
PinkID 
Nowa Malinowa 

Tożsamość



PinkID – nowa, bardzo smaczna odmiana malinowa 

Klasyfikacja

Segment pomidor malinowy, mięsisty

Termin uprawy cykl wiosenny (późniejszy), letni, jesienny

Typ uprawy
uprawy pod osłonami w podłożach organicznych, 
tunele foliowe 

Wczesność wczesna

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

IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

Masa owoców 170 – 210 g

Nowa, smaczna, wczesna i plenna odmiana malinowa do uprawy w tunelach, w różnych cyklach

Cechy odmiany:
• Atrakcyjny kolor owoców, bez zielonej piętki

• Bardzo dobra jakość i smak!

• Wysoki plon ogólny i wczesny

• Odmiana na cykl wiosenny (raczej późniejszy), 
letni i jesienny

• Zbalansowana roślina o umiarkowanym wigorze

• Dobrze się sprawdza w różnych warunkach uprawy 

• Roślina delikatniejsza niż Mei Shuai,  
dostosowuje się do różnych warunków uprawy

Zalecenia uprawowe: 
• Nie przetrzymywać owoców na roślinach

KALENDARZ
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 Siew   Sadzenie   Zbiór

więcej informacji na seminis.pl

Wszystkie informacje dotyczące produktów podane ustnie lub pisemnie przez dowolny podmiot Grupy Bayer, jego pracowników lub 
agentów, w tym informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym, podawane są w dobrej wierze, ale nie mogą być traktowane 
jako oświadczenie lub gwarancja tego podmiotu co do działania lub przydatności tych produktów, które mogą zależeć od lokalnych 
warunków klimatycznych lub innych czynników. Grupa Bayer i wszystkie jej podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za takie 
informacje. Informacje te nie stanowią części żadnej umowy z żadnym z podmiotów Grupy Bayer, chyba że ustalono inaczej na piśmie.

Bayer - Crop Science
Monsanto Polska Sp. z o.o. 
Aleje Jerozolimskie 158,
02-326 Warszawa, 
tel +48 22 395 65 00 
fax +48 22 395 65 01

PinkID wyróżnia się wysokim plonem  
wczesnym i ogólnym. 

Porównanie plonowania – wiosna 2017 r.
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PinkID charakteryzuje się bardzo dobrym smakiem 
malinowego pomidora!

Porównanie poziomu BRIX* – lipiec 2017 r.
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Kanna 218 COM 4 PinkID

0

2

4

6

8

10

12

COM 3 COM 4PinkID

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5


