Nunhems Vöröshagyma
Fajtaválaszték
the global specialist

Új

PanderoF1
Utrero F1*
Extra minőség hosszú tárolásra
Sötét bronzbarna héj szín,
atraktív fényes csillogással.
Ideális fajta a hosszú tárolásra.

Kiemelkedő termőképesség.
A felálló levelek segítik a lombozat
átszellőzését párás környezetben.

Új

Oloroso F1*
Kivételesen egyöntetű hagymák
Tökéletes gömbölyű alak,
kivételesen egyöntetű hagyma
méretek.
Sötét bronzbarna színű, atraktiv
hagymák.

Nagyon jó páncélmegtartó
képesség, gépi betakarításra is
alkalmas.
Intenzív, erős és mélyre hatoló
gyökérzet.

A legjobb választás a nagy
hozamú termésekhez
Gömbölyű, egyöntetű hagyma
közepesen hosszú tárolásra.
Erőteljes növény stabil
terméseredményeket ad a
különböző talajokon és időjárási
körülmények között is.
Megbízható, magas hozamú,
kiválóan alkalmas 7-9 cm
átmérőjű termésekhez is.
Bronzbarna sötét színű,
többrétegű erős páncél.

Új

Vaquero F1
Kiemelkedően nagy
termőképesség
Magas terméspotenciál változó
termelési körülmények között is.
Gömbölyű alak, világos
bronzosbarna szín, nagyon
magas az egyközepű hagymák
aránya.
Intenzív, erős és mélyre hatoló
gyökérzet.
Kitűnő választás a talajlakó
gombák támadásainak
kivédésére.

CamperoF1*
Jó minőség és nagy termés korai szedéskezdettel
Egyedülálló sötét héjszín a korai
Nagy hozamú erőteljesebb
időszakban.
növekedésű lombozat, jól záródó
Kemény, kiegyenlített méretű
nyak.
termések.
Jó alkalmazkodó képesség a
különböző környezeti változásokhoz.

Valero F1
Kivételes kombinációja a koraiságnak és a minőségnek
A legkorábbi sötét bronzbarna
Jól zárodó vékony nyak, közepes
színű fajtánk.
növekedési erélyű lombozat.
Kiváló hagyma minőség:
Jó alkalmazkodó képesség a
gömbölyű, kemény, jó
különböző környezeti változásokhoz.
szilárdságú, mérete egyöntetű.

SolsticeF1

Cometa F1

CountachF1

Igazodási pont a hosszan
tárolható fehér fajták között
Nagyon egységes hagymák,
tiszta, ragyogó fehér színnel.
Magasabb szárazanyag tartalom,
vékony nyak. Kiváló tárolhatóság.
Sokoldalú, a fajta a fehér
piacon:korai érésű, de hosszan
tárolható.

A legbőtermőbb fehér fajta
Fényes fehér színű, egyöntetű
gömbölyű hagymák.
Friss piacra és feldolgozásra is
tökéletesen alkalmazható.
Kitűnő választás a talajlakó
gombák támadásainak
kivédésére.

Kiváló sötétlila külső és belső szín
A legsötétebb lila színű a korai
export és hazai piacon.
Rendkívül egyöntetű, alakja
gömbölyű, kissé megnyúlt.
Jó keménységű és tárolhatóságú
a kategóriájában.
Egységes sötétlila külső és belső
színe jó szedhetőséggel, korai
időzítéssel párosul.
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Vetési időszaka

Betakarítási időszak

Tárolhatóság

A fenti vetési, felszedési, tárolási időszakokra vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. További részletekért kérjük lépjen kapcsolatba termékfelelősünkkel.
A tárolhatóságot a fajtán kívül több egyéb tényező: a tápanyag-utánpótlás, a betakarítás módja, ideje, a tárolás formája, a betárolt hagyma érettsége,
egészségi állapota is befolyásolja.
* Európai fajtajegyzékbe való felvétele folyamatban
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