Nowość

SV3506CV F1
ZYSKI pójdą w górę!

Nowa, całoroczna
odmiana ogórka
partenokarpicznego

Wysoki plon wczesny
i całkowity

Łatwa uprawa,
niskie nakłady pracy

SV3506CV
Wysoki PLON gwarancją Twojego ZYSKU!
kg/roślina

Wyniki plonowania w 2015 r.

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00

Średni plon
całkowity

4,00
2,00
0,00
Test 1

Test 2

SV3506CV

Test 3

Test 4

Średni plon
wczesny
(3 pierwsze tygodnie)

Podczas 3 lat oceny plonowania,
odmiana SV3506CV
charakteryzowała się wyższym
plonem wczesnym i całkowitym
w porównaniu do wszystkich
testowanych odmian.
Najlepsze wyniki plonowania
zaobserwowano w warunkach
uprawy wiosennej, częściowo
ogrzewanej.

Doskonałe OWOCE gwarancją Twojego ZYSKU!
Charakterystyka owocu:
• ciemnozielona skórka, ciemniejsza niż
standardowa odmiana Mirabelle F1
• doskonałe wyrównanie i kształt owoców
w porównaniu do innych, testowanych odmian
• przez cały cykl uprawy odmiana utrzymuje
wyrównane owoce oraz dobrą proporcję między
długością, a średnicą
• p odczas wysokich temperatur odmiana SV3506CV
nie gubi brodawki na owocu, w odróżnieniu od
konkurencyjnych odmian
• stosunek długości do średnicy 3,2 – 3,4 – standard
na rynku.

Fot. 1 Ciemnozielone, kształtne owoce odmiany SV3506CV, gruba,
gęsta brodawka.

ZYSKI pójdą w górę – łatwa uprawa i pielęgnacja roślin
Charakterystyka rośliny:
•b
 ardzo generatywny wzrost
• r oślina odmiany SV3506CV ma otwarty pokrój
(Fot. 2), małą tendencję do tworzenia pędów
bocznych
•d
 zięki krótkim międzywęźlom (krótszym niż
konkurencyjne odmiany) jest łatwa w pielęgnacji
co wpływa na mniejszy nakład pracy podczas
uprawy i zbioru owoców (Fot. 2)
• s ilniejszy system korzeniowy w porównaniu do
innych, testowanych odmian, dzięki czemu jest
bardziej tolerancyjna na wysokie temperatury
podczas lata.
Fot. 2 Rośliny odmiany SV3506CV mają krótkie międzywęźla
ułatwiające obsługę oraz otwarty pokrój.
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SV3506CV

SV3506CV
Cechy odmiany
Segment

ogórek partenokarpiczny,
grubobrodawkowy

Termin uprawy

cykl wczesno-wiosenny, letni
i jesienny

Typ uprawy

niskie, wysokie tunele ze
wstępnym ogrzewaniem jak
i bez ogrzewania, w różnych
podłożach, szklarnie

Wczesność

bardzo wczesna

Odporność

HR: CMV/Ccu/Px

Kształt owocu

3,2:1

SV3506CV F1

Nowa, wysokoplonująca, najbardziej generatywna odmiana partenokarpiczna, polecana
do uprawy od najwcześniejszych nasadzeń do późnej jesieni.

Roślina:

ZALETY ODMIANY:

• wzrost generatywny, pokrój otwarty, silny system
korzeniowy

•o
 dmiana bardzo wczesna, doskonała do
najwcześniejszych nasadzeń (tolerancyjna na
deficyt światła podczas wczesnych nasadzeń)

• na dojrzałej roślinie wytwarza samokończące się
pędy boczne
• łatwe prowadzenie rośliny, mniej nakładów pracy
• dobra zdolność regeneracji rośliny przez cały okres
wegetacji

Owoce:
• o woce z grubą brodawką, o długości 11–12 cm i śr. 3,4 cm
• s oczyście zielona skórka, dobra zdolność
przechowalnicza

•b
 ardzo wysoki plon wczesny i całkowity,
doskonałej jakości, długi okres zbioru
• ł atwa uprawa i zbiór
•o
 woce wysokiej jakości, wyrównane, bez tendencji
do przerastania

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA:
• mniejsze nakłady pracy = niższe koszty produkcji

• wyrównane i trwałe owoce, podczas całego cyklu
uprawy, utrzymują właściwe proporcje między
długością i średnicą

• łatwa uprawa i zbiór = więcej czasu „dla siebie”
•w
 ysokiej jakości, trwały produkt przez cały cykl
uprawy = wysoki ZYSK!

• ogórki przeznaczone na rynek warzyw świeżych
oraz tzw. małosolne
kalendarz uprawY
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Zbiór

Użyte skróty:
HR – wysoka odporność
IR
– średnia odporność
CMV – C
 ucumber Mosaic Virus – Wirus mozaiki ogórka
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V

Ccu – C ladosporium cucumerinum – Parch dyniowatych
Px
–E
 risiphe cichoracearum – Mączniak prawdziwy dyniowatych

XII

SV3506CV

Z SEMINIS przez cały sezon!
Segmentacja odmian ogórków partenokarpicznych Seminis
SV3506CV F1

najbardziej generatywna, wysokoplonująca, całoroczna odmiana

SV4097CV F1

generatywna, wysokoplonująca odmiana o wyjątkowym, ciemnozielonym kolorze,
polecana do nasadzeń poźnowiosennych i letnich (dobrze znosi upały)

Mirabelle F1

unikatowa na rynku, całoroczna odmiana, o jasnozielonych owocach

Wybieraj z najlepszych!
potrzebujesz:
• wysokiego plonu wczesnego (by być pierwszym na rynku) i całkowitego

Nowość

• doskonałej jakości, soczyście zielonych owoców
• całorocznej odmiany by utrzymać ciągłość dostawy towaru do odbiorców

wybierz

• odmiany łatwej w uprawie, mniej pracochłonnej

SV3506CV F1

• doskonałego ogórka na tzw. małosolne

• wysokiego plonu wczesnego i całkowitego (równomiernego, stałego
plonowania odmiany)
• unikatowych, jasnozielonych owoców – od lat cenionych i pożądanych
przez odbiorców

Standard na rynku

wybierz

• znanej i sprawdzonej odmiany

Mirabelle F1

• całorocznej uprawy by utrzymać ciągłość dostawy towaru do odbiorców
• doskonałego ogórka na tzw. małosolne

potrzebujesz:
• najwyższej jakości, wysokiego plonu całkowitego
• ciemnozielonych owoców wymaganych przez supermarkety
i odbiorców hurtowych
• o dmiany tolerancyjnej na wysokie temperatury latem i niższe
temperatury jesienią (nasadzenia późną wiosną i latem)

Nowość

wybierz

SV4097CV F1

• o dmiany łatwej w uprawie, mniej pracochłonnej, o wysokiej
zdrowotności przez cały sezon, doskonałego ogórka na tzw. małosolne

więcej informacji na seminis.pl
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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
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potrzebujesz:

