Каталог овочевих культур 2019/20
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КАБАЧОК, ЦУКІНІ,
ПАТИСОН

2

КАБАЧОК

Ангеліна F1
Ранній надзвичайно продуктивний
гібрид
Строк дозрівання — 39–43 дні від сходів
Рослина компактна з короткими
міжвузлями
Плід світло-зеленого забарвлення,
циліндричної правильної форми
Гарно транспортується, завдяки
відсутності ребристості
Висока однорідність плодів протягом
усього періоду збору врожаю
Тривалий період плодоношення
ПРИЗНАЧЕННЯ
Для отримання надранньої продукції в теплиці
або під тимчасовими плівковими укриттями
і для вирощування у відкритому ґрунті. Ідеальний гібрид для вирощування на свіжий ринок.
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Гарантована товарна якість при будь-яких умовах вирощування. Високий рівень стійкості до
вірусів за будь-яких умов: ZYMV — вірус мозаїки
цукіні, CMV — вірус огіркової мозаїки, PRSV —
вірус плямистості та борошнистої роси (Px).

ІДЕАЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ СВІЖОГО РИНКУ, СУПЕРМАРКЕТІВ ТА ПЕРЕРОБКИ

39–43 дні
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Корделія F1

Новинка

Відмінно пристосований для надранніх
посадок та добре утворює зав’язі
ранньої весни та пізньої осені

Простий та швидкий збір урожаю
завдяки відкритій рослині

Рослина компактна з короткими
міжвузлями, прямостояча або напівпрямостояча.

Стійкості: WMV, ZYMV, CMV
та справжня борошниста роса

ПРИЗНАЧЕННЯ
Новий ранньостиглий гібрид, призначений
для вирощування навесні під укриттям
і для посадок у кінці літа — на початку осені.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ПЕРШИЙ ІЗ МУЛЬТИСТІЙКІСТЮ ДО ВІРУСІВ

40–42 дні
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Плоди ідеально циліндричні, привабливого
насиченого світло-зеленого кольору.
Добре транспортуються та зберігаються.
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КАБАЧОК

Карізма F1
ПРИЗНАЧЕННЯ

Ранній та надзвичайно продуктивний
гібрид
Рослина компактна з короткими
міжвузлями та високою концентрацією
жіночих квітів
Плід світло-зеленого забарвлення,
циліндричний
Структура м’якоті ніжна, біла з
відмінними смаковими якостями

ІДЕАЛЬНИЙ ГІБРИД ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ

Призначений для реалізації у
свіжому вигляді та переробки.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Стійкість до вірусів (ZYMV, CMV,
WMV) та борошнистої роси (Px).
Потребує мінімум профілактичних обробок завдяки високому
рівню стійкості до хвороб.
Технологічні властивості залишаються високими від першого
до останнього збору — м’якоть
та шкірка не твердішають,
придатний для заморожування.
Найвищий рівень виходу продукції на кабачкову ікру.

Тривалий період збору врожаю
40–45 днів

Дафна F1
ПРИЗНАЧЕННЯ

Строк дозрівання — 40–45 днів
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Рослина компактна, кущового типу,
напіввідкрита, що полегшує збір плодів
Плід циліндричної форми, світлозеленого кольору

Для вирощування у відкритому
ґрунті або під тимчасовими
плівковими укриттями.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Довгий період плодоношення
зі стабільним високим урожаєм. Плодоносить 3–6 місяців,
зберігаючи відмінний смак і
товарні якості.

Дуже дружний і стабільний урожай,
плодоносить 3–6 місяців, зберігаючи
відмінний смак і товарні якості

ДРУЖНИЙ І СТАБІЛЬНИЙ УРОЖАЙ

Тривалий період збору врожаю
40–45 днів

КАБАЧОК/ЦУКІНІ

Голден Глорі F1
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Новинка

ПРИЗНАЧЕННЯ
Для кулінарії та промислової
переробки.

Новий гібрид кабачка з плодами
жовтого кольору

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Рослини компактні, відкриті, що
дозволяє легко збирати врожай
Плоди яскравого рівномірного жовтого
забарвлення (без світлих плямок),
циліндричної форми

Висока продуктивність при
збиранні невеликих плодів.
Стійкість: (середня) ZYMV
WMV Gc-Px.

Пристосований для вирощування у
відкритому ґрунті та під тимчасовим
укриттям
Перевагою гібрида є чудовий
привабливий вигляд плодів та легке
збирання

Супремо F1

42–45 днів

Новинка

Рослина сильноросла, але відкрита,
кущового типу, що полегшує збирання
врожаю
Характерна потужна коренева система

ПРИЗНАЧЕННЯ
Для споживання у свіжому вигляді, кулінарії та промислової
переробки, у т. ч. заморозки.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Стійкість: (середня) CMV.

Плоди зеленого кольору, ідеально
циліндричні
Шкірочка гладенька, не втрачає блиску
при збиранні

ЦУКІНІ З УНІВЕРСАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

Пристосований для вирощування у
відкритому ґрунті та під тимчасовим
укриттям

42–45 днів
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КОЛІР ТА СМАК ДЛЯ СПРАВЖНІХ ГУРМАНІВ
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ПАТИСОН

Старшип F1

Новинка

ПРИЗНАЧЕННЯ
Переважно для
консервування.

Період дозрівання — 48 днів від
початку сходів
Плід темно-зеленого кольору,
тарілкоподібної форми.
Розмір — 2–6 х 3–7 (товщина х
діаметер)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Стабільна віддача врожаю.
Високий вихід товарної
продукції.
Завдяки відкритій рослині
зменшуються трудозатрати
на збирання.

Дуже високі показники якості (смак,
колір, щільність м’якоті та зовнішний
вигляд)
Компактний відкритий кущ

ІДЕАЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ ЦІЛЬНОПЛІДНОГО
КОНСЕРВУВАННЯ

Високий потенціал та концентрована
віддача врожаю

Санбурст F1

48 днів

Новинка

ПРИЗНАЧЕННЯ

Період дозрівання 45–47 днів від сходів

Універсальний — переробка,
кулінарія.
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Призначений для вирощування
у відкритому ґрунті
Плоди мають рівномірне жовте
забарвлення
Рослина сильноросла, кущової форми,
добре облиствлена

НІЖНИЙ СМАК, ПРИЄМНИЙ КОЛІР

Переваги гібрида — висока врожайність
плодів малого розміру (5 см у діаметрі)

45–47 днів

