România

Tomate timpurii cu creștere nedeterminată!
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Beldine F1 este un hibrid cu creștere nedeterminată, pentru cultivare în spații protejate, recomandat
pentru toate ciclurile de cultură. Plantele sunt viguroase, cu internodii scurte, iar fructele sunt
uniforme, cu un gust foarte bun și culoare roșu intens. Greutatea medie a fructelor este de 160 – 180
de grame.
Hibridul de tomate, Beldine F1 prezintă capacitate de post maturare și se remarcă prin legare
constantă pe toată perioada de vegetație.

Ciciu F1 este un hibrid timpuriu cu creștere nedeterminată, cu toleranță la virusul petelor de bronz,
pentru cultivare în spații protejate, ce se recomandă pentru ciclul 1 și ciclul prelungit de cultură.
Acesta se remarcă prin legare constantă, iar vigoarea plantelor este medie. Fructele au o greutate de
180 – 200 de grame, sunt uniforme, cu fermitate medie și gust foarte bun, iar culoarea este roșu
intens.

Densitatea recomandată pentru plantarea hibridului Ciciu F1 este de 2,8 – 3,5 plante/m2.

Hibridul de tomate cu creștere nedeterminată, Sandoline F1, este recomandat pentru toate ciclurile
de producție, atât pentru cultivare în spații protejate, cât și în câmp, palisat. Plantele sale sunt
puternice, aigurând o foarte bună legare a fructelor.
Se remarcă printr-o timpurietate deosebită, asigurând producții mari și constante. Fructele hibridului
Sandoline F1 sunt globulare, cu greutate medie de 180 – 200 de grame, gust foarte bun și culoare
roșu intens, strălucitor. În condiții de fertilizare superioară, greutatea fructului poate să depăsească
usor 250 de grame, având un potențial mare de producție. În acelasi timp, se recomandă a nu se
folosi îngrășăminte pe bază de azot la începutul perioadei de vegetație.
Sandoline F1 are cel mai mare pachet de toleranțe, printre care și toleranța la virusul petelor de
bronz (TSWV).

Hibridul cu Izmir F1 este un hibrid cu creștere nedeterminată, ideal pentru cultura de primăvară și
toamnă, dar și pentru ciclul prelungit. Acesta este destinat cultivării în spații protejate, însă se poate
cultiva cu rezultate foarte bune și în câmp deschis, palisat.
Plantele au vigoare medie asigurând o legare stabilă pe tot parcursul perioadei de vegetație, cu
internodii scurte. Fructele au formă rotundă, cu o calitate superioară, cu greutate medie de 180 de
grame și se caracterizează printr-o capacitate bună de păstrare și rezistență foarte bună la transport.
Hibridul de tomate, Izmir F1 are un potențial de producție ridicat, asigurând producții constante în
condiții diferite de cultură.

