Produtividade e firmeza!

ACX 6177
Crimson Sweet Seedless

Classe:

Triploide.

Vigor:

Alto.

Características da
Planta:

Planta vigorosa, com boa sanidade e rusticidade, adaptada a plena
produção de verão e condições de estresse térmico.

Peso:

4,0 – 6,5 Kg.

Formato:

Oval.

Coloração
Externa:

Fruto verde claro com listras verde escuras.

Caracterísitica
Interna do Fruto:

Polpa do fruto consistente e crocante, de excelente sabor e coloração
vermelho intenso.

Tipo de
Produção:

Campo Aberto.

Resistência:

Fon 1; Co 1.

Legenda:
Fon: Fusarium oxysporum f.sp. niveum
Comentários:
-Híbrido com alto potencial de rendimento, com alta concentração de frutos no
calibre de 4,0 – 5,5 Kg;
-Polpa firme com excelente capacidade de armazenamento e transporte
-Vigor, coloração da casca atrativa, produtividade e qualidade interna do fruto.
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Recomendações de Cultivo: A informação fornecida pela CA Pesquisa Comércio de Sementes
Ltda (uma empresa do grupo BASF S.A.) não significa garantia alguma de resultado. As descrições,
recomendações e ilustrações contidas nos catálogos, folhetos e website estão baseadas na
experiência prática adquirida mediante programas de ensaios.
A CA Pesquisa e Comércio de Sementes Ltda não se responsabiliza por resultados diferentes. O
comprador quem deve avaliar se os produtos e dados são adequados para o cultivos pretendido e se
podem ser adaptados às condições da região.
Ilustrações dos Produtos: todas as variedades apresentadas foram cultivadas sob condições
favoráveis, conforme boas práticas agronômicas. Não se garantem nem se pressupõem resultados
idênticos para quaisquer condições de cultivo.
Nunhems BV, 2019. Todos os direitos reservados pela Nunhems BR ou suas afiliadas sobre
quaisquer questões aqui descritas ou apresentadas.

