
Te informacje dostarczyli my Pa stwu korzystaj c z naszych do wiadcze  w uprawie nowych odmian za ewentualne nie cis ci Flevoplant Polska nie odpowiada 
Rumba jest odmian  chroniona przez  Plant Breeder’s Rights. Zabrania si  sprzeda y roslinn lub ich cz ci oraz rozmna  je na w asne potrzeby  bez pozwolenia w ciciela. 
 
 

Charaktersytyka:  

 wczesny zbiór 
 atrakcyjna prezentacja 
 zdrowy zbiór 
 wysoka plenno  
 bardzo b yszcz ce 

 
 

Rumba jest   wczesno czerwcow  odmian . Wyró nia si  cudownie l ni cymi,  czerwonymi owocami.  
Silnym stron  Rumba jest trwa  oraz po ysk owocu, który jest obecny nawet po kilku dniach 
przechowywania . Owoce ‘Rumba ‘ rzadko ulegaj  deformacji. Odmiana jest przystosowana do upraw w 
zimnym klimacie  Europy. W uprawie polowej jest cz sto uprawiana jako alternatywa do ‘Honeoye’ 
Rumba z powodzeniem jest uprawiana w obiektach tunelowych. 
 
KWITNIENIE I ZBIORY  
 Kwiatostany wyrastaj  s  na poziomie pokroju li ci. Nie s  zbyt d ugie co troch  chroni ro lin  przed 
wiosennymi przymrozkami. Kwiaty s redniej wielko ci i maja dobrze rozwini te pr ciki. Pr ciki o du ej 
ilo ci  py ków  kwiatowych,  s  dobrze  zapylane  przez  owady.  ‘Rumba’  owocuje  w  podobnym  czasie  jak  
‘Honeoye’. 
 
 JAKO  OWOCÓW Rumba posiada ciemne i du e li cie, ma o podatne na choroby 
 
Owoce s  pi kne, jednolite, bardzo b yszcz ce od czerwonych, do ciemno czerwonych. S  soczyste i 
maj  na  ogó  dobry  s odki  smak.  Ziarenka  zazwyczaj  s  wci gni te  w  owoc  .  Owoce  s  wystarczaj co  
twarde i mog  by  zrywane w pe ni dojrza e. Musz  by  jednocze nie zrywane regularnie i na czas aby 
przejrza e nie ciemnia y jak u Honeoye’ . rednia masa owoców jest znacznie wy sza ni  u ‘Honeoye’. 
Owoce s  zwykle odporne na gnicie  (Botrytis cinerea), m czniaka prawdziwego (Sphaerotheca 
macularis) oraz uszkodzenia od deszczu.  .  
 
PRODUKCJA 
Rumba uprawiana jest  w polu jako alternatywa do ‘Honeoye’. Rozstaw sadzenia zalecany w rz dzie 35 
cm. Taki rozstaw spowoduje, e w drugim roku owocowania liscie ‘Rumba’ os oni  owoce przed 
dzia aniem promieni s onecznych i tym samym owoce nie b  ciemnie . 
W drugim roku owocowanie jest bardzo du e. Owoce s  od Honeoye’ ci sze,  zdecydowanie wi ksze i 
nie drobniej . atwo zrywa si   z krzaka. Relatywnie  ma o pracoch onna przy sortowaniu. Produkcj ’ 
Rumba’ równie  przewy sza ,Honeoye’ .  Ro lina dobrze sprawuje si  pod przykryciem z agrow ókniny na 
przyspieszenie. Produkcja taka rozpocznie si  od 4-7 dni wcze niej.  
 
 

Rumba yszcz cy start
lato
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PODATO  NA CHOROBY 
Rumba tylko nieznacznie jest podatna na choroby. 
Li cie ro liny s  bardzo witalne i co bardzo wa ne 
nie zaobserwowano praktycznie adnych, 
problemów z chorobami li ci. Nie zaobserwowano 
równie  problemów   takich  jak  zgnilizna  korony  
truskawki (Phytophthora cactorum). rednio 
podatna na wi dni cie ro lin (Verticillium dahliae) 
 
 
 

DO WIADCZENIA UPRAWOWE ! 
Z racji wczesnego kwitnienia ro lin nale y chroni  kwiaty przed wiosennymi przymrozkami. Wymaga 
terminowego stosowania zabiegów przed szar  ple ni  (Botrytis) jak i Rhizoctonia. Odmiana dobrze 
reaguje na przyspieszenie i jest szczególnie podatna do upraw polowych. Wyniki upraw w uprawach 
tunelowych nie s  bardzo pozytywne Owoce s  du e i atrakcyjne i  zbiór rozpoczyna si  zaraz po ‘Clery’ 
 Jednak w pierwszym zbiorze Rumba produkuje wi cej  truskawek.  
Poniewa  Rumba jest raczej odporna na  mróz, odmiana jest tak e uprawiana w Skandynawii. Rumba jest   
coraz cz ciej tam obsadzana jako zamiennik dla Honeoye. Jednak e, ro liny musz   by  zabezpieczone 
agrow óknin  na okres zimy.Istniej  pewne przes anki, 
e Rumba nie powinna  mie  zbyt du o boru, poniewa  

ten pierwiastek ladowy jest prawdopodobnie 
wch aniany bardzo atwo,  i szybko prowadzi do  
nadwy ki. Rumba jest stosunkowo atwa w uprawie 
 
Wykres kumulacji zbioru Honeoye Rumba w  
gramach w otwartym polu w Holandii   
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 Sonata Rumba Honeoye 
Relacja zbioru kl I w(g) 100 100 90 

rednia masa owocu w (g) 22 21 19 
Smak* 8 7 7 
Kszta t owocu* 7 7 5 
Trwa  skórki 7 7 5 

drno  owocu* 7 6 5 
*Skala 1-9 Wy szy stopie  oznacza lepszy smak, kszta t,trwa  
 
Flevoplant Polska Sp z o.o. 
Duraczewo 8, 66-535 Goscim 
Tel:   95 762 42 49 
Fax:  95 762 42 49  
Mob: 501 409 957 Zbigniew Pisarek. 
zbigniewpisarek@flevoplant.pl 
www.flevoplant.pl 
 
 


