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Görögdinnye

Oneida RZ F1 - A jó választás, hogy „méreten” belül maradjon!
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•
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Sötét tónusú, korai Crimson típus
kerek termései tömörek
magas kötésszám, biztos hozamszint
generatív habitusa miatt, termesztését oltva ajánljuk
termésmérete rendkívül egyöntetű 4-7kg
vörös hússzínnel és kisméretű magokkal rendelkezik
a legújabb áruházlánci méret-, szín és alakszabványba tökéletesen beilleszthető.

Technológiai ajánlás:
Oltott állomány esetén, 5-7kg közötti méret eléréséhez a 3.000-3.500 termőtő/ha
sűrűség javasolt.

Sharing a healthy future

LUSITANA RZ F1 (62-299 RZ) - Az Univerzális!
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Mutatós, sötétzöld héjszínű Crimson típus
extra korai tenyészidő (Carroll RZ -5 nap)
koncentrált kötés, egyöntetű termésméret
kiváló íz, roppanós hús és magas cukortartalom
mélyvörös hússzín
kiemelkedő hozam, jó tövöntarthatóság
saját gyökéren 6-10 kg, oltva 7-12kg
a legmostohább körülmények között is extra belső minőség.

Technológiai ajánlás:
Oltott állomány esetén 7-10kg közötti méret eléréséhez 3.200-3.500 termőtő/ha sűrűség javasolt.
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RijkZwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl. vetésiültetési-, ill. szedésidőre, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján.
Mindazonáltal RijkZwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából
fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellet azért is, hogy a termék és termesztési ajánlás
megfelel-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.
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