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Florentina
„powtarzająca i wszechstronna"

 • Wczesny start
 • Dobry smak i wydajność
 • Kształtne I błyszczące owoce
 • Trwała skórka
 • Utrzymuje ciągłość produkcji

Odmiana
Florentina jest  powtarzajaca o wielu doskonałych cechach.Owoce są 
twarde, w kształcie stożkowym, jasno czerwone.Odmiana ma podatność 
na odgniecenia, owoce pozostają błyszczące nawet po przechowywaniu 
w chłodni. Florentina jest w segmencie  programu hodowlanego 
Goossens Flevoplants odmian o jasno czerwonej barwie owoców. 
Obecnie Florentina ma najlepszą kombinację smaku i wydajności.

Uprawa
Florentina to odmiana dość generatywna i szybko wytwarza nowe 
kwiatostany. Wymaga to dobrych warunków wzrostu w zakresie gleby 
i temperatury. Oczywiście, struktura gleby musi być dobra i bez zastoisk 
wodnych. W uprawie polowej, najlepiej jest uprawiać Florentina na 
podwyższonych zagonach. Uprawa roślin w substratach  powinna 
wynosić 6-8 sztuk roślin na metr aby zachować dobrą równowagę  
między liśćmi i owocami.Wyższa gęstość roślin, spowoduje że wcześniej 
będzie  konieczne, rozpoczęcie wycinania  liści.
Rodzaj roślin i czas sadzenia mają wielki wpływ na czas zbioru. Sadzenie 
jesienią z doniczkowanych prowadzi do szczytu zbiorów wiosną. Rośliny 
Frigo (sadzenie marzec / kwiecień) mają późniejszy czas zbioru 
i osiągną szczyt owocowania w lipcu / sierpniu. Wczesne nasadzenia jest 
odpowiednie, ale temperatura podłoża musi być co najmniej 7-8 ° C. 
Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 10-12 ° C i rosnąć. 
Inaczej roślina powinna być okryta . Dobre ukorzenienie jest ważne, aby 
roslina utrzymała wielkość owoców w czasie wysokich temperatur latem. 
Uprawy w glebie: na ogół rośliny pozostają zwarte, co sprawia, 
że zbieranie jest łatwiejsze. Florentina nie jest szczególnie wymagająca 
pod kątem żywienia.

Zbior i sprzedaż
Zbiór rozpoczyna się zwykle w lipcu i trwa do września. Owoce są twarde 
i dość odporne na uszkodzenia od deszczu. Jeśli rośliny nie są posadzone 
gęsto  owoce są wyraźnie widoczne i mogą być łatwo zbierane. Roślina 
produkuje duże kwiaty i owoce które utrzymują również dobry rozmiar.
Florentina wytwarza kwiatostany łatwo.Barwa owocu jest podobna do 
Elsanta i nie  ciemnieją znacznie po zbiorze.Smak owoców jest bardzo 
dobry. Stosunek słodko-kwaśny jest szczególnie dobrze wyważony.
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