Rzodkiewka

,
radish
today!

Tomorrow’s

Rzodkiewka
Famox F1
•
•
•
•

bardzo wczesna odmiana pod osłony
wysokie wyrównanie
przydatna do mechanicznego zbioru
karminowa barwa korzenia

Girox F1

Janox F1

Sora

• przeznaczona do uprawy pod
osłonami, latem w gruncie
• szybki okres wzrostu
• wyrównana, przydatna na zbiór
jednorazowy, mechaniczny
• mały odpad
• korzeń kulisty, średniej wielkości,
o średnicy 2-3 cm
• wysoka tolerancja na pękanie
• wybarwienie intensywnie
czerwone, z połyskiem
• gruba skórka
• miąższ biały, pełny, soczysty,
o delikatnym smaku, wysokiej
jakości
• rozeta liściowa mała, jasne liście
• mały “ogonek” korzeniowy

• uprawa pod osłonami i w gruncie odmiana uniwersalna
• bardzo przydatna do zbioru
mechanicznego
• idealna do pęczkowania, łatwy
zbiór ręczny
• bardzo dobre wyrównanie
zgrubień korzeniowych
• kształt zgrubienia okrągły,
• wybarwienie intensywnie
• miąższ bez tendencji do parcenia,
pękania, biały
• ulistnienie wzniesione
• łatwa w uprawie w różnych
warunkach i przy odmiennych
technologiach uprawy
• plantacje wielkotowarowe

• odmiana mało wrażliwa na
wysoką temperaturę
• do uprawy wiosną, latem i jesienią
• przydatna do uprawy w gruncie
• łatwa do zbioru
• duże, kuliste zgrubienia korzeniowe
średnicy 4-5 cm
• wybarwienie intensywnie
• skórka gruba
• miąższ bez tendencji do parcenia,
biały, pełny
• łagodny smak
• wysoka tolerancja pękania

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: Łukasz Bogaczyk | kom. +48 695 601 506 | e-mail: l.bogaczyk@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

