„wczesne rozpoczęcie
sezonu smacznymi owocami”
• Bardzo wczesna odmiana, 5 dni przed Honeoye
• Doskonały smak
• Błyszczące czerwone owoce
• Tolerancyjna na większość chorób odglebowych
i mączniaka
•W
 yjątkowo dobrze sprawuje się w uprawie pod osłonami
Odmiana

Flair to odmiana, którą wielu europejskich producentów rozpoczyna
sezon zbiorów. Wyjątkowe połaczenie wczesności i dobrego smaku
zapewni, że będziesz pierwszym na rynku. Zapewni to również
lojalność odbiorców przez resztę sezonu. Flair to odmiana, która
wchodzi w owocowanie szybko i zbiór jest skoncentrowany. Nawet
w niskich temperaturach, Flair kontynuuje wzrost i wczesność zbioru.
Doskonała jakość pyłku kwiatowego zapewnia, że Flair będzie
produkował piekne kształtne owoce. Flair jest pierwszą odmianą dnia
krótkiego w segmencie odmian programu hodowlanego z Goossens
Flevoplant BV.

Uprawa

Flair rozwija liście na długich łodygach i jest luźnego pokroju. Wskazane
jest aby realizować strategię tak, aby roślina pozostała zwarta.
Stanowisko powinno być żyzne i bez zastoisk wodnych. Flair wymaga
dobrej gleby, stanowisko nie powinno być ani za suche ani za mokre.
Dobrze rośnie na odkażanych glebach. Flair może być sadzony na płask
i na niskich zagonach . W przypadku bardziej intensywnych upraw
– często przy podlewaniu o dużej częstotliwości – Flair będzie miało
wyższą wydajność.
Odległość preferowana sadzenia 25-30 cm, roślina ma otwarty pokrój
i produkuje długie kwiatostany. Flair rośnie najlepiej na pojedynczym
zagonie przy rozstawie między zagonami przynajmniej 1 metr. Flair
nadaje sie do podwójnego okrycia i jest najlepszą alternatywą do
upraw truskawek pod osłonami.

Zbiór i sprzedaż

Owoce Flair sa idealne do sprzedaży bezpośredniej, ale również
w innych krótkich kanałach sprzedaży. Zbiór jest bardzo wczesny 5-7
dni przed Honeoye, lub 3 dni przed Clery. Zbiór jest skoncentrowany.
Kwiatostany sa dlugie i wyraźnie wyrózniają sie między liśćmi. Owoce
są łatwe do zbioru. Kolor owocu jest czerwony, ale nie ciemny
i o dużym połysku. Mają doskonały smak i bardzo przyjemny aromat.
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