Έχουμε τον τρόπο να κάνουμε το brand σας ξεχωριστό

Αυτή είναι η τομάτα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παραγωγού

Η καλλιέργεια τομάτας αποτελεί σήμερα μία από τις πιο ισχυρές τάσεις της αγοράς και στην
Ελλάδα υπολογίζεται ότι διακινούνται συνολικά περισσότερα από 65 εκατομμύρια σπόροι
και φυτά. Η τομάτα θερμοκηπίου ειδικότερα θεωρείται ως το «ιερό δισκόποτηρο» της
λαχανοκομίας, καθώς σε όλες τις μορφές της σε παγκόσμιο επίπεδο αναλογεί στο 50% του
κλάδου, παράγοντας μεγάλες αξίες.
Ο Έλληνας παραγωγός δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και η
ανάγκη διαφοροποίησης με αξιόπιστα και καινοτόμα προϊόντα είναι περισσότερο έκδηλη
από ποτέ. Σε αυτή την κατεύθυνση η εξειδικευμένη εταιρεία προηγμένης λαχανοκομίας
AGRIS σε συνεργασία με τον γαλλικό οίκο HM Clause, δίνοντας απόλυτη έμφαση στις
ανάγκες του Έλληνα παραγωγού, δημιούργησαν στο πλαίσιο ενός πολυετούς ερευνητικού
προγράμματος το νέο υβρίδιο τομάτας Kabrera.
Η Kabrera αναπτύχθηκε στους υπερσύγχρονους πειραματικούς σταθμούς – showroom της
AGRIS στην Ιεράπετρα, στην Κυπαρισσία και στο Κλειδί Ημαθίας. Το ερευνητικό πρόγραμμα
εξελίχθηκε με γνώμονα τις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, καθώς και τις καλλιεργητικές
πρακτικές και ανάγκες των παραγωγών, των εμπόρων και των καταναλωτών.
Τα αποτελέσματα των καλλιεργειών της τομάτας Kabrera έχουν αναδείξει ένα μοναδικό
σύνολο ποιοτικών χαρακτηριστικών προς όφελος τόσο του παραγωγού, όσο και του
εμπόρου και του τελικού καταναλωτή:
Δυνατότητες Υψηλής Παραγωγής
•

Μεγάλο ειδικό βάρος καρπού: 250 - 270 γρ.

•

Ελάχιστο ποσοστό παραγωγής τομάτας κατηγορίας Β

•

Υψηλή ομοιομορφία

•

Εξαιρετική καρπόδεση ακόμη και σε συνθήκες στρες

Μεγάλη Διατηρησιμότητα
•

Υψηλή αντοχή στη μεταφορά

•

Διατηρεί το χρώμα, τη γεύση και την ποιότητά της

•

Ιδανική για σούπερ μάρκετ, λαχαναγορές και εξαγωγή

•

Δεν χρειάζεται να συγκομίζεται άγουρη, καθώς διατηρεί χωρίς πρόβλημα το άριστο
χρώμα της

Συνεκτικότητα Καρπού
•

Γεμάτη τομάτα χωρίς άδεια μέρη στο εσωτερικό του καρπού

•

Δεν μαλακώνει

•

Δε σχίζεται
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Ομοιομορφία Καρπού
•

Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και μεγάλου οφέλους για τον παραγωγό

•

Ευκολία κατά τη διαδικασία της συσκευασίας και άριστο οπτικό αποτέλεσμα

Πιστοποιημένος Σπόρος κατά GSPP Πρότυπα
•

Ασφάλεια για τον παραγωγό, το Φυτώριο και τον καταναλωτή

•

Άριστη ποιότητα σπόρου με έξτρα έλεγχο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατόπιν επικοινωνίας με την AGRIS να επισκεφθούν τους
ανοιχτούς προς το κοινό πειραματικούς σταθμούς – showroom που διατίθενται στην
Ιεράπετρα, στην Κυπαρισσία και στο Κλειδί και να αξιολογήσουν από κοντά τη νέα τομάτα.
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