


РОМАНС F1 ЕЛЕГАНС F1 БРИЛІЯНС F1

Прибуток від ранньої 
продукції

Висока врожайність 
на різних типах ґрунтів

Урожай та колір Однорідна якість Високоврожайна морква 
для тривалого зберігання

Сила привабливості

 ■ Надранній високоврожайний 
гібрид нантського типу.

 ■ Для миття та пучкової продукції.

 ■ Пучкова продукція на 60-65 день 
вегетації.

 ■ Придатна для літніх посівів.

 ■ Відсутність зелених “плечиків”.

 ■ Стійкість до розтріскування 
та ламання.

 ■ Висока якість продукції 
завдяки рівним та однорідним 
коренеплодам.

 ■ Вегетаційний період – 100 днів.

 ■ Великі, важкі та вирівняні 
коренеплоди.

 ■ Добре підходить для мийки 
та середньотривалого зберігання.

 ■ Зберігає свої характеристики 
незалежно від густоти посіву 
та типу ґрунтів. 

 ■ Високий рівень стійкості 
до ламання та розтріскування. 

 ■ Придатна для механізованого 
збирання. 

 ■ Здорова, висока та прямостояча 
гичка. 

 ■ Вегетаційний період – 115 днів.

 ■ Високоврожайний гібрид 
нантського типу.

 ■ Для миття, переробки 
та реалізації у свіжому вигляді.

 ■ Насичений помаранчевий колір 
коренеплодів.

 ■ Циліндричні коренеплоди з добре 
виповненим кінчиком.

 ■ Відсутність зелених “плечиків”.

 ■ Здорова пряма гичка темно-
зеленого кольору.

 ■ Вегетаційний період – 120 днів.

 ■ Висока нетто врожайність. 

 ■ Висока однорідність 
та вирівняність коренеплодів.

 ■ Відмінні результати при високій 
густоті рослин. 

 ■ Здорове пряме темно-зелене 
листя. 

 ■ Добре підходить для мийки 
та зберігання.

 ■ Придатна для механізованого 
збирання. 

 ■ Вегетаційний період – 120 днів.

 ■ Добре підходить для мийки 
та довготривалого зберігання. 

 ■ Гладенькі коренеплоди 
без зелених “плечиків”.

 ■ Зберігає яскравий колір 
і гладкість після миття 
та шліфування. 

 ■ Стандарт для механізованого 
збирання. 

 ■ Високий рівень стійкості 
до ламання та розтріскування. 

 ■ Вегетаційний період – 125 днів.

 ■ Поєдання привабливості 
коренеплодів та стійкості 
до хвороб.

 ■ Для миття та шліфування.

 ■ Відсутність зелених “плечиків”.

 ■ Привабливі гладенькі 
коренеплоди.

 ■ Відмінні результати 
при вирощуванні на легких 
ґрунтах.

 ■ Висока стійкість 
до альтернаріозу, церкоспорозу 
та борошнистої роси.

 ■ Вегетаційний період – 135 днів.

ЛАГУНА F1 КОЛТАН F1 СІРКАНА F1
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КАДАНС F1

Вдалий вибір для 
зберігання

 ■ Висока однорідність 
коренеплодів.

 ■ Без зелених плечиків.

 ■ Високий рівень стійкості 
до ламання та розтріскування.

 ■ Гичка міцна, толерантна 
до хвороб.

 ■ Для миття та пакування.

 ■ Вегетаційний період – 135 днів.

Назва Дозрівання, 
днів 

Тип Довжина 
коренеплоду 

Зберігання Використання Норма висіву 

ЛАГУНА F1 100 нантський 18-24 см
короткої 
тривалості 

миття і пакування 0,7 – 1,4 млн 

КОЛТАН F1 115 нантський 18-23 см
середньої 
тривалості 

миття і зберігання 1,0 – 1,4 млн

РОМАНС F1 120 нантський 18-21 см
середньої 
тривалості 

миття і пакування 1,2 – 1,8 млн

СІРКАНА F1 120 нантський 18-25 см
середньої 
тривалості 

миття, переробка 
і зберігання 

1,0 – 1,4 млн

ЕЛЕГАНС F1 125 нантський 18-23 см
середнє 
і тривале 

миття і зберігання 1,0 – 1,6 млн

БРИЛІЯНС F1 135 нантський 18-23 см
середнє 
і тривале 

миття і пакування 1,0 – 1,6 млн

КАДАНС F1 135 нантський 18-23 см
середнє і 
тривале 

миття і пакування 1,0 – 1,6 млн
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