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Papryka słodka
Bunkerello F1
Odporności: HR: Xcv:1-3,5/PepMoV/PVY:0-1/Tm:0
IR: TEV
• Odmiana Bunkerello jest łatwa w uprawie, może być stosowana w gruncie otwartym
i nieogrzewanych tunelach foliowych.
• Bardzo bogaty pakiet odporności, zwłaszcza na choroby odglebowe.
• Dobrze zawiązuje owoce w zmiennych warunkach pogodowych (chłodno, gorąco).
• Owoce duże, bardzo twarde, z grubą ścianą, błyszczącą skórką, wolno przebarwiające się
z ciemnozielonego koloru na ciemnoczerwony, długo zachowują trwałość zbiorczą
na roślinie. Dzięki tym cechom Bunkerello jest odmianą bardzo plenną.
• Odmiana średnio wczesna, zalecamy zbiór owoców na zielono przez cały okres produkcji
lub tylko z pierwszego piętra, a później na czerwono.

Bunkerello

Wioletta Kowalczyk, Długie, gm. Potworów

Bunkerello

- Co skłoniło panią do posadzenia odmiany Bunkerello?
- W.K. W ostatnich latach w części tuneli największym problemem były uwiądy papryki.
Jeszcze przed rozpoczęciem zbiorów dużo roślin zamierało, a pod koniec sezonu w niektórych
tunelach niemal wszystkie rośliny wypadły. Dlatego zainteresowała mnie możliwość
wypróbowania odmiany z wysoką tolerancją na choroby. Odmianę Bunkerello posadziłam
w najgorszym tunelu, gdzie było najwięcej wypadów w ubiegłym roku.
- Jak zachowały się rośliny tej odmiany?
- W.K. Cały tunel był obsadzony tą odmianą i do końca sezonu rośliny były żywozielone, mocne,
jedynie kilka roślin wykazywało objawy porażenia. Owoce cały czas zbierałam na zielono,
były ładnie wyrośnięte, twarde, z grubą ścianką.
- Jakie są możliwości sprzedaży i opłacalność uprawy papryki w tunelach do zbioru
na zielono?
- W.K. Należę do grupy producenckiej i całość produkcji sprzedaję poprzez grupę. Nie miałam
żadnych problemów ze zbytem dobrej jakości zielonych owoców. A co do opłacalności, cena była
niewiele niższa niż czerwonej. Poza tym zdecydowanie lepiej jest mieć wysokie zbiory zielonych
owoców niż niski plon czerwonych owoców z porażonych chorobami roślin.
Korzeń odmiany wrażliwej na choroby
i korzeń Bunkerello

Papryka
Keyes F1 (E20B.10073)

Vélez F1

Odporność wysoka HR:Tm: 0-3
• Rośliny o średniej wysokości i luźnym pokroju.
• Odmiana ta równomiernie zawiązuje owoce na zewnątrz korony.
• Ciężar owoców 200-250 g, średnica 90-110 mm.
• Ciemnoczerwony kolor, gruba ścianka owocu.
• Owoce łatwe do zbioru z całą szypułką.
• W okresie upałów owoce zachowują jędrność na roślinie, nie miękną i nie marszczą skórki.
• Owoce dobrze wybarwiają się po zbiorze z koloru zielonego na czerwony.

Odporność wysoka HR:Tm: 0-2
• Owoce wybarwiają się z koloru zielonego na atrakcyjny cytrynowożółty.
• Odmiana bardzo wczesna i plenna.
• Rośliny wysokie o luźnym pokroju.
• Owoce bardzo wyrównane, kszałtne, o wielkości powyżej 85 mm.
• Odmiana idealna do pakowania w kartony.

Velez

Devito F1

Keyes

Sprinter F1
Odporność wysoka HR:Tm: 0-3
• Odmiana o znakomitej jakości owoców.
• Rośliny wysoko rosnące, o luźnym pokroju.
• Sprinter jest odmianą wczesną i plenną, wiąże owoce przez cały okres produkcji,
nie tworząc wyraźnego piętra.
• Owoce bardzo kształtne, 3-4 komorowe, lekko wydłużone, równo przebarwiające się
na intensywnie czerwony kolor.
• Owoce ciężkie, bardzo twarde, trwałe, z długą szypułką, odporne na spękania skórki
i suchą zgniliznę.
• Dzięki dużej odporności na mikrospękania skórki, owoce zachowują zdrowotność
i dobrze się wybarwiają do końca zbiorów.
• Sprinter utrzymuje typową wielkość i kształt owoców do końca uprawy.
• Odmiana idealna do sortowania owoców na wielkość 80-100 mm, z przeznaczeniem
na eksport i na rynek krajowy.
• Dla uzyskania najlepszych wyników uprawy zaleca się stosowanie generatywnego

Odporność wysoka HR:Tm: 0-3
• Odmiana o owocach przebarwiających się z koloru zielonego na żółty.
• Rośliny średniowysokie, o dobrym wigorze, równo wiążące owoce przez cały okres uprawy.
• Owoce typu „blocky”, wyrównane, kształtne, o średniej masie 200-220 g,
średnicy ok. 90 mm, łatwe do zbioru z szypułką.
• Atrakcyjny żółty kolor utrzymuje się także późną jesienią.
• Gruba ścianka, twardy miąższ i mocna skórka odporna na mikrospękania zapewniają
dobrą trwałość owoców.

Blancina F1 (E20B.20009)

Devito

Odporność wysoka HR:Tm: 0-2
• Owoce w typie „blocky”, przebarwiające się z koloru białokremowego na czerwony.
• Rośliny niewysokie; odmiana ta może być uprawiana w niskich tunelach.
• Jasny, atrakcyjny kolor owoców od wczesnej fazy wzrostu.
• Dobra twardość owocu o grubej ściance i pięknym połysku skórki.
• Dobre wyrównanie wielkości, mały procent drobnych owoców.

prowadzenia roślin: po posadzeniu utrzymywanie umiarkowanej wilgotności gleby, niskiego
poziomu azotu i wyższego poziomu potasu.
• Odmiana przydatna również do uprawy w gruncie.
Sprinter
Blancina

Papryka stożkowa
Rubiero F1 - czerwona
Xanthi F1 - żółta
Oranos F1 - pomarańczowa
• Odmiany o wydłużonych, stożkowatych owocach i słodkim smaku.
• Średnica owoców 4-5 cm, długość 18-20 cm dla odmian Rubiero i Xanthi oraz 14-16 cm
dla odmiany Oranos.
• Rośliny wysokie, luźne, zawiązujące równomiernie owoce przez cały okres uprawy.
• Przeznaczone do pakowania owoców w mieszankach na tackach lub w woreczkach.

Papryka ostra

Xanthi

Shakira F1
Odporność wysoka HR:Tm: 0-2
• Odmiana o owocach o ostrym smaku.
• Rośliny wysokie, o luźnym pokroju, wiążące duże ilości kształtnych owoców.
• Przeciętna wielkość owoców 3 x 17 cm.
• Owoce można zbierać w kolorze zielonym lub w pełni wybarwione - ciemnoczerwone.

Papryka typ Jalapeno

Shakira

Smolder F1 (E 22J.26390)
• Kompaktowa roślina.
• Bardzo dobre wiązanie.
• Duży owoc (90-100 g) przez cały okres zbiorów.
Tm: 0-3

odporność na wirusa mozaiki papryki TMV:0,1,2,3

Xcv

Xanthomonas campestris

PepMoV

wirus pstrości papryki

PVY

wirus Y ziemniaka

TEV

wirus wżerkowej plamistości tytoniu

Rubiero
Nasiona odmian oznaczonych tym symbolem dostępne również jako nasiona „ekologiczne” z

Jalapeno

