Polka deser przemys
Polka jest rednio pó
odmian . Owoce Polka s do du e, jednolite w kszta cie,
intensywnie czerwone i bardzo smaczne. Wydajno jest wysoka. Polka jest powszechnie
uprawiana w Skandynawii ze wzgl du na dobr
odporno
na mróz. Owoce Polka s równie
idealne do produkcji d emów i soków.

JAKO C OWOCÓW
Owoce Polki s b yszcz ce maja intensywny ciemno czerwony
kolor i ciemno czerwony mi sz. Owoce maj , s odko-kwa ny
smak i przyjemny aromat. Smak Polki jest bardzo dobry, owoce
trwa e. Pierwsze owoce maja kszta t sto kowy s redniej
wielko ci, wielko kolejnych owoców zmniejsza si . Wa ne jest,
aby sadzonka mia a wystarczaj co du o wody dla dobrego wzrostu i w trakcie owocowania. Zbiór owoców jest
atwy a szypu ki równie daj si atwo oddzieli od owoców.
KWITNIENIE I OWOCOWANIE
Polka jest mocn ro lin , o do zwartym pokroju li ci. Kwiaty Polki maja dobrze rozwini te pylniki i wystarczaj
ilo py ku, który przyci ga owady i kwiaty zostaj dobrze zapylone. Zbiór podobny do Senga Sengana .
WYDAJNO
Polka jest bardzo wydajna, ale pod warunkiem, e jest dobrze nawo ona i nawadniana.
PODATNO NA CHOROBY
Owoce Polki s zdecydowanie mniej podatne na gnicie owoców ni ‘Senga Sengana’(Botrytiscinerea) .
Sadzonki s podatne na zgnilizn
(Phytophthore fragarie) ma o wra liwe na zgnilizn korony truskawki
(Phytophthora cactorum). Polka ma dobr odporno na m czniaka (Sphaerotheca macularis) i czerwon
plamisto (Alternaria alternata).
ODPORNO NA CHOROBY
Polka zosta a opracowana dla produkcji przemys owej jako alternatywa dla Senga Sengana jak i na rynek owoców
wie ych Pólnocna mro na Europa. Polka sprawdza si w kilkuletniej produkcji. Jest odporna na d ugie i ci kie
zimy lepiej plonuje na lepszych humusowych glebach.

Sadzonki sa dost pne w:
Goossens Flevoplant Polska Sp. z o.o.
Duraczewo 8, 66-535 Go cim
Te/fax: 95 762 42 49
Mob: 501 409 957, Zbigniew Pisarek
zbigniewpisarek@flevoplant.pl
www.flevoplant.pl
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