Wprowadziliśmy odmianę malinową TOMIMARU MUCHOO F1
w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na odmiany tego typu.
Spełnia ona najwyższe wymagania dotyczące wyjątkowego, prawdziwego
smaku pomidora.

POMIDOR MIĘSISTY MALINOWY

Pomidory malinowe charakteryzują się wyjątkowym smakiem, są chętnie
kupowane przez konsumentów, ich owoce są poszukiwane na rynku.

TOMIMARU MUCHOO F1 160-180 g

TOMIMARU MUCHOO F1
Wyjątkowy smak
pomidora

TOMIMARU MUCHOO F1
TOMIMARU MUCHOO F1 jest najnowszą, malinową odmianą mięsistą
w ofercie firmy De Ruiter Seeds.

Owoc

Uprawa

Odporności
Uwagi

Średnia masa owocu to 160-180 g. Owoce TOMIMARU MUCHOO F1 mają
barwę malinowo-czerwoną, bardzo ładny kształt – są kuliste i mogą mieć
lekko zarysowane żebrowanie, szczególnie na pierwszych gronach. Owoce
są wielokomorowe i dzięki temu są bardzo twarde jak na owoce malinowe
(prawie tak twarde jak odmiany mięsiste o owocach czerwonych).
Ich trwałość wynosi ok. 2 tygodni. Owoce w gronach są wyrównane.
Szypułka jest trwała i bardzo ładnie się prezentuje. Owoce mają doskonały
smak, są orzeźwiające i jednocześnie słodkie. Plon TOMIMARU MUCHOO F1 jest
nieco niższy od plonu typowych odmian mięsistych o czerwonych owocach.
Nie jest to jednak wadą, ponieważ za malinowe pomidory można uzyskać
wyższą cenę od odbiorcy i na ogół nie ma problemów z ich sprzedażą.
Odmiana TOMIMARU MUCHOO F1 może być sadzona od pierwszej dekady
stycznia. Rośliny mają przewagę cech generatywnych. Są wysokie
o otwartym pokroju. Liście są dość długie, ale blaszki liściowe są
stosunkowo wąskie. TOMIMARU MUCHOO F1 można uprawiać pod osłonami
zarówno na wełnie mineralnej, jak i w podłożach organicznych.
Dobre efekty daje szczepienie tej odmiany na podkładkach o silnym wigorze
MAXIFORT F1 lub OPTIFORT F1. Odmiana wymaga zwiększonego nawożenia
wapniem, szczególnie w okresie intensywnego owocowania.
HR ToMV Ff:1-5 Fol:0,1 For On Va Vd Si
Nazwa TOMIMARU MUCHOO pochodzi z języka japońskiego. W Japonii
tego typu pomidory są najpopularniejsze, natomiast w Polsce są uprawiane
z myślą o prawdziwych koneserach smaku pomidora.

Wyjątkowy smak pomidora
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Owoce pomidorów odmian malinowej i czerwonej

– te nasiona są chronione wyłącznym prawem hodowcy do odmiany

Monsanto Polska Sp. z o.o.
Biuro handlowe De Ruiter Seeds, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel. (22) 570 43 75, fax (22) 570 43 51
e-mail: biuro.pl@monsanto.com, www.deruiter.com.pl
Wszelkie informacje na temat odmian i ich właściwości przekazywane ustnie lub na piśmie przez firmę Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli są informacjami przekazywanymi w dobrej wierze.
Firma Monsanto nie udziela żadnych gwarancji co do właściwości i przydatności sprzedawanych odmian. Wzrost roślin uzależniony jest od warunków klimatycznych i innych czynników. Firma Monsanto
nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane informacje.

