„wczesna i atrakcyjna“

WCZESNA

Fleurette
• Bardzo wczesna i idealna do przyspieszenia
• Energiczna odmiana o wysokiej wydajności
• Doskonała jakość owoców z dobrym smakiem
• Dobry okres trwałości
• Wykazuje dużą tolerancję na mączniaka
Odmiana

Fleurette jest wczesną i wydajną odmianą opracowana przez
program hodowlany Goossens Flevoplant. Zbiór Fleurette jest 2 dni
później niż Honeoye i może być przyspieszony dość łatwo za pomocą
podwójnego okrycia. Fleurette jest odmianą, która łączy w sobie
wczesność, wydajność i doskonałą jakość owoców.

Uprawa

Fleurette łatwo rośnie i rozwija się jako, solidna i zwarta roślina.Gleba
powinna być żyzna i bez mokrych zastoisk. Fleurette nadaje się do
sadzenia zarówno w otwartym polu jak i na półkach.
Odmiana ma stosunkowo długie kwiatostany i kwiaty częściowo nad
liśćmi. Kwiaty mają doskonałą jakość pyłku i otwieraja się dopiero
jak łodyga ma znaczną długość. Oznacza to, że odmianę można
łatwo przyspieszyć pod folią, aż do początku kwitnienia, bez obaw
przypalenia kwiatów .
Odmiana produkuje dużo i łatwo kwiatostany. Prowadzi to do
zwiększonego kwitnienia i dużej wydajności. Jasny kolor owoców
i jędrność truskawki umożliwia (w szklarniach), zbiór owocu w
dłuższych odstępach niż np. Sonata.Odmiana ta jest mniej podatna na
gnicie owoców i jest odporna na mączniaka.

Zbiory i sprzedaż

Owoce Fleurette nadają się do sprzedaży bezpośredniej, jak i do hurtu.
Owoce są pomarańczowo-czerwone, w kształcie szerokiego stożka
i błyszczące. Owoce nie ciemnieją podczas przechowywania i długo
pozostają optycznie świeże.
Owoce są bardziej jędrne niż Elsanta i Sonata a skóra owoców jest mało
podatna na uszkodzenia. Fleurette nie zmienia koloru po zbiorze i jest
mało podatna na odgniecenia.Owoce Fleurette są mniej podatne na
pękanie niż Elsanta.
Smak owoców jest podobny do Elsanta; wyważony, winno
słodkie, nadają się do szerokiej gamy klientów.Roślina jest dobra w
planowaniu zbiorem, owoce łatwe do zebrania.Wielkość owoców jest
porównywalna z Sonata; trochę większa niż Elsanta.
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