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Syngenta przywiązuje dużo uwagi do potrzeb klientów. Dzięki pracy działu badawczo-rozwojowego
oferujemy stale udoskonalany asortyment odmian i rozwiązań mogących pomóc uzyskać lepsze rezultaty
w produkcji warzywniczej.
Jesteśmy bardzo blisko rynku, dzięki czemu jako pierwsi dostrzegamy nowe trendy, szybko podejmujemy nowe wyzwania i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.
Wspieramy naszych producentów aby mogli wyzwolić maksymalny potencjał z uprawianych odmian.
Łączymy w sobie wieloletnią tradycję najlepszych holenderskich hodowli z nowoczesnym podejściem
do biznesu firmy zatrudniającej 24 000 pracowników w ponad 90 krajach.

www.paprykowa-akademia.pl

Paprykowe Promocje
Kup 10 paczek
a dostaniesz
1 paczkę

za 1zł ! *

Kup 5 paczek
,

a dostaniesz
1 paczkę
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* Czas trwania akcji: tylko do 20.11.2020
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Czerwony blok

Czerwony blok

Abakara F1

plon + jakość + wigor = pewny zysk
Segment:
czerwony blok, uprawy tunelowe

Odporności:
HR: Tm 3 IR: Lt / M / TSWV

Owoc:
 190- 240 g, czerwony blok, wyrównany kształt
 stabilna wielkość owoców w całym sezonie
 ciężkie owoce - grube ścianki owoców
 szybkie i równomierne wybarwianie
 doskonała jakość owoców
 dobra trwałość owoców, wysoka jakość handlowa
w
 ysoki całkowity plon handlowy

Roślina:
s
 ilny wigor, mocny system korzeniowy,
zdecydowanie mniej wypadów
na słabych stanowiskach
s zeroki pakiet odporności
 dobry balans rośliny i stabilny wzrost
 dobre wiązanie w trudnych
warunkach pogodowych
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Czerwony blok
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Katmandu F1

silny wzrost w najtrudniejszych warunkach
Segment:
czerwony blok, uprawa tunelowa

Odporności:
HR: Tm 3 IR: Lt / M / TSWV

Owoc:
190-240 g, czerwony blok, wyrównany kształt
wyrównana wielkość owoców - grube ścianki
doskonała jakość owoców
równomierne wybarwianie na błyszczący,
czerwony kolor
dobra trwałość owoców, wysoka jakość handlowa
wysoki całkowity plon handlowy

Roślina:
silny wigor, wysoka roślina, mocny system
korzeniowy, zdecydowanie mniej wypadów
na słabych stanowiskach
szeroki pakiet odporności
dobry balans rośliny i stabilny wzrost
dobre wiązanie w trudnych
warunkach pogodowych
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Czerwony blok

Yecla F1
królowa jakości
Segment:
czerwony blok, uprawa tunelowa

Odporności:
wysoka HR: Tm 0

Owoc:
 90-220 g, czerwony blok
1
wyrównany kształt owoców typu blok
stabilna wielkość owoców w całym sezonie
długa szypułka ułatwiająca zbiór
ciężkie owoce dzięki grubym ściankom owoców
szybkie i równomierne wybarwianie
najwcześniejsza odmiana na rynku,
wysoki plon wczesny
doskonała jakość owoców
tolerancja na suche spękania skórki
dobra trwałość owoców,
wysoka jakość handlowa
wysoki plon handlowy

Roślina:
siła wzrostu umiarkowana
dobry balans rośliny i stabilny wzrost
pokrój otwarty
dobre wiązanie

Uwagi:
duża wczesność i doskonała jakość owoców
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Czerwony blok
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Crusader F1

polecana na słabsze stanowiska
Segment:
czerwony blok, uprawa tunelowa i polowa

Odporności:
HR: Tm 3 IR: Lt / M / TSWV

Cechy odmiany:
 ysoka jakość owoców, doskonała
w
dla przetwórstwa i na świeży rynek
wysoki plon, dobra wczesność
ciemnoczerwony kolor owoców
 woce dużej wielkości 200-250g,
o
o grubej sciance

Zastosowanie:
wysoka jakość
ciemny kolor, duża wielkość owoców
wysoki plon
przeznaczona do upraw polowych i tunelowych
 ysoka odporność na choroby,
w
mocne rośliny, dobre ulistnienie

Czerwony blok

Balta F1

duże owoce, wysoki plon na słabych stanowiskach
Segment:
czerwony blok, uprawa tunelowa

Odporności:
HR: PVY: 0, 1, 2 / Tm: 0,
IR: Lt / CMV / TSWV: 0

Owoc:
280 g, duży rozmiar, bardzo atrakcyjny
produkt na świeży rynek
intensywny błyszczący kolor
skórka bez tendencji do pękania
wyrównany kształt w ciągu całego sezonu
łatwy zbiór – owoce nie zakleszczają się
wysoka trwałość pozbiorcza,
owoce długo zachowują świeżość

Roślina:
rośliny średniej wielkości, o otwartym pokroju,
nadające się do produkcji
we wszystkich typach tuneli
stabilne, równomierne wiązanie
plon porównywalny
do liderów rynku

Uwagi:
dobre wyniki w uprawie w polu
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Żółty blok
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Kiiroi F1

niezawodna produkcja żółtej papryki
Owoc:
intensywny żółty kolor, doskonała jakość owoców,
wielkość owoców 160 - 190 g, o grubych ściankach
stabilna wielkość owoców w całym sezonie
bardzo dobra trwałość, owoce długo zachowują
wysoką jakość handlową
wysoki całkowity plon handlowy

Roślina:
silny wigor, mocny system korzeniowy
szeroki pakiet odporności niespotykany
w odmianach żółtych
roślina wyższa, optymalnie rozłożone owoce
na roślinie nie zakleszczają się
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Żółty blok

Kioto F1

wczesność i wysoka jakość
owoców w żółtej papryce
Owoc:
wielkość owoców 170 - 200 g, o grubych ściankach
stabilna wielkość owoców w całym sezonie
doskonała jakość i trwałość owoców,
wysoka jakość handlowa
wysoki całkowity plon handlowy

Roślina:
silny wigor, mocny system korzeniowy
szeroki pakiet odporności niespotykany
w odmianach żółtych
dobry balans rośliny i stabilny wzrost
dobre wiązanie w trudnych
warunkach pogodowych
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Papryka stożkowa
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Campari F1

stożkowa papryka o regularnym kształcie
Segment:
czerwony stożek, uprawy tunelowe i polowe

Odporności:
HR: Tm 2

Owoc:
wydłużony,

prosty i regularny kształt
owoców długości około 16 cm
w
 yrównana wielkość owoców
o
 woce przebarwiają się
na błyszczący czerwony kolor,
bardzo atrakcyjnie się prezentują

Roślina:
s ilny wigor rośliny z dobrym wiązaniem owoców
zalecana

do produkcji w tunelu foliowym
oraz w odkrytym gruncie
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Papryka stożkowa

Kornelya F1

papryka stożkowa na trudne stanowiska
Segment:
typ Kapia, uprawy tunelowe i polowe

Odporności:
HR: Tm 2 IR:TSWV

Owoc:
charakterystyczny wydłużony kształt
w
 yrównana wielkość owoców o długości
18-20 cm, średnicy 5-7 cm
ś cianki owoców są grube i słodkie, polecane
do grillowania i konsumpcji na świeżo
o
 woce przebarwiają się na krwisto czerwony
kolor, bardzo atrakcyjnie się prezentują
w
 ielkość owoców utrzymuje się przez
cały sezon uprawy
trwałość owoców jest bardzo dobra
i długo zachowują wysoką jakość handlową

Roślina:
zbalansowany pokrój z dobrym ulistnieniem roślin
b
 ardzo dobre wiązanie owoców w okresach
wysokich temperatur
z alecana do produkcji w tunelu foliowym oraz
w odkrytym gruncie
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Papryka stożkowa
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Liubov F1
papryka stożkowa
Segment:
typ Kapia, uprawy tunelowe i polowe

Odporności:
HR: Tm 2

Owoc:
w
 ydłużony kształt owoców
długości około 15 cm
g
 rube ścianki owoców
o
 woce przebarwiają się
na czerwony kolor
w
 ielkość owoców utrzymuje się
przez cały sezon uprawy
d
 obra trwałość owoców

Roślina:
z balansowany pokrój z dobrym ulistnieniem roślin
b
 ardzo dobre wiązanie owoców w okresach
wysokich temperatur
z alecana do produkcji
w tunelu foliowym
oraz w odkrytym gruncie
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Papryka stożkowa
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Sahem F1
ostra papryka
Segment:
papryka ostra typu KIMCHI,
uprawy tunelowe i polowe

Odporności:
HR: PVY

Owoc:
owoc

wąski, długi, bardzo wydłużony,
typowy dla ostrej papryki typu kimchi
d
 ługość owoców 12-16 cm
atrakcyjnie

prezentuje się w fazie zbioru
na zielono oraz na czerwono
d
 obry połysk owoców i intensywny kolor

Roślina:
silny

wigor rośliny, niski pokrój,
rośliny kompaktowe
bardzo

dobre wiązanie w każdych warunkach
z alecana do produkcji w tunelu foliowym
oraz w odkrytym gruncie
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Papryka stożkowa
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Dimentio F1

wysoki potencjał plonotwórczy
Segment:
papryka stożkowa typu igołomskiego

Odporności:
HR: Tm 2

Owoc:
o
 woce wielkości 140 - 150 g o grubej ściance
w
 ybarwia się na charakterystyczny kremowy kolor
w
 ysoka jakość owoców, możliwość długiego
przechowywania i ekspozycji produktów
atrakcyjny

kształt, wydłużony i ostro zakończony
b
 rak tendencji do suchej zgnilizny wierzchołkowej
d
 oskonały smak

Roślina:
s ilny wigor i mocny system korzeniowy
b
 ardzo dobre wiązanie owoców przez cały
okres wegetacji (również w okresie wiosennych
spadków temperatury oraz gorącego lata)
niski

pokrój rośliny, równomierne rozmieszczenie
owoców na roślinie
z alecana do produkcji w tunelu foliowym oraz
w odkrytym gruncie

Papryka stożkowa

Pirouet F1

oryginalny, pomarańczowy kolor
Segment:
papryka stożkowa typu igołomskiego

Odporności:
HR: Tm 2

Owoc:
w
 ielkość owoców: 130 - 140 g
bardzo

atrakcyjny jasno zielony,
seledynowy kolor owoców, bardzo atrakcyjny
dla konsumentów
w
 fazie dojrzałości wybarwia się na unikalny
pomarańczowy kolor
o
 woce o grubych ściankach i 2 - 3 komorach

Roślina:
s ilny wigor
b
 ardzo dobra wczesność
d
 uży potencjał produkcyjny
n
 iski pokrój rośliny ułatwia uprawę
w odkrytym gruncie
równomierne

rozmieszczenie owoców na roślinie
z alecana do produkcji w tunelu foliowym oraz
w odkrytym gruncie
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Asortyment odmian papryki
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Odmiana
Yecla F1

Odporności
HR:Tm0
HR:Tm: 0-3,

N Katmandu F1 IR:Lt / M / TSWV: 0 / Mi

Typ /
Kształt

Wielkość,
długość

Kolor

Przeznaczenie

Najważniejsze cechy

blok

190-220g

czerwony

uprawy
tunelowe

wysoki wczesny plon,
jakość premium

blok

190-240g

czerwony

uprawy
tunelowe

silny wzrost i ulistnienie, owoce
optymalnie rozłożone na roślinie

N Abakara F1

HR:Tm: 0-3;
IR:Lt/M/TSWV:0

blok

190-240g

czerwony

uprawy
tunelowe

niezawodne wiązanie owoców
niezależnie od warunków pogodowych, bardzo wysoki plon

Balta F1

HR:PVY:0,1,2/Tm:0,
IR:Lt/CMV/TSWV:P0

blok

250-280g

czerwony

uprawy
tunelowe

specjalista na bardzo
zmęczone stanowiska

Jupiter F1

HR:Tm:0/TMV

blok

170-190g

czerwony

Crusader F1

HR:PVY:0,1,2/Tm:0, /
Xcv:1-3

blok

200-250g

czerwony

Blondy F1

HR:PVY:0

blok

160-190g

N Kioto F1

HR:Tm: 0-3,
IR:Lt / M / TSWV: 0

blok

N Kiiroi F1

HR:Tm: 0-3,
IR: TSWV:0

N Liubov F1
N Campari F1

uprawy
w odkrytym
gruncie
uprawy
w odkrytym
gruncie /
tunelowe

dobra produkcja
w uprawie gruntowej i wysoki plon
i pewność zbioru na trudnych
stanowiskach w tunelu

kremowy

uprawy
tunelowe

unikalny kremowy kolor
przez cały sezon

170-200g

żółty

uprawy
tunelowe

doskonałe wiązanie owoców

blok

160-190g

żółty

uprawy
tunelowe

duże owoce w klasie premium

HR: Tm: 0-2

Kapia

130-140
/15cm

czerwony

uprawy
tunelowe

wyrównany kształt i wielkość
owoców

HR:PVY: 0, 1, 2;
IR:CMV

Kapia

140-150g /
18cm

czerwony

uprawy
tunelowe

bardzo dobrze prezentuje się
w zbiorze na zielono i czerwono

Kapia

160-170g /
20cm

czerwony

uprawy
tunelowe

duże owoce o atrakcyjnym
kształcie, wysoki plon

ostra
papryka
Kimchi

50-60g /
22cm

czerwony

uprawy
tunelowe

papryka ostra w typie Kimchi

stożkowa

130-140g /
15cm

pomarańczowy

uprawy
tunelowe

stożkowy kształt, atrakcyjny
jasnozielony kolor przebarwia się
do pomarańczowego

stożkowa

130-140g
/15cm

kremowy

uprawy
tunelowe

stożkowy charakterystyczny
kształt o jasno żółtym,
kremowym kolorze

HR:Tm: 0-2,

N Kornelya F1 IR:TSWV:0
N Sahem F1

HR:PVY: 0

Pirouet F1

Dimentio F1

N - nowość

HR: Tm: 0-2

wysoka jakość
w uprawach gruntowych
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Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu

www.paprykowa-akademia.pl
MARIUSZ KWIATKOWSKI
+48 668 11 80 35
mariusz.kwiatkowski @syngenta.com

WSPÓŁPRACA ZE SKLEPAMI
RAFAŁ ŻMUDA
+48 608 443 479

MANAGER PRODUKTU
RAFAŁ ALFUT
+48 660 492 377

Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
tel.: (22) 32 60 601, fax: (22) 32 60 699
Środki ochrony roślin
odpowiedzialnie – bezpiecznie
www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone
na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad
bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

więcej informacji znajdziesz na

www.syngenta.pl

