Nieuw!

Migo (Cepuna(cov))
®

Kruising: Conference x Doyenné d’Hiver

Hoge productiviteit en lange houdbaarheid!

The friendly pear
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Altijd

Eigenschappen & technische gegevens
Gladde groene peer met een frisse aantrekkelijke uitstraling
Knapperig & sappig, met een zoetzure smaak
Goede bewaareigenschappen en uitstalleven na bewaring
Vruchtbaar ras met grove en homogene vruchten;
vruchtmaat tussen 60 en 80 mm
Gemiddeld vruchtgewicht: 200-220 gram
Goede en stabiele jaarlijkse productie en weinig
gevoelig voor beurtjaren
Gezonde en vitale boom met een sterk groeiniveau
Geschikt voor intensieve aanplant in alle plantsystemen.
Beschikbaar op onderstam Kwee Adams, MC en Q-eline®.
Vooralsnog vermeerderd met een tussenstam.
Bloeitijd is middentijds
Geschikte bestuivers: Conference, Bonne Louise d’Avranches
en Gieser Wildeman als rijbestuiving of als enkele bestuiverboom
geplant tussen het hoofdras. Andere bestuivingtechnieken
zijn ook mogelijk door gebruik te maken van Bee boosters® of
mechanische bestuiving
Oogst is ongeveer 135 dagen na volle bloei datum,
(rondom het plukvenster van Conference)
Gemakkelijk te oogsten zonder steelbreuk.
Ziektegevoeligheid is vergelijkbaar met de meeste
commerciële perenrassen

Merk Concept
De peer wordt in een gesloten merk concept geproduceerd
en in de markt gezet onder het Migo® merk.
Indien u meer informatie wilt over Migo®/Cepuna(cov), dan kunt u contact opnemen met uw boomkwekerij of met GKE NV (Urs T. Luder; urs.luder@gkefruit.com; ph. +32 (0)11 67 06 11 ) migopear.com
EFC cvba, samen met haar dochteronderneming GKE NV, bezit de wereldwijde
exclusieve rechten van de variëteit Cepuna(cov)* en de Migo® merk.
*cov gehouden door INRA gerepresenteerd door CEP INNOVATION
Disclaimer: Normale groeiomstandigheden met de juiste aandacht voor het ras resulteren in een hoog percentage Migo® en klasse 1 kwaliteit fruit.
Door invloed van slechte weersomstandigheden (zoals hagelbuien, etc.) kunnen zowel vruchtkwaliteit en het resultaat nadelig beïnvloed worden. GKE,
EFC of de boomkwekerij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van de informatie verstrekt in deze brochure. © GKE NV.

