
ΦΥΤΟ

– Πρώιµο υβρίδιο µέτριας ζωηρότητας

– Eύκολη καρπόδεση και σε δύσκολες συνθήκες

– Κατάλληλη και για υπαίθρια καλλιέργεια

– Για µεγάλη διάρκεια συγκοµιδής συνιστάται εµβολιασµός
 
ΚΑΡΠΟΙ

– Πολύλοβοι και κατσαροί βάρους 250 - 350 γρ. 

– Eξαιρετική γεύση, λεπτή επιδερµίδα και απουσία ξύλου 

– Έχει την µεγαλύτερη διατηρησιµότητα στην κατηγορία της 

– Κατάλληλη και για εξαγωγές
 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
(HR) ToMV/ Fol:1/Va:0/Vd:0

∆ΙΑΘΕΣΗ: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ
Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι 
τηλ. 210  688 9717 fax: 210 6801018
email: athens.hellaseed@corteva.com

DOPPIA F1

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΗΣ
ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΠΙΑΣ TΟΜΑΤΑΣ

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TM, ®, Εµπορικά σήµατα της Corteva Agriscience και των συνδεδεµένων εταιρειών της.
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ΓΛΥΚΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
KHAN F1

Κορυφαία λύση
για τη φρέσκια αγορά
και τη µεταποίηση

ΔΙΑΘΕΣΗ: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ



Το Khan F1 είναι SuperSweet (sh2), μεσαίας 
ωρίμανσης υβρίδιο (76-80 ημερών) κατάλληλο για 
πρώιμες, μεσαίες και όψιμες φυτεύσεις. 
Φυτά ομοιόμορφα κι εξαιρετικά δυνατά, 
παραγωγικά (συνήθως συλλέγονται δύο 
εμπορικές ρόκες ανά φυτό) και πολύ ανθεκτικά 
σε συνθήκες στρες.

Μέσο ύψος φυτών: 210-220 cm
Οι ρόκες είναι μεγάλες, κυλινδρικές και πολύ 
ελκυστικές, έχουν πολύ καλή ευθυγράμμιση των 
σπόρων και άριστο γέμισμα μέχρι την κορυφή.

42-44 σπόροι στο μήκος της ρόκας και 16 σειρές 
στη διάμετρο.
Σπόροι μεγάλου μεγέθους με εξαιρετικά γλυκιά 
γεύση και έντονο κίτρινο χρώμα. 
Χαρακτηρίζεται από την καλύτερη δυνατή 
διατήρηση μετα-συλλεκτικά.
Κατάλληλο για τη φρέσκια αγορά και για 
επεξεργασία.
Ανθεκτικό στη σκωρίαση και την ίωση Maize 
Dwarf Mosaic Virus. Ανεκτικό στην 
Ελμινθοσπορίωση (NCLB).
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