
Daj się uwieść...

NOWOŚĆ

Mei Shuai F1 
nowy, malinowy

nowa odmiana  
pomidora malinowego  
do uprawy w tunelach

odmiana wczesna, 
o wysokiej zdrowotności

piękne owoce 
o malinowym kolorze, 

bez zielonej piętki



KORZYŚCI DLA PRODUCENTA:

  odmiana wczesna = lepsze ceny za owoce

  wysokiej jakości owoce o atrakcyjnym 

wyglądzie: wyższy ZYSK za doskonały towar

  dobra trwałość pozbiorcza owoców = 

doskonałe do transportu

  odmiana łatwa w uprawie = mniejsze 

nakłady pracy

  uprawa może być kontynuowana po 6 gronie 

= więcej owoców, lepszy ZYSK
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Mei Shuai F1

Nowa, wczesna odmiana malinowa do uprawy w tunelach o smacznych 
owocach, doskonałej jakości

Segment pomidor malinowy, mięsisty

Termin uprawy cykl wiosenny i letni

Typ uprawy tunel foliowy

Wczesność wczesna

Odporność
HR:  ToMV:0 - 2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Sl/

Ss/Va:0/Vd:0; 
IR: CMV/Px

Owoc 200 – 230 g

KALENDARZ UPRAwY

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Siew  Sadzenie  Zbiór

CECHY ODMIANY:
  wyrównane, twarde owoce o masie 200 – 230 g, bez zielonej piętki
  owoce bardzo smaczne, trawłe, wybarwiają się na piękny, malinowy kolor z połyskiem
  dobra trawłość pozbiorcza owoców wysokiej jakości
  odmiana wczesna o wysokiej zdrowotności, bardzo plenna (wysoki plon wczesny i całkowity)
  rośliny o średnio silnym wzroście, łatwo dostosowują się do różnych warunków uprawy, odmiana dobrze radzi 

sobie z wyższymi temperaturami latem, jest łatwa w uprawie

PORówNANIE PLONOwANIA ODmIANY mEI ShUAI  
DO INNYCh ODmIAN mALIOwYCh NA RYNKU  

(VII / VIII 2015 r.)
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więcej informacji na seminis.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.

Monsanto Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa 
tel. (22) 395 65 00 
fax (22) 395 65 01


