PREDAZZO
Nowa odmiana
kalafiora do uprawy
całorocznej!

olska

Predazzo
ŚWIEŻY RYNEK:
• Do uprawy w całym sezonie
• Roślina o średnim wigorze
• Bardzo duża liczba liści spiralnie skręconych, które mocno
osłaniają różę
• Róża bardzo dobrej jakości, biała, zwięzła – atrakcyjny produkt
świeżorynkowy w liściu oraz łuszczce
• Dobra tolerancja na wysokie temperatury
• Bardzo dobra jakość pozbiorcza

PRZEMYSŁ:
• Roślina o średnim wigorze
• Róża mocno okryta spiralnie skręconymi liśćmi
• Róże ciężkie, zbite i kompaktowe
• Selekcjonuje się na różyczki drobnej frakcji
• Dobrze różyczkuje się mechanicznie
• Stabilny okres wegetacji
• Możliwość przetrzymania w polu bez utraty jakości

Opinia producentów i odbiorców:
Szczepan Sarota – Agrosar woj. małopolskie:
„Predazzo okazał się strzałem w dziesiątkę, mieliśmy tę odmianę w kilku terminach sadzenia i potwierdziła swoją jakość.
Dobrze okryta róża utrzymuje swój kolor, jest ciężka i zbita. Co najważniejsze sprawdziła się w okresie suszy i wysokich
temperatur.”
Jacek Wódka – Młodzieszyn, woj. mazowieckie:
„Odmiana Predazzo zaskoczyła mnie bardzo dobrą jakością róży w okresach stresowych i w czasie upałów. Róża jest
mocno okryta liściem, co daje bezpieczeństwo utrzymania jakości oraz dłuższy okres zbioru.”
Cezary Sakowski – Krępa, woj. kujawsko-pomorskie:
„Predazzo posadziłem w połowie lipca, z przeznaczeniem na zbiór różyczki. Pomimo naszego opóźnienia w zbiorze,
ta odmiana cały czas miała osłoniętą różę, dzięki temu plon przyrastał, a jakość i kolor zostały utrzymane. Predazzo
bardzo ładnie selekconuje się na drobne różyczki.”
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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. © 2004 - 2021 Grupa Bayer. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
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