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greenhouse

Intermediate
větvička
Small Intermediate

Typ:
Průměrná hmotnost plodu:

80 - 90 g

Poměr hmotnosti cukru a vody:

5,5 °Brix

Tvar plodu:
Barva plodu:
Počet plodů na větvičce:
Balení:

O našem skleníku

kulatý
sytá červená
6

větvička 500 g v papírové vaničce flowpack,
karton 5 kg

Nejmodernější skleník pro pěstování
rajčat na území České a Slovenské republiky
jsme postavili u obce Kameničany v panen-

Středně

velké,

velmi

ské přírodě v těsné blízkosti CHKO Bílé Kar-

aromatické a mimořádně chut-

paty a česko-slovenské státní hranice. Koléb-

né plody výrazné červené barvy

kou hydroponického pěstování ve sklenících

nabízejí širokou škálu kulinář-

a světovým technologickým leaderem je Ni-

ského využití. Průměrná hmot-

zozemsko, dodavateli technologie jsou proto

nost plodu této prémiové odrů-

přední nizozemští výrobci.

dy je nižší, než je běžné v tomto
segmentu.
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Cocktail
větvička
Cocktail

Typ:
Průměrná hmotnost plodu:

40 - 45 g

Poměr hmotnosti cukru a vody:

> 6 °Brix

Tvar plodu:
Barva plodu:
Počet plodů na větvičce:
Balení:

O našich produktech

kulatý
sytá červená
9 - 10

větvička 400 g v papírové vaničce flowpack,
karton 2 kg

Naší prioritou je excelentní chuť.
Sbíráme pouze čerstvá a přirozeně dozrálá
rajčata, která se dostanou do regálů během

Výjimečná chuť a krás-

několika hodin. Pěstujeme proto pouze pré-

ná vůně těchto sytě červených

miové odrůdy rajčat. Nechceme být v žád-

koktejlových rajčat atraktiv-

ném případě producentem, pro kterého je

ně kontrastuje s jejich zelenou

jediným kritériem pouze množství. Produkce

větvičkou a kalichem.

z našeho skleníku je díky použití pěstebních
světel k dispozici po celý rok.
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Cherry
větvička
Cherry

Typ:
Průměrná hmotnost plodu:

18 - 20 g

Poměr hmotnosti cukru a vody:

> 8 °Brix

Tvar plodu:
Barva plodu:
Počet plodů na větvičce:
Balení:

O našich zaměstnancích

kulatý
sytá červená
12 - 14

větvička 250 g v papírové vaničce flowpack,
karton 2 kg

Dáváme práci místním lidem z České
a Slovenské republiky. Naši klíčoví zaměstnanci absolvovali několikaměsíční teoretic-

Excelentní prezenta-

ké i praktické školení přímo v Nizozemsku

ce této odrůdy je díky kulatým

u nejlepších lektorů a pěstitelů v oboru. Při

výrazně červeným plodům na

pěstování rajčat spolupracujeme s předními

větvičce spojená se zcela mi-

nizozemskými poradci, kteří pravidelně na-

mořádnou chutí a vůní.

vštěvují náš skleník a radí nám, jak se dále
trvale zlepšovat.
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Vítěz prestižní soutěže
Grower Awards

Specialita
větvička
Specialita

Typ:
Průměrná hmotnost plodu:

18 - 23 g

Poměr hmotnosti cukru a vody:

> 8 °Brix

Tvar plodu:
Barva plodu:
Počet plodů na větvičce:
Balení:

NWT a životní prostředí

specifický
sytá červená
10 - 12

větvička 250 g v papírové vaničce flowpack,
karton 2 kg

Využíváme energii z obnovitelných
zdrojů. Zdrojem tepla a elektřiny pro náš
skleník je moderní zemědělská bioplynová

Díky své tmavě červe-

stanice. Minimalizujeme emise z dopravy,

né barvě, specifickému tvaru

protože pěstujeme rajčata pro zákazníky

a hlavně nezaměnitelné chuti

v České a Slovenské republice. Pro ochra-

si tato odrůda v roce 2013 od-

nu rostlin nepoužíváme žádnou chemii, ale

nesla vítězství v prestižní sou-

pouze biokultury. Shromažďujeme veškerou

těži Grower Awards v Londýně.

dešťovou vodu i přebytečnou vodu ze závlahy a znovu ji používáme pro závlahu rostlin.
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Kontaktní údaje:

Zbyněk Vondruška
telefon: +420 723 427 455
e-mail: zbynek.vondruska@nwt.cz

O skupině NWT
Již více než 20 let přinášíme našim
zákazníkům „New World Technologies“. Jsme
skupinou technologických firem s novou
centrálou ve Zlíně a pobočkami na Slovensku a ve Velké Británii. Zaměstnáváme téměř
300 lidí v oborech IT, telekomunikace, obnovitelné zdroje energie a biotechnologie.
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greenhouse

