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Sunlim F1
100% erkek hibrid
Erken mahsul
Son derece yüksek
verim potansiyeli
Yüksek oranda 1.
Sınıf ürün
Dengeli ve güçlü
yaprak oluşumu

Sunlim F1
Sunlim, %100 erkek hibrid olup, ılıman veya Akdeniz iklimine sahip bölgelerde
yeşil kuşkonmaz üretimi için idealdir. Sunlim ile yapılan ilk hasatta bile son
derece yüksek bir rekolte ve mükemmel kalite elde edilebilmektedir. Sunlim, aynı
zamanda ısıtmalı erkenci üretim için de kullanılabilir.

Yetiştirme

Sunlim’in en iyi şekilde yetiştirilebilmesi için verimli, iyi drene edilmiş topraklara
ihtiyaç duyulur. Yeşil kuşkonmaz üretimine yönelik yaptığımız çok yıllık
denemelerde, en iyi sonuçların, 15 – 25 cm dikim derinliği ile hektar başına 25.000
– 32.000 bitki dikim sıklığı ile edildiği tespit edilmiştir. Sulama yapılabilen veya
damlamalı sulama/gübreleme sisteminin kurulu olduğu tarlalarda en yoğun dikim
sıklığını uygulamak mümkündür. Sunlim, %100 hibrid olup yalnızca uzun süreli ve
karlı bir üretim yapmanızı sağlamakla kalmaz aynı zamanda tohum da üretmez ve
üretim gücünü sürgünlere verir.

Ürün

Sunlim, oldukça yüksek bir üretim potansiyeline sahiptir ve son derece kaliteli
sonuçlar vermektedir. Elde edilen ürünün %70’ten fazlasında ürünün çapı 12 mm
ve üzeridir. Ilıman veya sıcak koşullar altında dahi, Sunlim’in uç kısımları kapalı
durumunu muhafaza eder. Sunlim, göz alıcı, yuvarlak ve pürüzsüz sürgünler elde
etmenizi sağlar.

Bitki

Sunlim ile eşit tekdüze çapta, yaprak hastalıklarına ve yatmaya (eğilip bükülmeye)
karşı dayanıklı, diri görünümlü ve dik yapraklı bir ürün elde edilir. Dişi meyve
vermediğinden dolayı, yaprakları neredeyse hiç yatmaz.

Bir bakışta Limgroup çeşitleri
Yeşil Kuşkonmaz (ılıman iklim)

Verim

Çap

Uç Kalitesi

Sunlim
Vegalim

Tohumlar

Limgroup tarafından tedarik edilen tüm tohumlar, filizlenme gücü ve çeşit
safiyeti testlerinden geçirilmek suretiyle son derece sıkı kalite kontrollerine tabi
tutulmaktadır. Tohumlar tedarik edilmeden önce, Hollanda Ekonomi Bakanlığı
denetimindeki bağımsız bir denetim firması olan Naktuinbouw tarafından yeniden
kontrolden geçirilerek test edilmektedir.
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Yasal Uyarı
Limgroup B.V., bu belgeyi büyük bir özenle hazırlamıştır. Bu belgede
yer alan tüm bilgiler, genel bilgilendirme amaçlı olup yerel şart ve
koşullara uygun olarak yorumlanmalıdır. Bu belgede, araştırma sonuçları,
yetiştirme önerileri ve/veya tür tanımlamalarına dair yer alan bilgiler,
kesin bağlayıcı nitelikte olmayıp yalnızca bilgi amaçlıdır. Şüpheye düşülen
durumlarda, bir test işlemi yapmanızı tavsiye ederiz. Limgroup B.V., bu
belgede yer alan bilgilerle ilgili her hangi bir sorumluluk kabul etmez.

