Перець для вирощування в плівкових
теплицях і відкритому грунті

Перець
Кубовидний перець

Клерені F1 | Clarany
Загальні характеристики:

• Форма плода: кубовидна
• Розмір плода: 8 х 10 см
• Маса плода: 220-280 г
• Колір плода: в технічній стиглості - зелений, в біологічній – насичено-червоний

Переваги:

Гібрид з потужною та компактною рослиною та відмінною зав’язуваністю плодів у
стресових умовах. Завдяки добре розвиненому листовому апарату плоди надійно
захищені від сонячних опіків. Високий ранній та загальний урожай, стабільно плодоносить
протягом усього періоду вегетації. Плоди привабливої кубовидної форми, насиченого
червоного кольору, дуже однорідні за розміром та масою. Гібрид вирізняється високою
стійкістю до хвороб, масовим одночасним достиганням плодів, відмінною лежкістю та
транспортабельністю. Один з найпопулярніших гібридів на ринку червоного кубовидного
перцю. Рекомендується для вирощування у відкритому грунті та плівкових теплицях.

Банкерс F1 | Banckers (E41.20399)

Клерені F1

Загальні характеристики:

• Форма плода: кубовидна
• Розмір плода: 9 х 10 см
• Маса плода: 250-300 г
• Колір плода: в технічній стиглості - зелений, в біологічній – темно-червоний

Переваги:

Середньоранній, високопродуктивний гібрид з гарною регенеративною здатністю.
Сильна, добре збалансована рослина. Регулярно зав’язує плоди протягом всього періоду
вегетації, не зважаючи на стресові умови. Формує чотирьох-камерні плоди гарної
кубовидної форми з неперевершеним смаком та ароматом. Вирізняється чудовою якістю
плодів, високою лежкістю та транспортабельністю. Рекомендується для вирощування у
відкритому грунті та плівкових теплицях.

Банкерс F1
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Перець
Прокрафт F1 | Procraft

Девіто F1 | Devito

• Форма плода: кубовидна
• Розмір плода: 9 х 12 см
• Маса плода: 190-220 г
• Колір плода: в технічній стиглості - зелений, в біологічній - червоний

• Форма плода: кубовидна
• Розмір плода: 9 х 10 см
• Маса плода: 250-300 г
• Колір плода: в технічній стиглості - зелений, в біологічній - жовтий

Загальні характеристики:

Переваги:

Переваги:

Алміранте F1 | Almirante

Абей F1 | Abay

• Форма плода: кубовидна
• Розмір плода: 10 х 12 см
• Маса плода: 290-310 г
• Колір плода: в технічній стиглості - зелений, в біологічній – насичено-червоний

• Форма плода: кубовидна
• Розмір плода: 8 х 10 см
• Маса плода: 220-280 г
• Колір плода: в технічній стиглості - зелений, в біологічній – яскраво-жовтий

Гібрид перцю, плоди якого чудово підходять для переробки та споживання у свіжому
вигляді. Рослина потужна, збалансована, завдяки сильній кореневій системі легко
витримує несприятливі погодні фактори, чудово зав’язує плоди в умовах жаркого
літа. Плоди важкі, з товстою стінкою до 12 мм, мають привабливий зовнішній вигляд.
Важливою перевагою цього гібрида є збереження насиченого червоного кольору при
заморожуванні. Ідеально підходить для вирощування у відкритому грунті.

Загальні характеристики:
Прокрафт F1

Переваги:

Потужна рослина напіввідкритого типу з добре розвиненими листовим апаратом
та кореневою системою. Надійний гібрид з гарними адаптаційними властивостями.
Алміранте F1 стабільно плодоносить до пізньої осені. Формує великі, товстостінні плоди,
що вирізняються довготривалим терміном зберігання та чудовою транспортабельністю.
Рекомендується для вирощування у всіх видах теплиць та у відкритому грунті.

Алміранте F1
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Загальні характеристики:

Новий гібрид з високою ранньою та загальною урожайністю. Рослина потужна,
збалансована, листовий апарат добре укриває плоди від сонячних опіків. Відмінна
зав’язуваність у стресових умовах. Плоди дуже вирівняні за розміром, масою та формою,
з товщиною стінки 10 мм. Вирізняються насиченим яскраво-жовтим кольором та
відмінними смаковими якостями. Високий вихід великих за розміром плодів. Стійкий до
розтріскування. Придатний для вирощування як у відкритому, так і закритому грунті.

Загальні характеристики:

Девіто F1

Переваги:

Дуже ранній гібрид жовтого кубовидного перцю. Сильна, збалансована рослина з
потужною кореневою системою. Формує вирівняні, щільні та транспортабельні плоди, що
довго зберігаються на рослині не втрачаючи якості. Завдяки добрій стійкості до чорної
бактеріальної плямистістості демонструє чудові результати при вирощуванні у відкритому
грунті. Також придатний для вирощування у плівкових теплицях.

Абей F1
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Перець
Магно F1 | Magno
Загальні характеристики:

• Форма плода: кубовидна
• Розмір плода: 10 х 12 см
• Маса плода: 190-230 г
• Колір плода: в технічній стиглості - зелений, в біологічній - помаранчевий

Переваги:

Стандарт якості помаранчевого перцю. Високопродуктивний ранній гібрид з чудовою
товарністю плодів. Сильна, відкритого типу рослина, прекрасно адаптується до стресових
умов вирощування. Вирізняється тривалим періодом плодоношення. Плоди важкі, щільні
мають стійкість до вершинної гнилі. Товщина стінки 6-7 мм. Якість та аромат плодів є
перевагами Магно F1. Рекомендується для вирощування в будь-яких типах теплиць та у
відкритому грунті.
Гібрид

Стійкість

Ранньостиглість

Габітус
рослини

Плід

Розмір
плода,
см

Магно F1

Тип
виробництва

Примітка

HR

IR

Клерені F1 |
Clarany

Xcv:1-3/PVY:0-1/
Tm:0

TSWV:0/
TEV

ранній

потужна

8 х 10

Висока рання та загальна
врожайність. Відмінна якість плодів

Банкерс F1|
Banckers

TEV

середньоранній

сильна

9 х 10

(E41.20399)

Xcv:1-3,5/PepMoV/PVY:0-1/
Tm:0

Високопродуктивний гібрид з
гарною регенеративною здатністю

Прокрафт F1 |
Procraft

Xcv:1-3/PVY:0-1/
Tm:0

TSWV:0/
TEV

ранній

сильна

9 х 12

Чудовий вибір для переробки

Алміранте F1 |
Almirante

Xcv:1-3/PepMoV/
PVY:0-1/Tm:0

TEV

середньоранній

потужна

10 х 12

Товстостінні плоди великого розміру

Девіто F1 |
Devito

Tm:0-3

TSWV:0

ранній

потужна

9 х 10

Вирівняні плоди насиченого жовтого
кольору

Абей F1 | Abay

Xcv:1-5/Tm:0

ранній

потужна

8 х 10

Висока однорідність плодів

Магно F1 |
Magno

Tm:0-3

дуже ранній

сильна

10 х 12

Неперевершений товарний вигляд
та смакові якості

– Плівкові теплиці;
HR: High Resistance – високий рівень стійкості | IR: Intermediate Resistance – середній рівень стійкості
– Відкритий грунт
Розшифрування кодів стійкостей див. на стр. 15 | Поточну інформацію стосовно стійкостей див. на сайті www.enzazaden.com
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Перець
Білий кубовидний перець

Бланчіна F1 | Blancina
Загальні характеристики:

• Форма плода: кубовидна
• Розмір плода: 9 х 11 см
• Маса плода: 220-250 г
• Колір плода: в технічній стиглості - білий, в біологічній - червоний

Переваги:

Надранній гібрид з потужною компактною рослиною та гарною укривною здатністю.
Завдяки сильній рослині, характеризується витривалістю при вирощуванні в
несприятливих погодних умов. Плоди мають неперевершений товарний вигляд, восковобілий колір, дуже вирівняні за формою та розміром. Тривалий термін зберігання та
чудова транспортабельність без втрати товарних якостей роблять цей гібрид особливо
привабливим для рину свіжої продукції. Рекомендується для вирощування в плівкових
теплицях та відкритому грунті.
Бланчіна F1

Ведрана F1 | Vedrana
Загальні характеристики:

• Форма плода: кубовидна
• Розмір плода: 9 х 12 см
• Маса плода: 220-250 г
• Колір плода: в технічній стиглості - білий із зеленуватим відтінком, в біологічній червоний

Переваги:

Один з найпопулярніших гібридів на ринку. Еталон ранньостиглості, якості та
продуктивності. Потужна збалансована рослина, добре адаптується до різних
умов вирощування. Високий вихід товарних плодів з відмінною лежкістю та
транспортабельністю. Рекомендується для вирощування у відкритому грунті та плівкових
теплицях.

Ведрана F1
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Ірен F1 | Irene

Загальні характеристики:
• Форма плода: кубовидна
• Розмір плода: 8 х 11 см
• Маса плода: 200-220 г
• Колір плода: в технічній стиглості – білий із зеленуватим відтінком, в біологічній червоний

Переваги:

Новий високоврожайний гібрид для вирощування у відкритому грунті. Завдяки компактній
та потужній рослині плоди добре захищені від сонячних опіків. Гібрид має високу
адаптацію до різних умов вирощування. Товстостінні, щільні, дуже вирівняні плоди.

Конусовидний перець

Лотта F1 | Lotta

Загальні характеристики:

• Форма плода: конусовидна
• Розмір плода: 7 х 14 см
• Маса плода: 160-200 г
• Колір плода: в технічній стиглості - світло-зелений, в біологічній - червоний

Ірен F1

Переваги:

Дуже ранній гібрид з високою інтенсивністю зав’язування плодів протягом усього періоду
вегетації. Сильна, відкрита рослина генеративного типу. Блискучі, гладенькі, товстостінні
плоди, що мають чудовий товарний вигляду як у технічній, так і в біологічній стиглості.
Має стійкість до чорної бактеріальної плямистості. Рекомендується для вирощування в
плівкових теплицях та відкритому грунті.

Лотта F1
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Анетта F1 | Anetta
Загальні характеристики:

• Форма плода: конусовидна
• Розмір плода: 6 х 11 см
• Маса плода 110-140 г
• Колір плода: в технічній стиглості - світло-зелений, в біологічній - темно-червоний

Переваги:

Новий ранній гібрид. Рослина компактна, потужна, з добре розвиненою кореневою
системою, легко пристосовується до різних умов вирощування. Плоди дуже однорідні за
формою та розміром, товщина стінки 6-7мм. Характерна особливість – раннє та дружне
достигання плодів та швидкий перехід від світло-зеленого до насичено-червоного
кольору. Підходить для заморозки та інших видів переробки.

Хаскі F1 | Khaski
Загальні характеристики:

• Форма плода: конусовидна
• Розмір плода: 6 х 12 см
• Маса плода: 160-180 г
• Колір плода: в технічній стиглості - білий, в біологічній - насичено-червоний

Хаскі F1

Переваги:

Надзвичайно ранній і високоврожайний гібрид. Достигання наступає на 50-55-й день
після висаджування розсади. Сильна рослина з розвиненою кореневою системою.
Важливою перевагою гібрида є висока однорідність плодів протягом усього періоду
вегетації. Плоди характеризуються привабливим товарним виглядом, відмінною лежкістю і
транспортабельністю. Товщина стінки 7-8 мм.

Немезіс F1 | Nemezis
Загальні характеристики:

• Форма плода: конусовидна
• Розмір плода: 8 х 17 см
• Маса плода: 190-200 г
• Колір плода: в технічній стиглості - білий, в біологічній – насичено-червоний

Переваги:

Ранній пластичний гібрид, що вирізняється високим показником урожайності в різних
кліматичних умовах. Відкрита рослина з потужною кореневою системою. Формує гарні
блискучі плоди з довгим терміном зберігання відмінною транспортабельністю. Стійкий до
вершинної гнилі плодів.
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Немезіс F1
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Перець
Гострий перець

Хайфі F1 | Hyffae
Загальні характеристики:

• Форма плода: видовжено-конусовидна
• Розмір плода: 2 х 15 см
• Колір плода: в технічній стиглості - темно-зелений, в біологічній - червоний

Переваги:

Дуже пластичний ранній гібрид. Потужна рослина, напіввідкритого типу, з сильною
кореневою системою та розвиненим листовим апаратом. Одночасно формує велику
кількість однорідних блискучих плодів. Для вирощування в плівкових теплиць та у
відкритому грунті.

Хайфі F1

Шакіра F1 | Shakira
Загальні характеристики:

• Форма плода: видовжено-конусовидна
• Розмір плода: 4 х 18 см
• Колір плода: в технічній стиглості - темно-зелений, в біологічній - червоний

Переваги:

Сильна рослина відкритого типу, що рано вступає в плодоношення. Привабливі, блискучі,
дуже однорідні плоди з традиційно гострим смаком. Завдяки пластичності ідеально
підходять для вирощування як у відкритому грунті, так і в плівкових теплицях.

Хомера F1 | Homera

Шакіра F1

Загальні характеристики:

• Форма плода: видовжено-конусовидна
• Розмір плода: 4 х 22 см
• Колір плода: в технічній стиглості - світло-зелений, в біологічній - червоний

Переваги:

Ранній високоврожайний гібрид зі стабільною зав’язуваністю плодів протягом усього
періоду вирощування. Рослина компактна, розвинений листовий апарат надійно
захищає плоди від сонячних опіків. Антоціанове забарвлення плодів при низьких
температурах відсутнє. Плоди мають пікантний, помірно гострий смак, ідеально підходять
для маринування, а також для споживання в свіжому вигляді. Рекомендується для
вирощування у відкритому грунті та плівкових теплицях.
Хомера F1
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Гібрид

Стійкість
HR

Ранньо
стиглість

Габітус
рослини

ранній

сильна

9 х 11

Чудова якість плодів

ранній

потужна

9 х 12

Еталон якості на ринку

середньоранній

потужна

8 х 11

Ідеально підходить для
вирощування у відкритому
ґрунті

дуже ранній

сильна

7 х 14

Висока рання та загальна
продуктивність

ранній

потужна

6 х 11

Швидке достигання та
забарвлення плодів у
насинено-червоний колір

IR

Плід

Розмір
плода,
см

Тип
виробництва

Примітка

Білий кубовидний перець
Бланчіна F1 |
Blancina

Tm:0-2

Ведрана F1 |
Vedrana

Tm:0-2

Ірен F1 | Irene

Xcv:1-3/Tm:0

TSWV:0

TSWV:0

Конусовидний перець
Лотта | F1 Lotta

Xcv:1-3/Tm:0-2

Анетта F1 | Anetta

Xcv:1-3/Tm:0-2

Хаскі F1 | Khaski

Xcv:1-3/Tm:0-2

дуже ранній

сильна

6 х 12

Стандарт ранньостиглості
та врожайності

Немезіс F1 |
Nemezis

Tm:0-2

дуже ранній

сильна

8 х 17

Висока однорідність
плодів при різних умовах
вирощування

TSWV:0

Визначення стійкостей

Гострий перець
Хайфі F1 | Hyffae

Код
Tm:0-2

ранній

потужна

2 х 15

PepMoV

Дуже пластичний ранній
гібрид

PVY

Шакіра F1 | Shakira

Хомера F1 | Homera

Tm:0-2

Tm:0

ранній

ранній

сильна

компактна

4 х 18

4 х 22

Високопродуктивний
гостий перець
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Вірусні захворювання

Стабільна заяв’язуваність
протягом всього періоду
вирощування

– Плівкові теплиці;
HR: High Resistance – високий рівень стійкості | IR: Intermediate Resistance – середній рівень стійкості
– Відкритий грунт
Розшифрування кодів стійкостей див. на стр. 15 | Поточну інформацію стосовно стійкостей див. на сайті www.enzazaden.com

Раси

Бактеріальні
захворювання

0,1

TEV

Латинська або англійська назва
захворювання або шкідника

Українська назва захворювання
або шкідника

Pepper mottle virus

Вірус крапчатості перцю

Potato Y virus

Y-вірус картоплі

Tobacco etch virus

Вірус гравірування тютюну

Tm

0,1,2,3

Bell pepper mosaic virus, Pepper mild mottle
virus, Tobacco mild green mosaic virus,
Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic Virus

Вірус тютюнової мозаїки

TSWV

0

Tomato spotted wilt virus

Вірус бронзовості томата

Xcv

1,2,3,4,5

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Чорна бактеріальна плямистість
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