Papryka I Pepper
Capsicum annuum L.

PAPRYKA SŁODKA I SWEET PEPPER

BARBÓRKA
• Do uprawy w tunelach nieogrzewanych i w polu.
• Średniowczesna (od wysadzenia do zbioru 75-80 dni).
• Wysokość roślin 60-70 cm.
• Owoce duże, o masie 200-240 g, prostokątne (na przekroju).
• Długość owoców 8-12 cm, szerokość 8-9 cm.
• Grubość miąższu 6-7 mm.
• Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej
ciemnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej
ciemnoczerwone.

• For open field and plastic tunnels production.
• Medium early (75-80 days from planting to harvest).
• Plant height 60-70 cm.
• Big fruits, 200 -240 g, block type.
• Fruit length 8-12 cm, width 8-9 cm.
• Walls 6-7 mm thick.
• Dark green at technical maturity, dark red at botanical maturity.

CARYCA mieszaniec F1
• Odmiana mieszańcowa.
• Polecana do uprawy w tunelach nieogrzewanych
i w polu bez osłaniania.
• Owoce dojrzewają po 70-75 dniach od posadzenia roślin
na miejsce stale.
• Wysokość roślin 65-75 cm.
• Roślina wykształca 10-12 owoców kształtu sercowatego.
• Długość owoców 7-9 cm, szerokoś 8-10 cm.
• Masa jednego owocu 160-210 g.
• Grubość miąższu 8-10 mm.
• Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej
jasnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone.

• Hybrid variety for open field and plastic tunnels.
• 70-75 days from transplanting to maturity.
• Plant height 65-75 cm.
• One plant produces 10-12 fruits.
• Fruit length 7-9 cm, width 8-10 cm.
• Fruits 160 -210 g, heart shape.
• Walls are 8-10 mm thick.
• Ligh green at technical maturity, red at botanical maturity.

KASKADA
• Do uprawy w tunelach nieogrzewanych.
• Od posadzenia rozsady do pierwszych zbiorów 75-80 dni.
• Wysokość roślin 70-75 cm.
• Owoce o przekroju prostokątnym.
• Masa owoców 150-170 g.
• Długość owoców 10-12 cm, szerokość 8-9 cm
• Miąższ grubości 6-8 mm.
• Owoce w fazie dojrzałości użytkowej są ciemnozielone,
w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone.

• For plastic tunnels.
• 75-80 days from transplanting to maturity.
• Plant height 70 - 75 cm.
• 150 -170 g fruits, block type.
• Fruit length 10-12 cm, width 8-9 cm.
• Walls are 6-8 mm thick.
• Dark green at technical maturity, red at botanical maturity.

MERCEDES
• Do uprawy w tunelach nieogrzewanych i w polu.
• Owoce dojrzewają po 70-75 dniach od posadzenia roślin
na miejsce stale.
• Wysokość roślin 60-65 cm.
• 15-20 stożkowatych owoców na roślinie.
• Masa owoców 130-150 g.
• Długość owoców 11-13 cm, szerokoś 7-9 cm
• Grubość miąższu 6-7 mm.
• Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej zielone,
w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone.

• For the open field and under cover (plastic tunnels) production.
• 70-75 days from transplanting to maturity.
• Plant height 60 - 65 cm.
• One plant produces 15-20 fruits.
• Conical shape fruits, 130-150g.
• Fruit length 11-13 cm, width 7-9 cm.
• Walls are 6-7 mm thick.
• Green at technical maturity, red at botanical maturity.

REBELA mieszaniec F1
• Owoce o masie 170-220 g kształtu lekko trapezowatego.
• Długość owoców 10-12 cm i szerokość 6-8 cm.
• Grubość miąższu 6-8 mm.
• Od posadzenia rozsady do zbioru pierwszych owoców
upływa 75- 80 dni.
• Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej
ciemnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone.

• Block type fruits,170-220 g weight.
• Fruit length 10-12 cm, width 6-8 cm.
• Walls 6-8 mm thick.
• 75-80 days from transplanting to maturity.
• Dark green at technical maturity, red at botanical maturity.

REDONNA
• Odmiana średniopóźna (od wysadzenia do zbioru 85-90 dni).
• Rośliny o sztywnych pędach, wysokości 70-80 cm, wykształcają
10-15 owoców.
• Owoce wyrównane, duże,180-240 g.
• Miąższ grubości 6-8 mm.
• Owoce o kształcie prostopadłościanu o przekroju
kwadratowym.
• Długość owoców 8-11 cm, szerokość 8-9 cm.
• Równomierne dojrzewanie.
• Zabarwienie w fazie dojrzałości użytkowej ciemnozielone,
w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone.

• 85-90 days from transplanting to maturity.
• Plant height 70 - 80 cm.
• One plant produces 10-15 fruits.
• Big, uniform fruits, 180 -240 g, block shape.
• Fruit length 8-11 cm, width 8-9 cm.
• Dark green at technical maturity, red at botanical maturity.

WAGA
• Odmiana średniopóźna.
• Do uprawy w tunelach nieogrzewanych.
• W sprzyjających latach możliwa uprawa w polu.
• Rośliny wysokości 50-60 cm, sztywno wzniesione,
nie wymagają cięcia.
• Owoc typu „blok”, mięsisty.
• Owoc w fazie dojrzałości konsumpcyjnej czerwony.
• Masa owocu 90-130 g, grubość ścianki 5-7 mm.
• Z jednej rośliny uzyskuje się 12-15 owoców.

• Medium late variety.
• For growing in plastic tunnels.
• Plant height 50 - 60 cm.
• Big, uniform fruits, 90 -130 g, block shape.
• Red fruit at botanical maturity.
• Walls are 5-7 mm thick.
• One plant produces 12-15 fruits.

CALIPSO
• Do uprawy w niskich tunelach nieogrzewanych i w polu.
• Wysokość roślin 50-55 cm.
• Roślina wykształca 14-18 prostokątnych (na przekroju) owoców.
• Długość owoców 8-9 cm, szerokość 7-8 cm.
• Grubość miąższu 6-8 mm.
• Masa jednego owocu wynosi 140-180 g.
• Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej
jasnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej żółte.
• Owoce dojrzewają po 70-75 dniach od posadzenia roślin
na miejsce stałe.

• For the open field and under cover (plastic tunnels) production.
• Plant height 50 - 55 cm.
• One plant produces 14-18 fruits.
• Fruit length 8-9 cm, width 7-8 cm.
• Walls are 6-8 mm thick.
• Fruits 140 -180 g, block shape.
• Light green at technical maturity, yellow at botanical maturity.
• 70-75 days from transplanting to maturity.

ELF ZIELONKI
• Odmiana średniowczesna (od wysadzenia do zbioru
około 80 dni).
• Do uprawy w tunelach nieogrzewanych i w polu.
• Rośliny wysokości 60-70 cm, sztywno wzniesione,
nie wymagają cięcia.
• Owoc typu „blok”, mięsisty.
• Intensywnie żółty owoc w fazie dojrzałości konsumpcyjnej.
• Masa owocu 130-160 g.
• Grubość ścianki 6-7 mm.
• Z jednej rośliny uzyskuje się 12-17 owoców.

• Medium early (average 80 days from transplanting to maturity).
• For the field and plastic tunnels production.
• Plant height 60 - 70 cm.
• Yellow fruits at botanical maturity.
• Fruits 130 -160 g, block shape.
• Walls are 6-7 mm thick.
• One plant produces 12-17 fruits.

HALLO
• Odmiana polecana do uprawy w tunelach.
• Wysokość roślin 60-70 cm.
• Roślina wykształca 10-14 owoców kształtu kwadratowego
(na przekroju).
• Długości owoców 9-10 cm, szerokość 8-9 cm.
• Grubość miąższu 7-9 mm.
• Masa owocu 180-250 g.
• Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej
biało-seledynowe w fazie dojrzałości fizjologicznej jasnożółte.
• Owoce dojrzewają po 75-80 dniach od posadzenia roślin
na miejsce stałe.

• For the plastic tunnels production.
• Plant height 60 - 70 cm.
• One plant produces 10-14 fruits.
• Fruit length 9-10 cm, width 8-9 cm.
• Walls are 7-9 mm thick.
• Fruits 180 -250g, block shape.
• Light yellow at botanical maturity
• 75-80 days from transplanting to maturity.

PAPRYKA OSTRA I HOT PEPPER

CYKLON
• Odmiana wczesna.
• Owoce ostre w smaku.
• Przeznaczona do uprawy w polu.
• Owoce stożkowate, zwisające, długości 9-12 cm.
• Miąższ grubości 3 mm, masa owocu 20-25 g.
• Owoce w fazie dojrzałości użytkowej ciemnozielone,
w fazie dojrzałości fizjologicznej ciemnoczerwone.

• Early and spicy variety.
• For field growing.
• Conical fruit, 20-25 g weight, length 9-12cm.
• Walls are 3 mm thick.
• Dark green at technical maturity, dark red at botanical maturity
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