CMV vírusrezisztens TV paprika hibrid
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Nagy termőképességű, bőtermő fajta
Folyamatos kötés jellemzi
Széles vállú, sima falú, fényes, fehér termése van
Minőségi termést ad a teljes szezonban
Lilulásra nem hajlamos
Több időszakra ajánljuk, január végétől ültethető
A termelőknek nagyfokú védelmet biztosít a vírusok ellen
az egyedülálló rezisztencia csomagnak köszönhetően
(HR:Tm0-3, IR:TSWV, CMV)

Rezisztencia jelölések:
IR= középfokú rezisztencia;
HR = magas fokú rezisztencia;
Tm 0-3 = dohánymozaik vírus
(TMV, ToMV, TMGMV, PMMoV 1,2; PaMMV);
TSWV = Paradicsom Bronzfoltosság vírus;
CMV = Uborka mozaik vírus

Bikaszarv „kapia” típus

Atris F1

• Bikaszarv típusú, nagytestű, édes
• 16-20 cm hosszú, 5-8 cm
vállátmérőjű, 15-20 dkg-os termések
jellemzik
• Zöldből pirosra érő, erősebb
növekedésű és erőteljes gyökérzetű
• Napégésre kevésbé hajlamos
• Nagy hozamú, szabadföldi és
fóliás (felkötéssel) termelésre
• Zölden is jó ízű, zamatos.
Kálcium-hiányra kevésbé érzékeny
• Csumája kicsi, gyorsan és
gazdaságosan szelhető
A fajtára szabott termesztési tanácsért
keresse cégünket!

Kaliforniai „bloki” típus

Mustang F1
• Bronzfoltosság vírus rezisztens
• Tavaszi és nyári fóliás (felkötéssel)
termeszésre ajánlott bloki típusú
paprika
• Zöldből fényes pirosra érő, vastag
falú, középkorai fajta
• Nyitott lombozatú, közepesen erős
növekedésű
• Nagysúlyú, szabályos bloki termések
jellemzik, melyeknek hossza, 9-10 cm
és átmérője 9-9,5 cm lehet
• Kálcium hiányra és repedésre
kevésbé hajlamos
• Könnyű termeszthetőség, magas
hozam, folymatos terméskötés és
nagyfokú rezisztencia jellemzi.
(HR:Tm 0-3, Ir:TSWV)
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