Florin powtarzajaca super smaczna
Wydajna
adne owoce
atwo ro nie
Kwitnie podczas wysokich temperatur latem
Dobry smak
Wra liwa na Phyt. cactorum
Odmiana:
Florin jest krzy ówk Darselect i Everest. Jest pierwsz odmian
programu rozmno eniowego Goossens Flevoplant. Jako owoców
i wydajno tej odmiany jest bardzo wysoka. Te walory powoduj
e warto t odmian uprawia .
Florin owocuje wolno i stabilnie nawet w okresie ekstremalnych
temperatur. Te cechy daj ro linie wystarczaj co du o energii do
tworzenia dobrych owoców przez ca y zbiór.
GLEBA
Florin jest odmian o du ym pokroju li ci. Lepsze efekty uzyskuje si na relatywnie ci szych glebach.
Oczywi cie struktura takiej gleby musi by dobra i wolna od zastoisk wodnych. Ro lina ma podobne
wymagania nawozowe jak wi kszo odmian powtarzaj cych owocowanie. Florin mo e by uprawiana w
polu i pod os onami. Na p ask, ale korzystniej na wa ach. W substracie mo na sadzi w do du ym
zag szczeniu jednak nale y zachowa rozwój wegetatywny ro liny. Florin atwo tworzy nowe li cie.
Ro lina musi zachowa dobr równowag mi dzy produkcj li ci i owoców.
RO LINY
Typ ro lin ma du e znaczenie na okres zbioru. Wielodoniczkowe ro liny i z rozetek, zrobionych jesieni
daj mo liwo ci szczytu zbioru wiosn . Z rozetek wcze nie zadoniczkowanych otrzymamy mniejszy
zbiór wiosenny, a latem ju z du ych ro lin otrzymamy du o wy szy zbiór. Sadzonki frigo wchodz
pó no w produkcj owoców i szczyt zbioru przypada od sierpnia do wrze nia.
Zasadne jest wczesne sadzenie ro lin, ale temperatura gleby powinna by co najmniej 7-8 °C. W
przeciwie stwie do wielu innych odmian powtarzaj cych sadzimy
Florin nie za g boko. Korona ro liny musi by dobrze widoczna po
posadzeniu. U Florin nowe korony wyrastaj nisko i ich kontakt z gleb
zwi ksza szans na pora enie grzybem Phyt. Cactorum . Florin nie
sadzimy za g sto. Ro lina ma du o li ci i d ugie kwiatostany
wyrastaj ce za pokrój li ci. W uprawach polowych sadzimy ca. 35 000
sztuk na hektar. Na podwy szeniu 6 sztuk na metr bie cy . Nigdy nie
sadzimy w pasach trzyrz dowych.

Te informacje s dostarczone z naszych wczesniejszych do wiadcze zwi zanych z upraw nowych odmian. Goossens Flevoplant nie ponosi odpowiedzialno ci za lokalne
uwarunkowania i rzeczywiste wdrazanie zalece .. Florin jest odmiana chronion przez Goossens Flevoplant BV, który jest w cicielem odmiany. Sprzedaz roslin i ich cz ci,
rozmna anie(nawet na w asne potrzeby) bez licencji jest zabronione i jest przest pstwem .

UPRAWA
Kilka tygodni po posadzeniu obrywamy pierwsze kwiatostany. U Florin usuwanie pierwszych
kwiatostanów ju przy koronie jest bardzo wa ne! Dwa tygodnie pó niej wyrastaj kolejne kwiatostany
czy je nale y usun zale y od ilo ci li ci i wielko ci samej ro liny.
Zbyt d ugie usuwanie kwiatostanów spowodowa mo e trudne przej cie
ro liny ze stadium wegetatywnego w generatywny. Roz ogi odbieraj
energi ro linie potrzebn do tworzenia kwiatostanów. Ro lina ma du o
li ci. Du a powierzchnia li ci gwarantuje dobr jako i wielko
owoców podczas wysokich temperatur. Ro lina, a do pó nej jesieni
produkuje zielone li cie bez jesiennych wybarwie li ci jakie znamy u
innych odmian powtarzaj cych.
NAWO ENIE
Ukorzenianie na pocz tku jest czasami trudne i ro lina relatywnie ma ma e potrzeby nawozowe na
starcie. Niskie temperatury gleby i wysokie-pH prowadz do braku integracji niezb dnych elementów w
ro linie co w rezultacie sprawia, e li cie s jasne lub koloru
tego. Brakuj ce elementy nale y
dostarczy u ywaj c nawozów dolistnych. Dobrze ukorzeniona ro lina o du ej powierzchni li ci ma du e
potrzeby na azot i potas. Uprawy w substracie wymagaj zwi szenia EC dostarczonego o 20% w
porównaniu z wi kszo ci innych odmian. Wy sze EC prowadzi do uzyskania bardziej kompaktowych
ro lin i ma du y wp yw na j drno owoców. Ro lina wymaga odpowiedniej ilosci Magnezu i Molidenu
bo te elementy maja wp yw na konwersj azotu przy wzro cie ro lin.
OCHRONA
Najwa niejszym aspektem ochrony uprawy Florin jest prewencja przeciw zgnili nie korony truskawkiPhytophthora cactorum. Ta odmiana jest szczególnie wra liwa. W Holandii podlewa si ro lin zaraz po
posadzeniu i po kilku tygodniach powtórnie zadaje si rodkiem uodparniaj cym na dzia anie grzyba. W
Polsce nie ma zarejestrowanych rodków zwalczaj cych Phytophtora cactorum. Inne choroby grzybowe
wyst puj ce na Florin to szara ple i m czniak(szczególnie pod os onami). Nale y równie uwa
na
wciornastka zachodniego i zmiennika lucernowca.
Zbiór
Owoce s bardzo podobne do owoców Elsanta. Kolor owoców
pomara czowo-czerwony i nie ciemnieje po zbiorach. Smak
owocu jest orze wiaj cy. Owoce mocno aromatyczne. Zbiór
rozpoczyna si w po owie lipca i trwa bez wi kszych przerw
do przymrozków. Kwiatostany s d ugie i nara one na deszcz
jednak owoce s odporne.
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