
Papryka | Pepper
Capsicum annuum L.

POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

• Vegetation period from planting to harvest - 75 - 80 days
• Plants with an upright habit and short stems
• Fruit with square or slightly elongated cross-section with 

a rounded or recessed top, three and four-chambered fruit, 
weight 160 - 190 g and a wall thickness of 6-8 mm

• Colour of the fruit - from green to red
• The surface of the fruit is slightly ribbed and glossy
• Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and in 

the open field

BALLADYNA
• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 75 - 80 dni
• Rośliny o pokroju wzniesionym i krótkiej łodydze
• Owoce na przekroju kwadratowe lub lekko wydłużone 

z zaokrąglonym lub zagłębionym wierzchołkiem, trzy 
i czterokomorowe o masie 160 - 190g i ściance grubości 6-8 mm

• Barwa owocu - od zielonej do czerwonej
• Powierzchnia owocu lekko żebrowana z połyskiem
• Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych 

i gruncie

BOGNA - NOWOŚĆ / NEW VARIETY
• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 70-80 dni
• Rośliny niskie o zwartym pokroju i krótkich międzywęźlach
• Owoce typu blok, kształt szerokiego graniastosłupa do 

sercowatego stożka, w większości czterokomorowe 
• Barwa owocu - od seledynowej do jasnoczerwonej, masa owocu 

150-200 g, ścianka grubości 7-9 mm
• Skórka gładka i błyszcząca
• Wyróżnia się skoncentrowanym w czasie dojrzewaniem
• Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych
• Dobrze się przechowuje, doskonała do bezpośredniego spożycia 

i przetwórstwa.

• Vegetation period from planting to harvest 70-80 days
• Short plants with a compact habit and short internodes
• Block-type fruit, the shape of a wide prism to a heart-shaped 

cone, predominantly  four-chamber,
• Colour of the fruit - from willow green to light red, fruit weight 

150-200 g, wall thickness of 7-9 mm
• Smooth, glossy skin
• Outstanding due to the concentrated maturation time
• Recommended for cultivation in unheated foil tunnels
• Fruits well for storage, suitable for direct consumption and 

processing

PAPRYKA SŁODKA CZERWONA/RED SWEET PEPPER

BARBÓRKA
• Vegetation period from planting to harvest - 75 - 80 days
• Plants with an upright habit and short stems
• Fruit in a rectangular cross-section with a recessed top, three and 

four-chamber, with a weight of 200 - 240 g and a wall thickness of 
6-8 mm

• Colour of the fruit - from dark green to dark red
• The surface of the fruit is slightly ribbed with a strong shine
• The fruit is not very susceptible to dry top rot
• The commercial fruit is heavy and has a very good taste
• Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and in the 

open field

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 75 - 80 dni
• Rośliny o pokroju wzniesionym i krótkiej łodydze
• Owoce na przekroju prostokątne z zagłębionym 

wierzchołkiem, długie, trzy i czterokomorowe o masie  
200 - 240g i ściance grubości 6-8 mm

• Barwa owocu - od ciemnozielonej do ciemnoczerwonej
• Powierzchnia owocu lekko żebrowana z silnym połyskiem
• Owoce są mało podatne na suchą zgniliznę wierzchołkową
• Owoce handlowe charakteryzyją się dużą masą i bardzo 

dobrym smakiem
• Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych 

i gruncie

CARYCA mieszaniec F1
• Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days
• Plants with an upright habit and a medium-length stem
• Short fruits, heart-shaped to trapezoidal on the longitudinal 

section with a rounded top, two and three-chambered, weighing 
160 - 210 g and a wall thickness of 8-10 mm

• Colour of the fruit - from light green to dark red
• The surface of the fruit is slightly ribbed with  

a medium-high gloss
• Commercial fruits are heavy with very thick flesh and  

a very good taste
• Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and in the 

open field

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
• Rośliny o pokroju wzniesionym i łodydze średniej długości
• Owoce krótkie, na przekroju podłużnym sercowate do 

trapezowego z zaokrąglonym wierzchołkiem, dwu i 
trzykomorowe o masie 160-210 g i ściance grubości 8-10 mm

• Barwa owocu - od jasnozielonej do ciemnoczerwonej
• Powierzchnia owocu lekko żebrowana z średnio silnym 

połyskiem
• Owoce handlowe charakteryzyją się dużą masą, bardzo 

grubym miąższem i bardzo dobrym smakiem
• Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych 

i gruncie



• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 80-90 dni
• Rośliny o średniej sile wzrostu, nisko rozkrzewione, o grubych pędach i 

krótkich międzywęźlach
• Zalecane podpieranie i usuwanie pędów do pierwszego rozgałęzienia, 

mogą być prowadzone bez cięcia
• Owoce typu blok, duże i ciężkie (4-6 szt. w 1 kg), barwy zielonej 

przechodzącej w intensywnie czerwoną ,powierzchnia błyszcząca, 
gładka lub lekko żebrowana, miąższ gruby, soczysty

• Owoce dobrze się przechowują, nadają się do bezpośredniego 
spożycia i przetwórstwa

• Vegetation period from planting to harvest 80-90 days
• Plants with medium growth intensity, low branching, with thick 

shoots and short internodes
• Recommended support and removal of shoots to the first 

branching, can be growing without cutting
• Block type fruit, large and heavy (4-6 pcs. per 1 kg), green turning 

into intense red, shiny surface, smooth or slightly ribbed, thick, juicy 
flesh

• Fruits well for storage, suitable for direct consumption and 
processing

GLORIA

• Do uprawy w tunelach nieogrzewanych. 
• Od wysadzenia 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

KASKADA

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
• Rośliny o pokroju wzniesionym, niskie
• Owoce długie, wąskie na przekroju podłużnym trójkątne 

z zaostrzonym wierzchołkiem, jedna do trzech komór, masa 130-150 g, 
ścianka grubości 6-7 mm

• Barwa owocu - od jasnozielonej i zielonej do ciemnoczerwonej
• Powierzchnia owocu gładka do lekko żebrowanej z silnym połyskiem
• Owoce są mało podatne na suchą zgniliznę wierzchołkową
• Polecana do uprawy w gruncie i nieogrzewanych tunelach foliowych

• Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days
• Plants with an upright habit, small
• Fruit long, narrow in the longitudinal section, triangular with 

pointed top, one to three chambers, weight 130 - 150 g,  
wall thickness 6-7 mm

• Colour of the fruit - from light green and green to dark red
• The surface of the fruit is smooth to slightly ribbed with  

a strong shine
• The fruit is not very susceptible to dry top rot
• Recommended for cultivation in the ground and unheated foil tunnels

MERCEDES

IGA
• Vegetation period from planting to harvest 80-100 days
• Short plants with thick, stiff stems and a slightly scattered habit 
• Do not require staking
• Tomato-type fruit, green to intensely red in colour, smooth or slightly 

ribbed surface, very thick, juicy, sweet, very tasty flesh
• Perfect for direct consumption and processing (for stuffing, for salads 

and marinades)

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 80-100 dni
• Rośliny niskie, o grubych, sztywnych łodygach i lekko 

rozpierzchłym pokroju 
• Nie wymagają palikowania
• Owoce typu pomidorowego, barwy zielonej do intensywnie 

czerwonej, powierzchnia gładka lub lekko żebrowana, miąższ 
bardzo gruby ,soczysty, słodki, bardzo smaczny

• Doskonale nadaje się do bezpośredniego spożycia oraz do 
przetwarzania (do faszerowania, na sałatki i marynaty)

LENA
• Vegetation period from planting to harvest 70-80 days
• Small plants, do not require supports (stiff stem and shoots,  

compact habit)
• It is recommended to remove shoots below the first branching
• Fruit in the shape of a short, wide blunt cone, light green to red in 

colour in the phase of physiological maturity, shiny surface, slightly 
ribbed, flesh thick, fleshy, firm

• The fruit keeps well and is suitable for processing
• Variety with high yield of early fruits (several fruits ripen  

at the same time)

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 70-80 dni
• Rośliny niskie, nie wymagają podpór (sztywna łodyga i pędy,  

zwarty pokrój)
• Wskazane usuwanie pędów poniżej pierwszego rozgałęzienia
• Owoce w kształcie krótkiego, szerokiego tępo zakończonego 

stożka , barwy jasnozielonej do czerwonej w fazie dojrzałości 
fizjologicznej, powierzchnia błyszcząca, lekko żebrowana, miąższ 
gruby, mięsisty, jędrny

• Owoce dobrze się przechowują i nadają się do przetwórstwa
• Odmiana o dużym plonie owoców wczesnych (równocześnie 

dojrzewa kilka owoców)

WIKA
• Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days
• Plants with an upright habit, tall
• Fruit long, medium wide in the longitudinal section, trapezoidal, 

sometimes rectangular with a rounded or recessed top, usually three-
chambered, weight 110 - 130 g, wall thickness 5-7 mm

• Colour of the fruit - from dark green to red
• The surface of the fruit is slightly wrinkled with a strong shine
• Recommended for cultivation in unheated foil tunnels

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
• Rośliny o pokroju wzniesionym, wysokie
• Owoce długie, średnio szerokie na przekroju podłużnym 

trapezowe czasem prostokątne z zaokrąglonym lub zagłębionym 
wierzchołkiem zwykle trzy komorowe, masa 110 - 130 g, ścianka 
grubości 5-7 mm

• Barwa owocu - od ciemnozielonej do czerwonej
• Powierzchnia owocu lekko pomarszczona z silnym połyskiem
• Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych



PAPRYKA SŁODKA ŻÓŁTA/YELLOW SWEET PEPPER

PAPRYKA OSTRA CZERWONA/RED HOT PEPPER

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 70 - 75 dni
• Rośliny o pokroju półwzniesionym i krótkiej łodydze
• Owoce krótkie, na przekroju podłużnym kwadratowe do 

prostokątnego lub trapezowego z zagłębionym wierzchołkiem, trzy 
i czterokomorowe o masie 140 - 180g i ściance grubości 6-8 mm

• Barwa owocu - od jasnozielonej do żółtej i ciemnożółtej
• Powierzchnia owocu gładka do lekko żebrowanej z silnym połyskiem
• Polecana do uprawy w nieogrzewanych niskich tunelach foliowych 

i gruncie

• Vegetation period from planting to harvest - 70 - 75 days
• Plants with a semi-erect habit and short stems
• Short fruits, square to rectangular or trapezoidal in longitudinal 

section with a recessed top, three and four-chambered fruit, weight 
140 - 180 g and wall thickness 6-8 mm

• Colour of the fruit - from light green to yellow and dark yellow
• The surface of the fruit is smooth to slightly ribbed with a strong shine
• Recommended for cultivation in unheated small foil tunnels and in 

the ground

CALIPSO

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 60 - 55 dni
• Rośliny o pokroju wzniesionym i średniej długości łodydze
• Owoce średniej długości i długie, wąskie na przekroju podłużnym 

trójkątne, u dołu lekko zakrzywione, jedna dwie komory,  
masa 20 - 30 g, ścianka grubości 2-3 mm

• Barwa owocu - od jasnozielonej do ciemnoczerwonej
• Owoce o ostym smaku, powierzchnia owocu lekko żebrowana 

z połyskiem
• Polecana do uprawy w gruncie

• Vegetation period from planting to harvest 60 - 55 days
• Plants with an upright habit and medium stem length
• Fruits of medium length and long, narrow in the longitudinal 

section, triangular, slightly curved at the bottom, one two 
chambers, weight 20 - 30 g, wall thickness 2-3 mm

• Colour of the fruit - from light green to dark red
• Fruit with a hot taste, the surface of the fruit is slightly ribbed and 

glossy
• Recommended for cultivation in the open field

CYKLON

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - 75 - 80 dni
• Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych i gruncie
• Rośliny o pokroju wzniesionym, wysokie
• Owoce krótkie do średnio długich, na przekroju podłużnym 

prostokątne z zagłębionym wierzchołkiem, trzy i czterokomorowe 
o masie 120 - 160g i ściance grubości 6-7 mm

• Barwa owocu - początkowo zielona i ciemnozielona do żółtej i lekko 
pomarańczowej w fazie dojrzałości fizjologicznej

• Powierzchnia owocu gładka lub lekko pomarszczona z silnym 
połyskiem

• Vegetation period from planting to harvest - 75 - 80 days
• Recommended for cultivation in unheated foil tunnels and  

in the field
• Plants with an upright habit, tall
• Short to medium-long fruit, rectangular in the longitudinal section 

with a recessed top, three and four-chambered, weight 120 - 160 g 
and wall thickness 6-7 mm

• Fruit colour - initially green and dark green to yellow and slightly 
orange in the phase of physiological maturity

• The surface of the fruit is smooth or slightly wrinkled with a strong shine

LAMIA

HALLO
• For the plastic tunnels production
• 75-80 days from transplanting to maturity
• 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

• Odmiana polecana do uprawy w tunelach. 
• Owoce dojrzewają po 75-80 dniach od wysadzenia roślin na 

miejsce stałe.
• 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 

OLIWIA
• Vegetation period from planting to harvest 75-80 days
• Medium-tall plants with a bushy habit
• Recommended support and removal of shoots to the first branching
• Fruits of a cream to intense yellow colour, thin and delicate skin, juicy, 

sweet and very tasty flesh
• Perfect for direct consumption and processing
• Variety that starts fruiting early, yields long and uniformly

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 75-80 dni
• Rośliny średnio wysokie o krzaczastym pokroju
• Zalecane podpieranie i usuwanie pędów do pierwszego 

rozgałęzienia
• Owoce barwy kremowej do intensywnie żółtej, skórka cienka 

i delikatna, miąższ soczysty, słodki i bardzo smaczny
• Doskonale nadaje się do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa
• Odmiana wcześnie wchodząca w owocowanie, długo 

i równomiernie plonująca

FIVER - NOWOŚĆ / NEW VARIETY
• Vegetation period from planting to harvest 75-80 days
• Hot pepper with a SHU value of approx. 1000
• Cone-shaped fruit, when ripe, it turns red, the average weight of the 

fruit is 25-30 g
• For cultivation under covers and in the ground
• In the ground it can be harvested as it matures to the first frost
• Average yield per plant during the season - 30-35 fruits
• Seeds available from 2023 year

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 75-80 dni
• Papryka ostra o wartości SHU ok. 1000
• Owoc w kształcie stożka, dojrzały wybarwia się na kolor czerwony,  

średnia masa owocu 25-30 g
• Do uprawy pod osłonami i w gruncie
• W gruncie może być zbierana w miarę dojrzewania do pierwszych 

przymrozków
• Średni plon z jednej rośliny w ciągu sezonu - 30-35 owoców
• Nasiona dostępne od 2023 roku
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Dział Handlowy w Zielonkach  
tel. 22 722 95 53; e-mail: hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:  
tel. 24 253 35 87; e-mail: sprzedaz@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:  
tel. 61 283 56 55; e-mail: handel.nochowo@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:  
tel. 12 623 38 40, 12 623 38 59, 12 623 38 68; e-mail: handel.krakow@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:   
tel. 12 282 50 56; e-mail: krzeszowice@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Działa Handlowy:  
tel. 17 861 14 58; e-mail: rzeszow@plantico.pl

 PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Odmiana
Variety

Marka
Brand

Okres 
wegetacji od 
wysadzenia 

do zbioru
Days from 

transplanting 
to maturity

Roślina / Plant Owoc / Friut

Miejsce uprawy
Growing place

Wysokość 
(cm)

Height  
(cm)

Ilość 
owoców 

(szt)
Number of 

fruits 

Długość 
(cm)

Lenght 
(cm)

Szerokość 
(cm)

Width 
(cm)

Masa  
(g)

Weight 
(g)

Grubość 
ścianki 
(mm)

Thickness 
(mm)

Barwa
Colour

Kształt
Shape

PAPRYKA SŁODKA CZERWONA / RED SWEET PEPPER

BALLADYNA PLANTICO 75-80 60-70 10-15 7-10 7-9 160-190 6-8
czerwona

red
blok
block

tunel/grunt
tunnel/open field

BARBÓRKA PLANTICO 75-80 60-70 10-15 8-12 8-9 200-240 6-8
czerwona

red
blok
block

tunel/grunt
tunnel/open field

BOGNA POLAN 70-80 40-50 7-10 8-9 8-10 150-200 7-9

seledynowa do 
jasnoczerwonej
willow green to 

light red

blok
block

tunel
tunnel

CARYCA F1 PLANTICO 70-75 65-75 10-12 7-9 8-10 160-210 8-10
czerwona

red
sercowaty

heart shape
tunel/grunt

tunnel/open field

GLORIA POLAN 80-90 50-60 7-10 8-10 7-9 200-250 7-10
czerwona

red
blok
block

tunel 
tunnel

IGA POLAN 80-100 40-50 8-10 5-7 6-9 130-150 9-12
czerwona

red
pomidorowy

tomato
tunel 

tunnel

KASKADA PLANTICO 75-80 70-75 10-15 10-12 8-9 150-170 6-8
czerwona

red
blok
block

tunel 
tunnel

LENA POLAN 70-80 40-50 7-10 9-11 7-9 150-190 7-9
czerwona

red

tępo zakończony 
stożek

blunt cone

tunel
open field

MERCEDES PLANTICO 70-75 60-65 15-20 11-13 4-7 130-150 6-7
czerwona

red
stożek

cone
tunel/grunt

tunnel/open field

MIRA POLAN 70-75 40-50 10-15 10-12 6-8 100-110 7-8
kremowa do poma-

rańcz.-czerwonej
creme-orange-red

ostro zakończony 
stożek

pointed cone

tunel/grunt
tunnel/open field

WIKA PLANTICO 70-75 70-80 10-15 15-18 4-6 110-130 5-7 czerwona red
stożek

cone
tunel 

tunnel

ZORZA POLAN 70-75 40-50 10-15 9-11 6-7 100-130 7-9
kremowa do poma-

rańcz.-czerwonej
creme-orange-red

tępo zakończony 
stożek

blunt cone

tunel/grunt
tunnel/open field

PAPRYKA SŁODKA ŻÓŁTA / YELLOW SWEET PEPPER

CALIPSO PLANTICO 70-75 50-55 14-18 8-9 7-8 140-180 6-8
żółta - c.żółta

yellow - dark yellow
blok
block

tunel/grunt
tunnel/open field

HALLO PLANTICO 75-80 60-70 10-14 9-10 8-9 180-250 7-9
jasnożółta
light yellow

blok
block

tunel 
tunnel

LAMIA PLANTICO 75-80 70-80 10-15 8-12 6-8 120-160 6-7
żółta - pomarań-

czowa 
yellow-orange

blok
block

tunel/grunt
tunnel/open field

OLIWIA POLAN 75-80 50-60 15-20 8-10 6-7 80-130 6-9
intensywnie żółta

intense yellow
tępo zakończony 

stożek
tunel

tunnel

PAPRYKA OSTRA / HOT PEPPER

CYKLON PLANTICO 60-65 55-65 20-25 9-12 3-4 20-30 2-3
czerwona

red
stożek

cone
grunt

open field

FIVER SPÓJNIA 75-80
45-50  

(w gruncie / 
in the field)

30-35 14-16 2-2,5 25-30 2-3
czerwona

red
stożek

cone
tunel/grunt

tunnel/open field

* nadaje się / suitable, ** polecana / recomended, *** przeznaczona / appropriate

Papryka - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia / Pepper - varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia

Export – tel. 608-536-381; e-mail:  trade@plantico.pl


