
wczesnowiosennych
• Otwarty pokrój roślin
• Krótkie międzywęźla
• Nie wymaga intensywnego cięcia
• Owoce o atrakcyjnym wyglądzie,
dobrej jakości
Przeznaczenie odmiany
• Na ogórek małosolny i kwaszony
• Do wczesnej uprawy wiosennej,
metodą tradycyjną i na wełnie
mineralnej
• Do uprawy przyspieszonej pod
osłonami
• Do uprawy letniej na krótki okres
zbioru
• Do uprawy jesiennej w drugim
cyklu uprawy

Mocna roślina
Dobra regeneracja
Jasna barwa owoców
Owoce wysokiej jakości
Znosi uprawę latem przy wysokich
temperaturach
Przeznaczenie odmiany
• Na ogórek małosolny, konserwowy
i kwaszony
• Do uprawy pod osłonami
i przyspieszonej w gruncie
• Na długi okres zbiorów

Ogórki partenokarpiczne,
grubobrodawkowe,
do uprawy polowej

Ogórki partenokarpiczne,
grubobrodawkowe,
do uprawy polowej

Ogórki partenokarpiczne,
drobnobrodawkowe,
do uprawy polowej

Satina F1

Ortina F1

Capra F1

•
•
•
•

•

•
•

Wczesna
Polecana do uprawy przyspieszonej
Plenna
Owoce wysokiej jakości, regularne
o proporcji 3,2:1
• Luźny pokrój rośliny
Przeznaczenie odmiany
• Do wysiewu bezpośredniego i sadzenia
z rozsady
• Zbiór ręczny i zmechanizowany
• Trzymiesięczny okres zbiorów*
* Pod warunkiem utrzymania plantacji
w dobrej kondycji

Wczesna, do 3 dni wcześniejsza od
Satiny F1
• Bardzo plenna w sprzyjających
warunkach
• Duże potrzeby nawozowe i wodne
• Luźny pokrój roślin
• Owoce jaśniejsze od Satiny F1, dobrej
jakości
Przeznaczenie odmiany
• Do wysiewu bezpośredniego
i sadzenia z rozsady
• Zbiór ręczny i zmechanizowany
• Trzymiesięczny okres zbiorów*
* Pod warunkiem utrzymania plantacji w dobrej

Mocna roślina
Mniejsza niż u innych odmian
wrażliwość na warunki stresowe
• Otwarty pokrój rośliny
• Długi okres zbioru
Przeznaczenie odmiany
• Wysoka przydatność do zbioru
zmechanizowanego
• Zalecany do uprawy z wykorzystaniem
nawadniania i folii mulczującej
• Owoc w typie poszukiwanym przez
odbiorców niemieckich, czeskich
i węgierskich

kondycji

Terminy sadzenia i zbioru
ODMIANA

I

II

Barvina F1
Bettina F1
Aphina F1
Delpina F1
Crispina F1
Satina F1
Ortina F1
Sparta F1
Capra F1
sadzenie

zbiór

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ogórki mieszańcowe, o przewadze
kwiatów żeńskich, grubobrodawkowe,
do uprawy polowej

Sparta F1
•
•

Średniowczesna
Zwarta roślina o skróconych
międzywęźlach
• Plenna
• Długi okres zbioru
Przeznaczenie odmiany
• Jako surowiec dla przetwórstwa wszystkie przedziały do 15 cm
• Na świeży rynek w okresie lata: sałatki,
przetwory domowe
• Wysoka przydatność do zbioru
zmechanizowanego
• Zalecany do uprawy z wykorzystaniem
nawadniania i folii mulczującej
• Owoc w typie poszukiwanym przez
odbiorców niemieckich, czeskich
i węgierskich

Charakterystyka odmian
ODMIANA

TYP

Barvina F1

SIŁA WZROSTU

L/D*

ZASTOSOWANIE

partenokarpiczny

****

3,2:1

Odmiana całoroczna

1

Bettina F1

partenokarpiczny

***

3,2:1

Wczesna wiosna, szklarnie i tunele foliowe

1

Aphina F1

partenokarpiczny

**

3,1:1

Wczesna wiosna, szklarnie i tunele foliowe,
jesień w drugim cyklu nasadzeń, skoncentrowany okres zbioru

1

Delpina F1

partenokarpiczny

****

3,2:1

Lato, jesień, przedłużony okres zbiorów, jasny owoc

2

Crispina F1

partenokarpiczny

*****

3,1:1

Wiosna, jesień, latem w gruncie, owoce o wybitnej przydatności
dla przetwórstwa

2

Satina F1

partenokarpiczny

***

3,2:1

Zalecana do wczesnych upraw gruntowych z zastosowaniem
agrowłókniny

1

Ortina F1

partenokarpiczny

***

3,1:1

Wysokowydajne uprawy polowe, również przyspieszone,
przetwórstwo

1

Sparta F1

mieszaniec o przewadze
kwiatów żeńskich

**

3,1:1

Podstawowa odmiana ogórka gruntowego przeznaczona dla
przetwórstwa

2

Capra F1

partenokarpiczny
drobnobrodawkowy

****

3,2:1

Wydajna odmiana ogórka drobnobrodawkowego, przeznaczona
dla przetwórstwa i na eksport

1

Wszystkie odmiany ogórka gruntowego fi rmy Nunhems są odporne na mączniaka
prawdziwego i parcha dyniowatych oraz CMV (wirus mozaiki ogórka)!
Zastrzega się że:
Informacje przedstawione przez Nunhems w każdej formie nie są zobowiązujące. Zalecenia, sugestie oraz ilustracje
zawarte w broszurach, ulotce, oraz na stronie internetowej bazują na doświadczeniach i testach praktycznych.
Nunhems nie ponosi żadnej odpowiedzialności na podstawie tych informacji z powodu uzyskania innych rezultatów
w czasie produkcji. Kupujący sam decyduje czy zawarte informacje są dla niego dobre czy nie i mogą być użyte w jego
konkretnych warunkach uprawy.
Zdjęcia produktów
Wszystkie pokazane odmiany pochodzą z doskonałych upraw. Identyczny rezultat nie jest gwarantowany ze względu
na inne warunki uprawowe.

Porady uprawowe: Rafał Stepaniuk | kom.: +48 695 601 505 |e-mail: r.stepaniuk@nunhems.com
Nunhems Poland Sp. z o.o. | Poznań, ul. Grochowska 7a | tel.: 061 66 21 427, fax: 061 66 21 429 |www.nunhems.com

Nunhems Poland Sp. z o.o. | Poznań, ul. Grochowska 7a | tel.: 061 66 21 427, fax: 061 66 21 429 |www.nunhems.com

WCZESNOŚĆ

**** silna roślina
1 - wczesna

** mała roślina
2 - średnio wczesna

