Rewolucja wsród pomidorów mięsistych!
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4 powody, dla których warto wybrać Foronti

1

PLON

2

JAKOŚĆ

 ażną cechą odmiany Foronti jest bardzo duży udział ploW
nu handlowego. Niemal wszystkie owoce są ładne, kształtne i odpowiednie do sprzedaży. W naszych doświadczeń
z roku 2011 wynika ze Foronti plonowało najlepiej w maju.
W każdym miesiącu – od maja do sierpnia - wyróżniało się
wyższym plonowaniem w porównaniu do innych odmian
(przewaga owoców BBB, ok. 70% plonu całkowitego).

Owoce Foronti są bardzo twarde i trwałe. Porównanie
twardości owoców w testach przechowalniczych
wskazało, że po 7 dniach owoce Foronti miały największą twardość w porównaniu do znanych odmian
pomidorów w tym segmencie. Ta cecha pozwala na
dłuższe ich przechowanie.

Porównanie twardości
odmian pomidorów mięsistych
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 ielkokomorowe owoce Foronti wyróżniają się wyW
sokimi walorami smakowymi. W rankingu smakowym
naszych odmian Foronti zdobyło największe uznanie.
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Klienci podkreślają, że pomidory Foronti wyróżniają się
wyjątkowo dobrym, wyrazistym smakiem – „dobrego, polskiego pomidora”.
Smak Foronti został również doceniony przez konsumentów, którzy wzięli udział w badaniu, jakie przeprowadziło
certyfikowane Centrum Oceny Produktów TESCO w czerwcu 2013 r. Foronti uzyskało bardzo dobre wyniki – zostało
ocenione najwyżej pod względem smaku jaki i wyglądu zewnętrznego*.
*Źródło: KOM – Test konsumencki nr.453, Centrum Oceny
produktów TESCO, czerwiec 2013 r.

Gdy owoce Foronti osiągną pełną dojrzałość są bardzo atrakcyjne – intensywnie czerwone, z połyskiem.
Na początku wybarwiania się owoców można być
zaskoczonym ich odcieniem – bez przejściowego
rozjaśnienia zielonej barwy, ale owoce uzyskują ładny kolor. Pomidory bardzo efektownie prezentują
się w kartonach i szybko zdobyły stałych odbiorców,
którzy pytają tylko o tę odmianę, ponieważ polubili ją
klienci detaliczni.

Wysoki plon, jakość, wyjątkowy smak i kolor
Wszystko w jednym!
Nowa, wielkoowocowa odmiana na rynku.
W dwóch minionych latach (2011 i 2012) spośród
testowanych nowości na szczególną uwagę zasłużyła
pozycja pod numerem DRW 7848 F1. Obecnie pod nazwą
Foronti F1 jest ona uprawiana na większą skalę w całym
kraju (około 7 ha).
Dwuletnie doświadczenia wskazały, że charakterystyczną
cechą tej odmiany jest zdolność do bardzo dobrego
zawiązywania owoców nawet we wczesnych nasadzeniach
i w miesiącach o niskim natężeniu światła. Owoce są duże,
ładnie wybarwione, wielkokomorowe, mięsiste, o średniej
masie około 230-270g. Wyróżniają się bardzo ładnym
kształtem, atrakcyjnym wyglądem i ciemnoczerwoną
barwą. Początkowo są lekko spłaszczone i żebrowane,
w późniejszych miesiącach plonowania żebrowanie zanika.
Owoce Foronti są bardzo twarde i trwałe.

FORONTI F1
pomidor wielkoowocowy
z odpornością na mączniaka
prawdziwego

Nowość!

Odporność:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR: On

Typ uprawy:
odmiana do uprawy całorocznej posiada mocny system
korzeniowy

Owoc:
 koło 230-270g, mięsisty o bardzo dobrej twardości
o
i trwałości
owoce kształtne, lekko spłaszczone
wybarwiają się do intensywnie czerwonego koloru
owoce o wyjątkowych walorach smakowych
ładna szypułka
przewaga owoców BBB (ok. 70% plonu całkowitego)

Siła wzrostu:
 dmiana z dużym potencjałem plonotwórczym, silnym
o
wigorem i o otwartym pokroju
dobry balans generatywno-wegetatywny
roślina o nieco dłuższych międzywęźlach, wyróżnia się
dobrym wiązaniem owoców

Uwagi:
W pierwszych etapach produkcji wskazane jest sterowanie
rośliny w kierunku rozwoju generatywnego, oraz utrzymywanie na roślinie nieco mniejszej ilości liści. Odmiana dobrze
reaguje na szczepienie na podkładce Maxifort.

Rośliny odmiany Foronti mają otwarty pokrój i „mocny”
wierzchołek. Wyróżniają się dobrym wigorem, dzięki czemu
można prowadzić je bardziej generatywnie. Odmiana ta
ma również bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy.
Bardzo ważną cechą tej odmiany (jako nielicznej wśród
pomidorów wielkoowocowych) jest odporność na
mączniaka prawdziwego.

Producenci potwierdzają zalety
odmiany Foronti
Ogrodnicy, którzy wybrali tę odmianę podkreślają przede wszystkim bardzo
dobry smak jej owoców, ich wysoką jakość oraz zwracają uwagę na jej intensywne plonowanie.
„...gdy owoce Foronti osiągną pełną
dojrzałość są bardzo atrakcyjne – intensywnie czerwone z połyskiem. Początkowo nieco spłaszczone i lekko
żebrowane, później bardziej kuliste. Są
to pomidory bardzo smaczne i trwałe..”
Urszula Rychter,
Tłokinia Kościelna, 1.6 ha
„..różnica w czasie majowych zbiorów
była naprawdę duża, z rzędów Foronti

zebraliśmy w tym czasie wyraźnie więcej owoców niż z sąsiednich roślin..”
Jolanta Mazurek,
Skarszew, 1.3 ha
„..piękne owoce, ładnie wybarwione,
błyszczące i bardzo smaczne. Owoce
mają atrakcyjną szypułkę, która bardzo
długo zachowuje świeżość…”
Jolanta Mazurek,
Skarszew, 1.3 ha

Jolanta i Bogdan Mazurkowie wraz z synem
Adamem uprawiają w tym roku odmianę Foronti
na powierzchni 3 tys. m2.
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