Sortiment odrůd květáku

Momentum
Odrůda stanovující nové měřítko ranosti
naše nejranější odrůda pro první výsadby pod nakrytím vliesem nebo fólii
se zřetelem na ranost odrůdy neobyčejná kvalita růžice
vzpřímený list umožňuje dobré krytí růžice
vitální vývoj při výrobě sadby i na poli

Abeni
Nové měřítko ranosti a kvality
standard pro rané výsadby pod vliesem či fólií, ve sklizni plynule
navazuje na Momentum
vylepšená kvalita ve třídě raného květáku
vhodný pro výrobu „šestkového i osmičkového“ květáku
velmi zdravý vzpřímeně rostoucí list

SV5777AC

NOVINKA
Dokonalé přemostění od jarního k letnímu květáku
nová raná odrůda navazující na Abeni
velmi vzpřímený růst
ve své třídě odrůda s bohatým olistěním
umožňuje koncentrovanou, náklady šetřící sklizeň
tvoří pěkné pevné bílé růžice

Freedom
Ve sklizni i tehdy, když ostatní odrůdy vynechávají
nejspolehlivěji plánovatelná kvalitní odrůda v segmentu letních květáků
vynikající schopnost založení růžice i za extrémních podmínek
koncentrované dozrávání s několika málo řezy
vzrůstné vzpřímené olistění

Fortaleza
Flexibilní při pěstování a koncentrovaný ve sklizni
nová standardní odrůda Seminis pro hlavní sezónu pěstování
vhodná pro sklizně od července do konce října
vysoká přizpůsobivost nejrůznějším pěstitelským podmínkám
zdravá, vzpřímená silně rostoucí rostlina
těžké, pevné, hladké, krycím listem dokonale chráněné růžice

SV5818AC

NOVINKA
Kvalitní květák pro podzimní sklizeň
s velmi krásnými bílými pevnými růžicemi
skvělé krytí
velmi zdravý list
tvoří velmi těžké růžice
spodní strana růžice perfektně krytá manžetou
velmi pozitivní výsledky z podzimních sklizní posledních let
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Odrůda

Vegetační doba
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setí

Feb.*, März*: Auf eine optimale Jungpflanzenanzucht achten (Wärme / Licht)

výsadba

November*:

In gemäßigten Klimaten

sklizeň

**:

Pflanzung Mai bis Juli: Blumenansatz von der Temparatur abhängig, starke Abweichungen möglich

Zavazujeme se k vyvoji a zavádení inovativních novinek,
které vyznamne ovlivní Vás úspech.
Vyloučení odpovědnosti: Veškeré informace o odrůdách a jejich vlastnostech poskytnuté firmou Monsanto, jejími pracovníky nebo
zástupci v ústní či písemné formě byly sděleny v dobré víře, Monsanto však ve vztahu k vlastnostem a vhodnosti prodaných odrůd nepřebírá
odpovědnost. Tyto vlastnosti mohou být závislé na místních klimatických a jiných podmínkách. Monsanto nepřebírá odpovědnost
za uvedené informace.
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Tel.: +420 602 369 575
milan.riha@monsanto.com
Monsanto Agrar Deutschland GmbH
Vogelsanger Weg 91
D - 40470 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-3675-0
Fax: +49 (0)211-3675-341
UST-IDNR: DE 812938403
Amtsgericht Düsseldorf HRB 38836
Tel. Kundenservice: 00 800 2000 1103
kundenservicede@monsanto.com
www.seminis.de

