Domates

DOMATES

Rijk Zwaan’ın tanımları, çizimleri, yetiştirme tavsiyeleri ve son kullanma tarihi, ekme, biçme ve hasat tarihleri gibi bilgiler dahil
olmak üzere, hangi şekilde olursa olsun, diğer bütün bilgiler mümkün olduğu ölçüde deneme ve uygulamalardaki deneyimlere
dayanmaktadır. Ancak Rijk Zwaan, hiçbir durumda bu tarz tanım, çizim, yetiştirme tavsiyeleri ve bilgilerin kullanılmasından
kaynaklanabilecek zararlardan ötürü, sorumluluk kabul etmemektedir. Alıcı/kullanıcı, tohumların düzgün şekilde depolanmasından
kendisi sorumludur ve ürünlerin ve yetiştirme tavsiyelerinin niyetlenen yetiştiricilik ve yerel koşullar kapsamında kullanılmak üzere,
uygun olup olmadığına kendisinin karar vermesi gerekmektedir. Orijinal İngilizce dilindeki sürüm geçerli olan sürümdür.
(www.rijkzwaan.com)

Sharing a healthy future

Domates

Domates

INTERMEDIATE (Tekli)

Beril RZ F1 (73-14)

74-511 RZ F1*

ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

• Güçlü, boğum arası kısa ve kapalı bir
bitki yapısı
• Sıcak koşullarda yüksek meyve tutumu
• Düzgün salkım yapısı
• Salkımda 6-8 meyve
• Ortalama meyve ağırlığı 160-180 g
• Meyveler hafif basık, koyu parlak 		
kırmızıdır
• Uzun raf ömrü
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ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
Ma/Mi/Mj
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Güçlü ve açık bir bitki yapısı
Yüksek meyve tutumu ve verim
Salkımda 6-7 meyve
Ortalama meyve ağırlığı 180-200 g
Uzun raf ömrü

Logure RZ F1 (73-571)
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
TSWV
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TSWV virüsüne dayanıklıdır.
Güçlü bir bitki yapısı
Boğum araları kısa ve erkenci
Her salkımda uniform meyve iriliği
Yüksek meyve tutumu ve verim
Salkımda 6-7 meyve
Ortalama meyve ağırlığı
160-180 g
• En son salkımda bile meyve
iriliğini korur
• Koyu kırmızı parlak renkte,
sert meyvelere sahip
• Uzun raf ömrü

•
•
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Montenegro RZ F1

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0

TYLCV/Ma/Mi/Mj

TYLCV/Ma/Mi/Mj

TYLCV/Ma/Mi/Mj

Güçlü bitki yapısı
Ortalama meyve ağırlığı: 200-250 g
Uniform meyve iriliği
Uzun raf ömrü
Yüksek meyve kalitesi
Meyvelerde yeşil omuz
(green shoulder) problemi yoktur

TYLCV/Ma/Mi/Mj

•
•

TY 12 RZ F1

TYLCV/Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
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BEEF

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Dane RZ F1 (74-512)

Cibellia RZ F1 (73-427)

Teymen RZ F1 (74-503)

BEEF (Pembe)

Güçlü ve koyu yapraklı bitki yapısı
Bahar yenilemesi çok iyi
Salkım yapısı düzenli ve uniformdur
Uniform meyve iriliği
Her salkımda ortalama meyve sayısı
6-7 adettir
Ortalama meyve ağırlığı 160-180 g
Koyu kırmızı, yuvarlak, parlak renkte
sert meyvelere sahiptir
Uzun raf ömrü
Her dönemde yüksek meyve kalitesi
Meyvelerde yeşil omuz (green shoulder)
problemi yoktur

• Bitki yapısı güçlü olup salkım yapısı
düzenli ve uniformdur
• Her salkımda ortalama meyve sayısı
6 - 7 adettir
• Meyve şekli yuvarlaktır
• Koyu kırmızı parlak renkte meyvelere
sahiptir
• Ortalama meyve ağırlığı: 180-200 g
• Uzun raf ömrü
• Her dönemde yüksek meyve kalitesi
• Meyvelerde yeşil omuz (green shoulder)
problemi yok
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Kompakt bitki yapısı ve kısa boğum arası
Ortalama meyve ağırlığı 180-200 g
Mükemmel lezzet ve tat
Yüksek hastalık toleransı

• Yaz ve sonbahar dönemine uygun,
beef domates çeşididir
• Meyvede içten dışa doğru kızarma
özelliği mevcuttur
• 220 - 240 g ağırlığındadır
• Mükemmel lezzet
• Uzun raf ömrü

Ascari RZ F1 (74-506)
ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Sonbahar dönemine uygun
intermediate domates çeşidi
• Çekici meyve rengi ve şekli
• Yuvarlak düzgün meyve şekli
• Açık kaliksli
• Soğuk hava koşullarına uygun

BEEF (Özel)

Rugantino RZ F1
Moscatel RZ F1
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

INTERMEDIATE (Salkım)

Kaito RZ F1 (74-509)
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
TYLCV/Ma/Mi/Mj
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Güçlü ve açık bitki yapısı
Bahar yenilemesi çok iyi
Erkencilik
Salkım yapısı düzenli ve uniformdur
Meyve ağırlığı 100-110 g
Kalın ve açık kaliks yapısı
Koyu kırmızı, yuvarlak, parlak renkte
sert meyvelere sahiptir
• Uzun raf ömrü

(*) Deneme aşamasındadır, ticari olarak kullanımı henüz bulunmamaktadır.

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Sbl/Va:0/Vd:0

ÇERİ YUVARLAK

• Kompakt ve güçlü bitki yapısı
• Yüksek meyve kalitesi
• Mükemmel tat ve lezzet

•
•
•
•

Eski tip domates
Meyve ağırlığı 200-250 g
Lezzet ve aroma olarak iyi
Canlı ve güçlü bitki yapısı

