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DOBRZE WYEKSPONOWANE OWOCE

REWELACYJNA JAKOŚĆ OWOCÓW
MAŁE RYZYKO CHORÓB

Pochodzenie rośliny: Fresh Forward, Holandia
Charakterystyka roślin
Rumba jest wczesną odmianą wyróżniającą się pięknymi,
lśniącymi owocami. Odmiana odporna na przemarzanie,
doskonale sprawdza się w uprawie polowej jako
alternatywa dla Honeoye’a. Z powodzeniem może być
również uprawiana w obiektach tunelowych.

Rumba jest odmianą dość odporną na większość chorób.
Podczas gdy Honeoye wykazuje dość dużą wrażliwość
na skórzastą zgniliznę czy wertycyliozę. Rumba jest
rzadko atakowana przez te choroby. Wykazuje również
dość dobrą odporność na mączniaka. Jak większość
odmian wymaga prewencyjnej ochrony przed szarą

Odmiana Rumba jest chroniona wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin, co oznacza, że bez posiadania licencji niedozwolone jest
jej rozmnażanie (również na użytek własny), przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, eksport do Wspólnoty,
import do Wspólnoty, przechowywanie dla każdego z celów wskazanych powyżej. Naruszenie zaś tego prawa spowoduje odpowiedzialność
odszkodowawczą sprawcy takiego naruszenia względem hodowcy tej odmiany na podstawie art. 94 i n. rozporządzenia Rady WE Nr 2100/1994
z dnia 27 lipca 1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 - 0030).

pleśnią jest jednak dużo mniej na nią wrażliwa niż na
przykład odmiana Clery. Kwiatostany z 5-6 kwiatami
dorastają do powierzchni liści co chroni je przed
wiosennymi przymrozkami. Liście duże, ciemnozielone,
mało podatne na choroby. Z uwagi na dużą ilość pyłku
na pręcikach kwiaty są bardzo atrakcyjne dla owadów
zapylających przez co owoce rzadko ulegają deformacji.
Termin owocowania
Rumba owocuje w podobnym czasie jak Honeoye. Rumba
owocuje długo i jednolicie, bez wyraźnych szczytów
produkcyjnych obserwowanych u innych odmian. Pokrój
rośliny jest dość kompaktowy, a jednocześnie otwarty
dzięki czemu owoce są dobrze wyeksponowane na
krzaku co wpływa na łatwość i szybkość zbioru.
Charakterystyka owoców
Owoce są żywo czerwone z dużym połyskiem,
utrzymuję się on na owocach nawet po kilku dniach
przechowywania. Są bardzo soczyste i smaczne. Przez
cały okres zbiorów owoce są duże, średnia ich masa
wynosi 21g. Wszystkie te cechy sprawiają, że Rumba jest
jedną z najbardziej atrakcyjnych odmian wczesnych na
rynku.
Dostępne formy sadzonek:
• Frigo
• Plug
• Tray
• Zielone
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