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Blancina F1

Hyffae F1

Hibrid de ardei nou, de tip blocky, foarte productiv. Planta este viguroasă, cu internodii
de lungime medie. Fructele au greutatea de 220-250 g, sunt uniforme, au 3-4 lobi,
pulpă groasă și dimensiuni de 70-80 x 120-130 mm. Culoarea acestora este albgălbuie, cu aspect lucios, cerat. Hibridul prezintă rezistență intermediară la virusul
petelor de bronz (TSWV).

Rezistenţe:

HR: Tm:0-2 | IR: TSWV:0

Plantă viguroasă cu foliaj bogat ce acoperă foarte bine fructele până la maturitate.
Are capacitate mare de a se adapta la condiţii de stres termic (leagă bine şi
continuu atât in condiţii de temperaturi scăzute cât şi ridicate). Fructele sunt
de culoare verde închis şi se transformă în roşu aprins la maturitatea biologică.
Dimensiunile acestuia sunt de 10-15 x 170-180 mm. Varietate foarte productivă
recomandată atât pentru culturile în spaţii protejate cât şi în câmp deschis pe ciclu
prelungit de producţie. Fructele sunt foarte iuţi!

Rezistenţe:

Ardei gras conic

HR: Tm:0-2

Lotta F1
Blancina F1

Este o varietate de ardei conic foarte timpurie. Planta este viguroasă, semi-deschisă,
cu internodii scurte. Fructul are dimensiunea de 70 mm la bază şi 130-140 mm
lungime, cu pulpă de grosime mare. Culoarea fructului este alb-verzuie şi se colorează
în roşu închis la maturitatea fiziologică. Lotta este un hibrid foarte productiv, cu fructe
uniforme, de o calitate deosebită care se adaptează uşor la diferite condiţii de cultură,
atât în spaţii protejate cât şi în câmp. Prezintă rezistenţă la Xanthomonas vesicatoria.

Rezistenţe:

HR: Xcv:1-3/Tm:0-2

Lotta F1

Rezistenţe:

HR: Rezistență mare | IR: Rezistență intermediară

Hyffae F1
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