Doskonała jakość, trwałość,
wyrównanie i smak

TORERO F1 240-260 g

TORERO F1 			
*

Nowość!

POMIDOR MIĘSISTY

Przedstawiamy Państwu najnowszą odmianę mięsistą TORERO F1
firmy De Ruiter Seeds. Odmiana ta zyskała dobre opinie ogrodników
na całym świecie.

TORERO F1
Odmiana TORERO F1 zyskała już dobre opinie ogrodników na całym świecie.

Owoc

Średnia masa owocu: 240-260 g (BBB, BB).
Owoce odmiany TORERO F1 cechują się bardzo dobrym wyrównaniem przez
cały sezon uprawowy (rośliny wytwarzają duże owoce wielkości BBB i BB).
Owoce są twarde, mają doskonałą jakość (tak cenioną przez klientów), są
trwałe i dobrze się przechowują. Są również bardzo smaczne i przyciągają
uwagę swoim atrakcyjnym wyglądem – gładkie, kuliste, o ładnej i trwałej
szypułce. Wybarwianie owoców jest równomierne.

Uprawa

Odmianę TORERO F1 charakteryzuje otwarty pokrój roślin. Są one łatwe
w pielęgnacji, mają liście średniej długości. Rośliny mają silny wigor
z przewagą cech generatywnych. TORERO F1 jest odmianą dobrze zawiązującą owoce również w warunkach słabszego natężenia światła wiosną.
Plonowanie tej odmiany jest regularne, owoce nie drobnieją w ciągu sezonu.
TORERO F1 jest odmianą wczesną, daje wysoki plon wczesny i ogólny.

Odporności
Uwagi

HR ToMV ToTV Ff:1-5 Fol:0,1 For Va Vd
Ze względu na generatywny typ wzrostu roślin polecamy szczepienie
na podkładach o silnym wigorze MAXIFORT F1 lub OPTIFORT F1.
Zalecamy zapinanie pędów zapinkami, a nie okręcanie.

Doskonała jakość, trwałość, wyrównanie i smak
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Cechy TORERO F1 według producentów:
– atrakcyjny wygląd owoców (gładki, błyszczący owoc)
– równomierne wybarwianie
– wyrównanie owoców przez cały sezon
– doskonała jakość owoców
– doskonała trwałość owoców
– rośliny łatwe w pielęgnacji
– bardzo wysoki plon wczesny i ogólny

* w trakcie rejestracji

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.

