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Odmiana Masa 
owocu [g]

Rozmiar / typ  
owoców

Malinowy

Maluno 190 - 240 BBB

Maturbo 160 - 190 BB

Malduo 170 - 210 BB

Mięsisty

Extradena 190 - 230 BBB

Altadena 210 - 260 BBB - BBBB

Growdena 190 - 230 BBB

Standardowy Edamso 180 - 220 BB - BBB

Śliwkokształtny
Romanella 100 - 120 owalny wydłużony

Romindo 90 - 120 owalny

Gronowy
Clobogo 150 - 180 grono z kolankiem

Climston 110 - 130 grono bez kolanka
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DUŻE  
MALINOWE  

OWOCE  
PRZEZ CAŁY  

SEZON

 owoce o mięsistej strukturze wewnętrznej, delikatne i smaczne
 lekko spłaszczone z regularnym żebrowaniem o masie 190-240g
duże owoce rozmiaru BBB, w okresie lata BB/BBB
 dobre wiązanie owoców, należy regulować grona do 4 owoców

 szybki rozwój gron w powiązaniu z dużymi owocami daje wyraźnie  
większy i pewny plon

roślina silna o dużej masie liściowej  
 liść opadający o dużej blaszce, okrywający grona  

rośliny krótkie, kompaktowe o silnym i stabilnym wzroście

  Wyjątkowa odporność na występowanie  
suchej zgnilizny wierzchołkowej

  Jednorodny malinowy kolor,  
odporność na przebarwienia wywołane  
silnym nasłonecznieniem

Owoc: 

Roślina: 

Zobacz Video



ŚREDNIEJ  
WIELKOŚCI 

OWOCE BEZ PLAMY  
I SUCHEJ  

ZGNILIZNY

 owoce o mięsistej strukturze wewnętrznej, delikatne i smaczne
 lekko spłaszczone z regularnym żebrowaniem o masie 180 – 210g
 owoce w większości w rozmiarze BB
 dobre wiązanie owoców, 
 bardzo wyrównany rozmiar i kształt owoców
 wydłużona trwałość owoców

 roślina silna o dużej masie  
liściowej  

 liść opadający o dużej blaszce, 
okrywający grona  

 rośliny krótkie, kompaktowe  
o silnym i stabilnym wzroście

 rośliny o ograniczonej podatności  
na Szarą pleśń

Owoc: 

Roślina: 

Przeczytaj artykuł



  Okrągłe owoce z okazała długa szypułka, w rozmiarze BB  
(na początku sezonu BBB), masa owoców 160-190g
  Wyrównany kształt i rozmiar owoców oraz dobry smak
  Wysoka trwałość owoców
  Wysoka tolerancja na suchą zgniliznę wierzchołka
   Owoce odporne na występowanie plam spowodowanych  
intensywnym nasłonecznieniem
  Bardzo wysoki plon

 Nowy malinowy  
standard

Owoc: 

Szczepienie / podkładka:
 Szczepienie w systemie 2/1, w zależności od warunków uprawowych

  Kardia – silna podkładka dla upraw późniejszych  / i lub w nowych szklarniach
  Arnold – generatywna podkładka w uprawach grudniowych  
/ i lub starszych obiektach

NAJWYŻSZA  
JAKOŚĆ 
I PLON

 Zbalansowany pokrój rośliny, generatywny charakter z silnym wigorem,
  Liść dość duży okrywający, optymalna powierzchnia liści w trakcie  
całego sezonu

  Rośliny średniej długości międzywęźli, rosną prosto przy sznurku
  Bardzo dobre wiązanie w najtrudniejszych warunkach

Roślina: 

Zobacz VideoNOWOŚĆ



dostosuj odmianę malinową 
do swoich potrzeb 

Maluno
 Masa owocu 190 – 240g
 Roślina krótka, kompaktowa o dużym poziomie ulistnienia

Malduo 
 Masa owocu 180 – 210g
  Silna roślina, średni poziom ulistnienia

Maturbo 
 Masa owocu 160-180g
 Roślina otwarta o mniejszym poziomie ulistnienia

Wysoka i łatwa produkcja  
w niższych obiektach.
Duży rozmiar owoców o długiej 
trwałości i jakości handlowej.

Średni rozmiar owoców,  
bez problemów z suchą 
zgnilizną i plamą.

Bardzo atrakcyjny, średniej
wielkości owoc z ładną szypułką.
Wybitnie wysoka tolerancja
na szarą pleśń.



ŁADNA – ciemno czerwony, błyszczący, mięsisty kształt

ŁATWA – dobre wiązanie w każdych warunkach

SZYBKA –  wysoki wczesny plon i całkowity plon handlowy

190-230 g, w większości rozmiaru BBB również latem
wybarwiający się na intensywny czerwony kolor
okrągły, kształtny, lekko spłaszczony i karbowany
mięsista struktura i dobry smak 

  dobra jakość owoców - duża wytrzymałość na suchą zgniliznę wierzchołka 
oraz mało podatny na mikro spękania skórki 

Owoc: 

INTENSYWNY 
KOLOR I SMAK

 otwarty pokrój rośliny, generatywny typ – stabilny w całym okresie wzrostu
 średni poziom ulistnienia, prosto rośnie, nie wychyla wierzchołków

łatwa w obróbce i prowadzeniu
 dobra równowaga wzrostu i owocowania, szybkie tempo tworzenia gron  
(nawet 2 grona więcej od Altadeny)

możliwa i zalecana uprawa szczepiona, dwupędowa

Roślina: 

Zobacz Video
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 Owoce 35-40 g o intensywnie  
 czerwonym kolorze

  Atrakcyjny wygląd grona  
 (10-12  owoców w gronie)

  Trwałe owoce o wysokiej jakości
  Doskonały smak

 Roślina otwarta, o zbalansowanym  
i stabilnym wzroście
  Tworzy więcej rozdwojonych gron  
co wpływa na wyższy plon

     Dobre wiązanie owoców, również  
na początku sezonu uprawy
  Ograniczona wrażliwość na sucha 
zgniliznę wierzchołkowa 

Bardzo dobry smak
  Atrakcyjny wydłużony kształt,  
przypominający truskawkę
  Bardzo dobry kształt i jakość grona,  
owoce mocno trzymają się grona  
i nie opadają
  Szeroki pakiet odporności  
(Mączniak i Brunatna plamistość)

Roślina: 

Owoc: Dunistar  
aromatyczny smak i najwyższa  
jakość grona koktajlowego

Primona
odmiana koktajlowa 

NOWOŚCI

Owoc: 

Angelle 10-11 czerwony baby plum, owalny pojedyncze owoce

Monile 11-14 malinowy baby plum, owalny pojedyncze owoce

Bamano 11-12 pomarańczowy baby plum, owalny pojedyncze owoce

KM 5512 12-13 oryginalne brązowe Mini Kumato, 
owalny pojedyncze owoce

Dunistar 20-25 czerwony, kształt papryczki grona 10 - 11 owoców

Dubbo 18-25 czerwony, wydłużony kształt  
mini San Marzano  grona i pojedyncze owoce

Belido 11-13 czerwony cherry, okrągły grona; 14 -18 owoców

Ninive 12-15 żółte cherry, okrągły grona; 16 - 18 owoców

Primona 35-40 czerwony coctail, okrągły grona; 9 -11 owoców

Olmeca 100-120 brązowe oryginalne Kumato,  
okrągły pojedyncze owoce

Romanella 100-120 czerwona śliwka, owalny pojedyncze owoce
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Zalecany 
sposób zbioru

Typ owoców / kształtMasa  
owocu [g]

Odmiana



KumatoKM 5512  

  Atrakcyjny pomarańczowy kolor
  Preferowany przez konsumentów z powodu:

        Słodkiego smaku
        Wyczuwalnego aromatu
        Przyjemnej chrupkości 
        Atrakcyjnego wyglądu

   Dostępna przez cały rok, uprawiana  
w różnych warunkach

 Słodki smak i soczystość
 Niska kwasowość, dzieci go uwielbiają
 Rewelacyjna struktura owoców,  
przyjemność w jedzeniu
 Przyjemny aromat owoców
 Kolor malinowy
 Wielkość i kształt porównywalne  
do najpopularniejszych Angelle i Sweetelle

 Atrakcyjny wygląd, intensywny czerwony kolor 
 Doskonały słodki smak 
 Przyjemna chrupkość i aromat 
 Trwałe – długi termin przydatności do spożycia
   Dostępne przez cały rok, uprawiane w różnych 
warunkach

Monile 

8-8,5

8-9

Angelle Bamano 

8-8,5

Dubbo

6,5-7,0
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  Atrakcyjnie prezentuje się grono  
z 14-18 owocami
  Czerwone i błyszczące owoce  
o masie 11-13 g
  Owoce są trwałe i długo zachowują  
wysoką jakość 
  Soczyste i słodkie owoce (średni brix 8,0)

 Autentyczny i intensywny smak
 Wyjątkowa jakość
 Oryginalny i niepowtarzalny
 Słodsze od zwykłych pomidorów
 Bardzo soczysty i jędrny
 Wielkość owoców między 80 a 120 g

 Owoce wydłużone o masie 20-25 g
 Bardzo dobra trwałość owoców i całych gron
 Atrakcyjnie prezentujące się w gronach 
 Aromatyczny smak 

 Pomidor śliwkokształtny Premium,  
idealny kształt i wybitne walory smakowe
 Wyróżniający się podłużny kształt owoców  
o masie 110-120 g
 Atrakcyjny wygląd

Belido

8-8,5

Romanella

 idealnie prezentuje się zapakowane osobno 
oraz razem z innymi kolorami baby plum
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Arnold
zbalansowany wzrost,  
łatwiejsze sterowanie  

uprawą w okresie  
deficytu światła

Kardia
silna podkładka,  

optymalna produkcja  
to wysoki plon

Aorta
bardzo silna podkładka, 

specjalista do zadań  
specjalnych

NOWOŚĆ

Więcej szczegółowych informacji znajda Państwo na www.tomato-academy.pl  
oraz bezpośrednio od specjalistów Tomato Academy.

Na prawidłowy dobór podkładki do uprawianej odmiany ma wpływ wiele czynników.  
Należy brać pod uwagę termin sadzenia i parametry techniczne szklarni,  
czyli warunki w których rośliny będą rosły. 

  Dostosowana do odmian generatywnych

  Najlepsze wyniki w nowoczesnych  
obiektach z dużą ilością  
dostępnego światła

Zobacz Video



https://www.youtube.com/user/TomatoAcademy

Zespół:
Zarządzanie produktem
Rafał Alfut
660 492 377
rafal.alfut@syngenta.com

Polska Centralna i Wschodnia
Marcin Grosner
608 641 694
marcin.grosner@syngenta.com

Polska Zachodnia
Gabriel Chojnacki
608 647 151
gabriel.chojnacki@syngenta.com

Zapraszamy na nasze portale:

        Tomato Academy  

www.tomato-academy.pl

  


