
ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ, ДИВОВИЖНА ЯКІСТЬ 

ДУЕТ F1
офіційний дистриб’ютор в Україні, ТОВ 

«Іннова Україна» 
Телефон: +380 44 465 72 75 

+380 67 412 62 70

e-mail: info@innova.com.ua

innova.com.ua

Відскануйте код, щоб отримати більше 
інформації про продукцію 

на офіційному сайті!

Слідкуйте за нами у Facebook,  
щоб дізнатися більше детальної  

та нової інформації!

Повідомлення! Усі дані в діаграмі та в усіх публікаціях ZKI Zrt. надаються лише для інформації; вони були підготовлені відповідно до знань, отриманих на 

основі минулого практичного досвіду виробників та наших вимірювань. Описи вирощування та дані в публікаціях ZKI Zrt. призначені лише для загальної 

інформації. Наша компанія припускає, що наші клієнти мають професійні знання для правильного використання нашої продукції, і вони дотримуються 

вимог правильного зберігання, продажу та використання насіння виробництва ZKI Zrt
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Ñï³ââ³äíîøåííÿ êàòåãîð³é ðîçì³ðó ïëîä³â

Дует F1 – це індетермінантний, солодкий, світло-
зелений конічний гібрид перцю із високим рівнем 
стійкості до вірусу тютюнової мозаїки Tm2.

Має потужну добре розвинену кореневу систему, 
яка здатна ефективно засвоювати поживні речовини. 
Його стебло і система гілок – міцні, їх нелегко 
зламати. Його густе листя є чудовим укриттям від 
сонячних опіків. Крім генетичної стійкості Дует F1 
має відмінну загальну стресостійкість, що гарантує 
надійний врожай. Цей гібрид дуже ранній по терміну 
дозрівання і має високий показник врожайності. 
Це відмінний вибір для вирощування у відкритому 
ґрунті.

Дует F1 має правильну форму, гладку та блискучу по-
верхню. Плоди мають світло-зелене забарвлення, у бі-
ологічному дозріванні вони червоні. Середня довжина 
плодів 12-14 см, середня ширина 6-7 см, середня вага 
110-125 г. Завдяки товстій м’якоті, товщина якої може 
перевищувати 5 мм, плоди можна безпечно транспор-
тувати, вони мають тривалий термін зберігання.

Виходячи з наших випробувань у багатьох місцях, 
Дует F1 переміг гібридів-конкурентів за загальною 
та ранньою врожайністю.

За нашими вимірами, він має чудову врожайність 
плодів першої категорії.

Зразок I
Зразок II

Після реєстрації Дует F1 швидко набув популярності, 
все більше виробників обирають наш гібрид через 
його чудову врожайність, високу якість та легкість у 
реалізації плодів.

Дует F1 є відмінним вибором для супермаркетів та 
овочевих ринків завдяки товарному вигляду та сма-
ковим властивостям плодів.

Основні характеристики:
•  Солодкий світло-зелений конічний перець
•  Дуже правильна, товарна форма
•  Тверді і блискучі плоди з товстими стінками
•  Тривалий термін зберігання
•  Міцні гілки та потужна коренева система
•  Загальна стресостійкість вище середнього
•  Ширина плоду приблизно 7 см, довжина близько 

12-14 см, товщина стінки більше 5 мм
•  Колір біологічного дозрівання – червоний
•  Стійкість: HR: Tm0,1,2

Загальна врожайність за 
технологією відкритого поля (кг/м2)
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Ранній врожай/перший і 
другий збір/кг/м2
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