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Pomidor
Pomidor
Lynx F1

Odmiana tygrysia – typ cherry.
Roślina:
odmiana wczesna,
wigor średni, krótkie miedzywęźla, nieduże liście,
możliwe nasadzenia w dowolnej technologii produkcji i w dowolnym terminie.
Owoce:
okrągłe, z wyraźnym paskowatym/tygrysim deseniem, kolor ciemno czerwony,
waga 20-30 g,
bardzo wysoka trwałość i twardość owoców,
przydatne do produkcji wielkotowarowej, o wyjątkowych walorach smakowych,
podniesiony brix oraz zawartość barwników oraz witamin,
wspaniałe wiązanie owoców podczas wysokich temperatur.
Odporności:
HR – ToMV/ Fol: 0,1/V.

Firamo F1

Odmiana całogronowa.
Roślina:
odmiana wczesna,
silny wigor, krótkie miedzywęźla, średniej wielkości liście,
możliwe nasadzenia w dowolnej technologii produkcji i w dowolnym terminie.
Owoce:
okrągłe, zebrane w liczne grona (8-9 kwiatów) o wyrównanej wielkości owoców,
kolor ciemnoczerwony,
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waga w cyklu całorocznym 120-140 g, w uprawie na 6-8 gron: 160-180 g,
bardzo wysoka trwałość i twardość owoców,
przydatne do produkcji wielkotowarowej, o wyjątkowych walorach smakowych,
podniesiony brix oraz zawartość barwników i witamin,
wspaniałe wiązanie owoców podczas wysokich temperatur,
możliwy zbiór całych gron (6-8 owoców) lub pojedynczych owoców z szypułką.
Odporności:
HR: ToMV / Fol: 0,1 / V / Ff: 1-5/M
IR:
T: Bl/Cr.

Argia/HB 08302 F1 od 2014 r Bielsa F1

Odmiana o wydłużonych owocach, śliwkokształtna, komercyjna od 2012 r.
Roślina:
wczesna o bardzo wysokiej plenności,
bardzo silny wigor, krótkie międzywęźla, okazałe liście,
możliwe nasadzenia w dowolnej technologii produkcji i w dowolnym terminie,
przydatna także do nasadzeń przy paliku w gruncie.
Owoce:
okrągłe, zebrane w liczne grona (7-9 kwiatów) o wyrównanej wielkości owoców,
kolor ciemnoczerwony,
waga w cyklu całorocznym 130-150 g, w uprawie na 6-8 gron 150-170 g,
bardzo wysoka trwałość i twardość owoców,
przydatne do produkcji wielkotowarowej, o wyjątkowych walorach smakowych,
podniesiona zawartość barwników i witamin,
wspaniałe wiązanie owoców podczas wysokich temperatur,
bardzo dobre wyrównanie wielkości owoców w gronach,
możliwy zbiór całych gron (6-8 owoców) lub pojedynczych owoców wraz z
okazałą szypułką.
Odporności:
HR: ToMV/ Fol: 0,1/V/ Ff: 1-5/M
IR:
T: Bl/Cr/BER.
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Merywa F1

Odmiana wielkoowocowa, typ beef.
Roślina:
odmiana wczesna,
silny wigor, krótkie międzywęźla, średniej wielkości liście,
możliwe nasadzenia w dowolnej technologii produkcji i w dowolnym terminie w
uprawach na 6-14 gron,
przydatna także do nasadzeń przy paliku w gruncie.
Owoce:
okazałe, lekko spłaszczone, delikatnie karbowane,
zebrane w liczne grona (6-8 kwiatów) o wyrównanej wielkości owoców, kolor
ciemnoczerwony,
waga w cyklu na 10-14 gron 180-220 g, w uprawie na 6-8 gron: 220-250 g,
bardzo wysoka trwałość i twardość owoców,
przydatne do produkcji wielkotowarowej, o wyjątkowych walorach smakowych,
wspaniałe wiązanie owoców podczas wysokich temperatur, tolerancyjna na
spadki temperatur,
możliwy zbiór owoców luzem lub wraz z okazałą szypułką.
Odporności:
HR: ToMV/ Fol: 0,1/V/M
IR: TYLCV
T: Bl / Cr.

Panormous F1

Odmiana wielkoowocowa – typ beef.
Roślina:
odmiana wczesna,
bardzo silny wigor, krótkie międzywęźla, okazałe liście,
możliwe nasadzenia w dowolnej technologii produkcji i w dowolnym terminie
wuprawach na 6-8 gron.
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Owoce:
okazałe, okrągłe, pokarbowane, o wyrównanej wielkości owoców, kolor
ciemnoczerwony,
waga w uprawie na 6-8 gron: 220-260 g, bardzo wysoka trwałość i twardość
owoców,
przydatne do produkcji wielkotowarowej, o wyjątkowych walorach smakowych,
wspaniałe wiązanie owoców podczas wysokich temperatur, tolerancyjna na
spadki temperatur,
możliwy zbiór owoców luzem lub wraz z okazałą szypułką.
polecane do upraw jesiennych.
Odporności:
HR: ToMV/ Fol: 0,1/V/ Ff: 1-5 /For/M
IR: TSWV
T: Bl/Cr.

HB 09862 F1

Odmiana ogólnoużytkowa, komercyjna od grudnia 2013 r.
Roślina:
odmiana bardzo wczesna,
bardzo silny wigor, krótkie międzywęźla, okazałe liście,
możliwe nasadzenia w dowolnej technologii produkcji i w dowolnym terminie w
uprawach całorocznych a także tradycyjnych na 8-24 gron.
Owoce:
okazałe, kulisto-spłaszczone, lekko pokarbowane,
zebrane w liczne grona (7-9 kwiatów) o wyrównanej wielkości owoców, kolor
ciemnoczerwony,
waga w cyklu całorocznym 220-250 g, w uprawie na 8-14 gron 220-300 g,
bardzo wysoka trwałość i twardość owoców,
przydatne do produkcji wielkotowarowej, o wyjątkowych walorach smakowych,
wspaniałe wiązanie owoców podczas wysokich temperatur, tolerancyjna na
spadki temperatur,
możliwy zbiór owoców luzem lub wraz z okazałą szypułką.
Odporności:
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HR: ToMV/ Fol: 0,1/V/ Ff: 1-5 /For/M
IR: TSWV
T: Bl/Cr.

Runner F1

Wczesna odmiana pomidora wielkoowocowego polecana do uprawy w technologii
tradycyjnej.
Roślina:
silny wigor, krótkie międzywęźla,
okazałe liście o bardzo ciemnej zielonej barwie.
Owoce:
ciemnoczerwone z połyskiem, lekko spłaszczone, delikatnie karbowane od
góry,
twarde i trwałe, nawet w upały nadają się do obrotu towarowego przez 2-3
tygodnie po zbiorze,
zebrane w liczne grona o wyrównanej wielkości owoców, szypułka okazała,
trwała,
odmiana bardzo smaczna, wyraźnie słodka w smaku, mięsista,
średnia masa owoców w cyklu uprawy na 8-12 gron to 180-250 g,
nadają się do dalekiego transportu, są odporne na pękanie i ordzawianie w
okresie jesiennym,
przydatne do produkcji wielkotowarowej, wierna w plonowaniu,
możliwy jest zbiór owoców luzem lub z piękna szypułką.
Odporności:
HR – ToMV/Fol: 0,1/V/Ff: 1-5/For/M*IR: Oi,TSWV* T: Bl/Cr.

Bonius F1

Wczesna malinowa odmiana pomidora wielkoowocowego polecana do uprawy w
technologii tradycyjnej.
Roślina:
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silny wigor, międzywęźla średniej długości,
okazałe liście.
Owoce:
malinowo-różowe barwa z połyskiem, lekko spłaszczone, karbowane od góry,
zebrane w liczne grona o wyrównanej wielkości owoców,
szypułka okazała, trwała,
twarde i trwałe, nawet w upały nadają się do obrotu towarowego przez 10-14
dni po zbiorze,
bardzo dobre walory smakowe, wyraźnie słodkie w smaku, mięsiste,
średnia masa owoców w cyklu uprawy na 8-12 gron to 180-220 g.
nadają się do dalekiego transportu, są odporne na pękanie i ordzawianie w
okresie jesiennym,
przydatne do produkcji wielkotowarowej a także na użytek domowy, wierne w
plonowaniu.
Bonius F1 ma bardzo dobrą zdrowotność i tolerancję tak na niskie temperatury wiosną
jak również bardzo dobre wiązanie owoców latem.
Odmiana jest polecana do uprawy w nieogrzewanych szklarniach i tunelach a także
może być uprawiana na dwa pędy w gruncie przy paliku. Możliwy jest zbiór owoców
luzem lub z piękną szypułką.
Odporności:
HR – ToMV/Fol: 0,1/V/Ff: 1-5/For/M*IR: Oi,TSWV*T: Bl/Cr.

BPK15002 F1

Najnowsza wczesna malinowa odmiana pomidora wielkoowocowego, mięsistego
polecana do uprawy w technologii tradycyjnej.
Roślina:
silny wigor, międzywęźla średniej długości,
okazałe liście.
Owoce:
ciekawe walory smakowe, wyraźnie słodkie w smaku, mięsiste,
malinowo-różowa barwa z połyskiem, spłaszczone, silni karbowane od góry,
zebrane w liczne grona o wyrównanej wielkości owoców,
szypułka okazała, trwała,
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twarde i trwałe, nawet w upały nadają się do obrotu towarowego przez 10-14
dni po zbiorze,
średnia masa owoców w cyklu uprawy na 8-12 gron to 250-300 g,
nadają się do dalekiego transportu, są odporne na pękanie i ordzawianie w
okresie jesiennym,
bardzo dobra zdrowotność i tolerancja tak na niskie temperatury wiosną jak
również bardzo dobre wiązanie owoców latem.
Odmiana przydatna do produkcji wielkotowarowej a także na użytek domowy, wierna
w plonowaniu. Polecana do uprawy w nieogrzewanych szklarniach i tunelach foliowych.
Możliwy jest zbiór owoców luzem lub z piękna szypułką.
Odporności:
HR – ToMV/Fol: 0,1/V/Ff: 1-5/For/M*IR: Oi,TSWV*T: Bl/Cr.
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