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Co sprawia, że   
Q-Eline jest tak 
wyjątkowa?

- Mrozoodporność do około -25°C

- Gładsza oraz bardziej zielona skórka gruszki w 

przypadku konferencji

- Dobra odporność na stres w niskich temperaturach

- Wielkość i siła wzrostu porównywalna z pigwą C

- Wydajność plonu równa, a nawet wyższa niż pigwa C

- Dobra kompatybilność z większością odmian grusz

- Wczesne rozpoczęcie produkcji
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Podk ładka dla 
profesjonalistów, 

Gwarancja sukcesu

Q-Eline, mrozoodporne 

i gładkie gruszki

Boomkwekerij Henri Fleuren B.V.

www.fleuren.net 

Verbeek Boomkwekerijen B.V.

www.verbeek.nu 

Boomkwekerij ’t Fort - W. Roelofs B.V.

www.boomkwekerijroelofs.nl

E-mail: info@Q-eline.net
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kunszt holenderskich szkó łkarzy

Gładsza i bardziej popularna

Mniej ordzawione owoce są bardziej atrakcyjne i 

szybciej znajdują nabywców, dlatego gruszki uprawiane 

na podkładkach Q-Eline są bardziej popularne wśród 

konsumentów. Konferencja uprawiane na Q-Eline 

wykazują mniejsze brązowe zabarwienie, a co za tym idzie 

jest gładsza i bardziej zielone niż uzyskana z podkładek 

pigwa C, Adams, C132 i MH. Dodatkową zaletą jest to, że 

gładsze gruszki mają także mniejszą powierzchnię skórki, 

co oznacza mniejszą transpirację i utratę wagi.

Produkcja i dostępność

W międzyczasie przeprowadzone badania i doświadczenia, 

które zostały zdobyte w różnych częściach Europy z 

różnymi odmianami grusz - w szczególności konferencji, 

ale także Lukasówki i Abate Fetel - szczepionych na 

Q-Eline spowodowały, że ten materiał szkółkarski jest 

obecnie w produkcji na całym świecie. Q-Eline staje się 

numerem jeden wśród podkładek dla producentów 

gruszek. Wkrótce od 5 mln podkładki Q-Eline stanie się 

dostępne w ciągu roku.

Zalety dla producentów owoców, szkółkarzy i handlowców

Warunki pogodowe są często niekorzystne dla upraw 

owoców. Grad, jak i mróz mogą mieć katastrofalne skutki. 

Q-Eline to pierwsza podkładka gruszki, która minimalizuje 

to ryzyko. Badania i doświadczenia praktyczne wykazały, 

że podkładka ta jest odporna na temperatury do około 

-25°C. Ten wysokiej jakości parametr podkładki częściowo 

zawdzięczany jest zwartej strukturze komórek. Wysoka 

odporność na mróz daje niezawodność i sprawia że 

podkładki pigwy mogą być stosowane w chłodniejszych 

regionach, w których do tej pory nie mogły być uprawiane.

Inną ważną zaletą jest wyprostowana siła wzrostu roślin. 

Niemal całkowity brak rozgałęzień implikuje dużo mniej cięcia. 

Istotne jest, że Q-Eline jest także łatwiejsza do sortowania 

i pakowania. Absolutnie możliwe jest wyprodukowanie 

osiemdziesięciu do stu roślin na metr bieżący matecznika; 

to podwójna ilość, jaką można uzyskać z pigwy C.

Co więcej, Q-Eline to niezwykle zdrowe podkładki, które 

są bardzo kompatybilne z innymi odmianami grusz.
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