
SV0091CE
Loại dưa chuột mùa đông này không bị hỏng qua 
các đợt lạnh và bệnh phấn trắng. 

SV0091CE là một loại dưa chuột lục địa trong điều kiện thời tiết mát mẻ 
phù hợp với môi trường không được sưởi ấm được bảo vệ. Đây là loại 
cây trồng khỏe mạnh có sức chống chọi với Bệnh Phấn Trắng và các đợt 
lạnh. Quả của cây đầy đặn và có màu xanh lá cây đậm hấp dẫn với ít 
cuống, mang lại cho quý vị các cây hình thức đẹp và dễ tiêu thụ. 

Đặc điểm:
• Cây khỏe, rễ mạnh

• Khả năng tạo quả cao, trái tốt

• Rất ít cuống

• Có Sức Đề Kháng Chống Bệnh Phấn Trắng

• Chống chọi với các đợt lạnh 

Ưu điểm:
• Giảm nguy cơ nhiễm bệnh và chi phí đầu vào nhờ khả năng kháng 

bệnh

• Một sản phẩm rất dễ tiêu thụ 

Hãy trồng loại dưa chuột này nếu quý vị đang tìm kiếm:
• Quý vị cần một gói kháng bệnh mạnh hơn

• Quý vị muốn giảm chi phí đầu vào 

• Quý vị muốn cải thiện khả năng tiêu thụ cây trồng

Cây trồng Dưa chuột

Giống Lục địa

Kích thước 
quả

Chiều dài trung bình 
31cm

Sức kháng
HR: CCYV
IR: CYSDV/Px



www.seminis.com.au

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Quản Lý Doanh Nghiệp Khu Vực Seminis gần nhất bằng cách 
gọi số 1800 364 846 hoặc quét mã QR dưới đây.

Monsanto Australia, Trụ Sở Chính:

12/600 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004
Mã bưu điện: PO Box 6051, St. Kilda Road Central, VIC 8008.
Điện thoại: 1800 069 569   Fax: 03 9522 6122

www.monsanto.com.au

Lưu ý: Canh tác thành công đòi hỏi trình độ kỹ năng cao. Năng suất của hạt giống và cây trồng bị ảnh hưởng lớn bởi nhiều yếu tố và điều 
kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Monsanto, bao gồm, trong số các yếu tố khác, điều kiện môi trường, như ánh sáng mặt trời, độ ẩm, 
nhiệt độ và thành phần đất; điều kiện thời tiết bất lợi, như hạn hán, mưa nhiều, gió lớn; sâu bệnh và các hoạt động nông nghiệp 
cá nhân. Người mua và/hoặc người sử dụng hạt giống này chịu tất cả các rủi ro rằng các yếu tố và điều kiện này sẽ ảnh hưởng 
bất lợi đến năng suất của hạt giống và cây trồng được trồng từ hạt giống này. Bản quyền © 2016 Monsanto Australia 
Limited. Tất Cả Quyền Được Bảo Lưu. Seminis là nhãn hiệu đã đăng ký của Monsanto Technology LLC, Monsanto 
Australia Limited đã được cấp phép.

Lịch Canh Tác

Khoảng thời gian khuyến nghị         Gieo hạt          Trồng trọt          Thu hoạch

Liên hệ với Quản Lý Doanh Nghiệp Khu Vực tại địa phương của quý vị để thảo luận về năng suất tại khu vực của quý vị.

Thích hợp cho vụ mùa được/không được sưởi ấm được bảo vệ trên toàn nước Úc. Để biết thông tin phù hợp 
nhất với khu vực của quý vị, vui lòng liên hệ với đại diện Seminis tại địa phương. 
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