W naszej ofercie znajdują się znane i cenione odmiany ogórka. Dzięki ścisłej współpracy holenderskich hodowców
z naszymi ogrodnikami i doradcami, możemy Państwu zaproponować odmiany przeznaczone specjalnie dla polskich
warunków klimatycznych. Wszystkie te odmiany mogą być uprawiane zarówno w wełnie mineralnej, jak i w podłożach
organicznych.

Pacto F1

Colonel F1

Jest to obecnie standard w uprawie ogórka. Odmiana ta
cieszy się dużym powodzeniem, ponieważ jest najlepsza
do wczesnych terminów wysiewu (nawet listopadowych),
świetnie sprawdza się także w uprawie letniej i jesiennej.
Pacto F1 (fot. 1) daje bardzo wysoki plon owoców najwyższej jakości — mają one długość 23–28 cm i gładką, lekko
żebrowaną skórkę o ciemnozielonym kolorze.

Ta znana odmiana o owocach 15–20-cm długości cieszy się
dużą popularnością. Ceniona jest za wysoki plon, uzyskiwany w krótkim czasie. Ze względu na genetyczną redukcję
pędów bocznych do rozetek Colonel F1 nie wymaga dużych
nakładów pracy. Odmiana ta polecana jest do nasadzeń
późnowiosennych, letnich i jesiennych.

Pershing F1

r e k l a m a

Odmiany ogórka

Marines F1

Jest to nowa propozycja firmy De Ruiter Seeds, pod
względem pokroju roślin zbliżona do odmiany Pacto F1.
Pershing F1 przeznaczony jest do późniejszych nasadzeń
(od początku lutego). Owoce tej odmiany mają długość
15–20 cm, błyszczącą skórkę i charakteryzują się bardzo
dobrym smakiem.

Ta nowa odmiana charakteryzuje się nieco silniejszym
wzrostem niż Colonel F1. Początkowo nie wytwarza pędów
bocznych, później ich liczba zależna jest od warunków świetlnych. Ogórek Marines F1 (fot. 2) ma krótkie międzywęźla,
dzięki czemu można go uprawiać również w niskich tunelach
i szklarniach. Owoce tej odmiany osiągają 18–23 cm długości
i wyróżniają się intensywnie ciemnozielonym kolorem.

Fot. 1. Pacto F1

Fot. 2. Marines F1
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Dokładne opisy wszystkich odmian znajdziecie Państwo na stronie www.deruiter.com.pl
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