- Esmira RZ
oraz Clarabella RZ
Pomidor malinowy

pomidory do upraw w podłożach tradycyjnych
W sezonie 2011/2012 firma Rijk Zwaan pragnie
zaproponować Państwu nową odmianę pomidora malinowego do produkcji w podłożach
tradycyjnych. Odmiana o nazwie Esmira RZ
bardzo dobrze wypadła w testach w Polsce,
Ukrainie i w Rosji, a więc rynkach, na których
ten typ pomidora jest szczególnie popularny
i ma wielką rzeszę klientów.
Rośliny odmiany Esmira RZ odznaczają się
średnią siłą wzrostu, krótkimi międzywęźlami, dobrym i regularnym wiązaniem przez
cały okres produkcji (również na wyższych
gronach) oraz bardzo dobrą wczesnością.
Owoce o masie 180 - 200 gramów, okrągłe, wyrównane w gronie, równomiernie
wybarwione, odznaczają się połyskiem.
W porównaniu do odmian znajdujących się
już na rynku Esmira RZ odznacza się dobrą
twardością, wyśmienitym smakiem oraz tolerancją na zmienne warunki uprawowe.

Clarabella RZ to odmiana pomidora mięsistego
do uprawy tunelowej, która w minionym sezonie pojawiła się w ofercie firmy Rijk Zwaan.
Znalazła ona uznanie u producentów pomidorów tunelowych ze względu na walory uprawowe oraz handlowe zapewniające pewność
i zaufanie w handlu i produkcji.
W przypadku cech uprawowych Clarabella RZ
odznacza się wysokim potencjałem plonowania, bardzo dobrą zdrowotnością roślin
i silnym systemem korzeniowym umożliwiającym uprawę na kilkanaście gron w powiązaniu z bardzo dobrym wiązaniem owoców
w gronie. Producenci podkreślają także
łatwość pielęgnacji roślin oraz wysoki udział
plonu handlowego w plonie ogólnym,
co jest szczególnie trudne do osiągnięcia
w uprawie tunelowej ze względu na zmienne
warunki atmosferyczne.

Walory handlowe odmiany Clarabella RZ
to przede wszystkim duże, twarde owoce
w powiązaniu z bardzo dobrym smakiem.
Średnia masa owocu waha się w przedziale
180 - 220 gramów, natomiast na pierwszych
gronach potrafią one dorastać do 300 gramów.
W opinii wielu ogrodników owoce odmiany
Clarabella RZ odznaczają się bardzo dobrą

trwałością, która jest szczególnie wyjątkowa
biorąc pod uwagę wysoką średnią masę owoców. Dodatkowo podkreślają oni, że sprzedając
owoce na rynkach hurtowych bądź lokalnych
klienci bardzo często pytają o tą konkretną
odmianę, którą jest Clarabella RZ, odznaczająca się wyśmienitym smakiem i głębokim
wybarwieniem.

pomidor malinowy

ESMIRA RZ F1

CLARABELLA RZ F1

 oMV:0-2/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd
T
• pomidor malinowy
• odmiana o krótkich międzywęźlach
• owoce o średniej masie 180 - 200 gramów
• bardzo ładne malinowe wybarwienie
• dobra twardość i trwałość
• przeznaczony do nasadzeń w cyklu
wiosennym i jesiennym

 oMV:0-2/Ff:1-5/Fol:0,1/Sbl/Va/Vd
T
Ma/Mi/Mj
• odmiana wczesna
• międzywęźla średniej długości
• owoce mięsiste 180 - 220 gramów
• wysoki plon ogólny
• bardzo dobry smak owoców
• owoce trwałe z ładną szypułką
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