Dla ogrodników planujących przyszłoroczną produkcję jedną z najważniejszych decyzji jest wybór odmiany, z której
można uzyskać wysoki plon dobrej jakości.

Bardzo dobrą odmianą o dużym potencjale plonotwórczym jest mięsisty pomidor Starbuck F1 (fot. 1). Wielu ogrodników zdecydowało się w tym roku na
jego uprawę i nie zawiodło się. Przez
cały sezon produkcyjny rośliny tworzą
owoce o masie 200–220 g. Są one twarde,
o atrakcyjnym kolorze, mają ładny kształt
i trwałą szypułkę, w kształcie gwiazdki (stąd nazwa odmiany). Aby uzyskać
bardzo dobre wyrównanie owoców, ich
liczba w gronach powinna być regulowana do czterech, pięciu sztuk. Pokrój
roślin jest otwarty. Polecamy szczepienie odmiany Starbuck F1 na podkładce
Maxifort F1.
W segmencie pomidorów wielkoowocowych polecamy również dobrze już
znane odmiany Geronimo F1, Grace F1,
Matrix F1 i Azarro F1. Każda z nich ma
wiele zalet. W tym roku po raz pierwszy
w próbach w Polsce znajduje się odmiana
pod numerem DRW 7653 F1 o owocach
ok. 220-gramowych, twardych, dobrej
jakości.
Bardzo ważne w naszym asortymencie są odmiany mięsiste średnio owocowe. Najpopularniejsza w tym segmencie
jest Admiro F1 (fot. 2). Jej zaletą jest bardzo dobra jakość owoców — mają one
atrakcyjny ciemnoczerwony kolor, lekko spłaszczony kształt, trwałą szypułkę
z krótkim ogonkiem skierowanym w bok,
co pozwala uniknąć uszkodzeń owoców
podczas sortowania, pakowania i trans-

Fot. 1. Grono odmiany Starbuck F1
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Fot. 2. Admiro F1

portu. Spełniają wysokie wymagania odbiorców w kraju i za granicą, zarówno
pod względem jakości, jak i trwałości
owoców. Owoce Admiro F1 bardzo dobrze znoszą transport na duże odległości. Rośliny są odporne na stres związany
z wysoką temperaturą, dobrze znoszą
upalne lato — nie następuje osłabienie
ich wzrostu i bez problemów zawiązują
w takich warunkach owoce. Nową odmianą w tym segmencie jest Chanell F1,
która tworzy owoce wysokiej jakości,
o masie 160–180 g, twarde, bardziej kuliste niż u Admiro F1. Rośliny tej nowości, podobnie jak odmiany Starbuck F1,
wykazują przewagę cech generatywnych.
Mają krótkie międzywęźla i otwarty pokrój. Chanell F1 jest wczesna i plenna.
W jej przypadku dobre efekty przynosi
szczepienie na podkładce Maxifort F1.
Na rynku w ostatnim czasie wzrosło
zapotrzebownie na pomidory 120–130gramowe. Odmianą spełniającą te wymagania jest Tiesto F1. Jej kuliste owoce
cechuje twardość, trwałość i dobry smak.
Tiesto F1 dobrze znosi gorące lata, nie ma
problemów z zawiązywaniem owoców,
jest bardzo plenny.
Wśród odmian o owocach około 90–
120 g najpopularniejszą w naszej ofercie
jest Encore F1. Odmiana jest odporna na
mączniaka, ma otwarty pokrój, krótkie
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liście i krótkie międzywęźla. Średnia masa owoców Encore F1 to 90–95 g. Owoce
są bardzo smaczne (co cenią odbiorcy
z Anglii), dobrej jakości, dobrze znoszą
transport. Na eksport bardzo dobrze
nadaje się także odmiana Avegance F1
— polecana do zbioru owoców luzem.
Owoce mają masę 100–120 g, są bardzo
dobrej jakości, twarde, mają atrakcyjny
kolor.
Nowością na polskim rynku jest
również odmiana Tomimaru Muchoo
F1 — jej owoce o masie około 180 g mają
malinowe zabarwienie skórki i miąższu, wyjątkowy smak — są słodsze od
odmian o czerwonych owocach. Owoce
Tomimaru Muchoo F1 są twarde i ich
skórka jest odporna na pękanie. Odmianę tę szczególnie polecamy ogrodnikom
produkujących pomidory delikatesowe.
Szczepienie pomidorów zdobywa coraz więcej zwolenników w całej Polsce,
a w Europie Zachodniej jest już zabiegiem standardowym. Najczęściej wybieraną podkładką jest Maxifort F1. Zabieg
szczepienia wpływa na zwiększenie wigoru roślin, są one silniejsze, łatwiej znoszą stres związany z wysoką temperaturą
i dużym obciążeniem owocami.

Dokładne opisy wszystkich odmian znajdziecie Państwo na stronie www.deruiter.com.pl
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