РЕНТАБЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

ЕКСКЛЮЗИВНА МОЖЛИВІСТЬ:
СУПЕРСЛИВА ТОПЕНД ПЛЮС®

В Європі за останні десять років змінився
сортовий склад у виробництві слив. Традиційні сорти активно поступаються своїм місцем. На зміну їм приходять сорти німецької
селекції серії ТОП. Однією з причин популярності цих сортів є їх резистентність до
вірусу Шарки. Для цілої низки звичайних
сортів сливи вже на 5-8-й рік вірус спричинює серйозні проблеми та негативно впливає як на якість врожаю, так і на його кількість, істотно знижуючи прибутковість саду.
Серед сортів, що входять до серії ТОП, Топенд Плюс® є найбільш популярним і недарма:
– стійкість до вірусу Шарки. За останні 10
років в Європі в жодному саду не відбувалося
шкоди врожаю, спричиненої вірусом Шарки;
– врожай достигає в середині вересня, зберігається в холодильнику 2 місяці;
– розмір плоду понад 60 мм, Брікс (цукор) –
понад 20%, надзвичайно гарний смак;
– врожайність – 30-40 т/га, висока ціна реалізації;
– надзвичайно висока рентабельність вирощування в Європі.
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Дерево середньоросле, гілки спрямовані стрімко вгору. Плантацію можна планувати
з густою посадкою (5х2). Сорт рано вступає в
плодоношення, має надзвичайно високий потенціал врожайності.
Топенд Плюс® – самозапильний. Плоди
великі, покриті восковим нальотом. Смак слив
відмінний, з високим вмістом цукру і хорошим
співвідношенням фруктових кислот (Brix 20%,
загальна кислота 9,5%). Форма слив традиційна.
М'якуш плоду світло-жовтого кольору, соковитий. Кісточка легко відходить від м'якуша. Вага
одного плоду в середньому становить 65 грамів.
Термін дозрівання – кінець вересня. Урожай добре зберігається 4-6 тижнів. Використовують як
для споживання у свіжому вигляді, так і для виробництва варення і паленки, а також в’ялення.

РЕНТАБЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Нещодавно цей елітний сорт сливи внесено в Реєстр сортів України, тому український
виробник отримав можливість офіційно придбати та вирощувати ліцензійні, чистосортні
саджанці сорту Топенд Плюс®, використовуючи всі його переваги.
Саджанці цього сорту Ви можете придбати тільки у плодорозсаднику ДП «Голланд
Плант Україна», який володіє виключним
правом на виробництво та продаж саджанців цього сорту в Україні. Саме тому Ви гарантовано отримаєте високоякісний, ліцензійний садивний матеріал саме цього сорту,
що гарантує безпеку вирощування.

З питань придбання саджанців,
консультування та більш детальної
інформації звертайтесь:
+38 050 372 61 23, +38 050 372 55 74
Координатор проекту:
+38 050 372 1729

Чому саме резистентні сорти?
– Саджанці імунних сортів, які виробляє плодорозсадник ДП «Голланд Плант Україна», надають можливість суттєво підвищити рентабельність саду. Витрати на засоби захисту рослин
можна істотно зменшити, що значно знижує
собівартість продукції. Ці сорти завдяки своїй
резистентності дають можливість досягти хороших результатів також і початківцям-садівникам,
які ще не мають значного досвіду роботи з плодовими деревами.
– Імунні сорти є основою органічного садівництва, частка якого в Європі вже досягає 1015% і постійно зростає. Таким чином, садівник
отримує можливість задовольнити зростаючий
попит споживачів на здоровий продукт з меншою кількістю залишкових хімічних речовин, при
цьому істотно підвищивши рентабельність свого
виробництва.
– Саджанці імунних сортів, які виробляє плодорозсадник ДП «Голланд Плант Україна», створюють безпечну основу для закладки високо
якісного, прибуткового саду.
Наші саджанці – Ваш успіх!

ДП «Голланд Плант Україна»
вул. Концівська, 17, с. Тарнівці,
Ужгородський р-н,
Закарпатська обл., Україна, 89420
+38 (0312) 45 02 09
office@hopu.com.ua
www.hopu.com.ua

Приєднуйтесь до нас:
hollandplantua

holland_plant
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