
Zacatecas F1 NOWOŚĆ Papryka Słodka

•	Średnio-Wczesna odmiana polecana do uprawy tunelowej 
i szklarniowej

•	240-260 g duży mięsisty blok podczas całej uprawy śr. 9-10 cm 
dł. 10-11 cm

•	Otwarty pokrój, krótkie międzywężla 
•	Szybkie kwitnienie i bardzo łatwe wiązanie owoców
•	Z zielonego zabarwienia owoców szybko zmienia kolor 

na głęboko czerwony
•	Owoce są tolerancyjne na spękania
•	Plonuje wysoko do końca sezonu wegetacji
•	Bardzo silny system korzeniowy
•	Owoce o grubej ściance 3 - 4 komorowe umożliwiają łatwy 

zbiór z ogonkami  

Odporność: HR: Tm: 0-3, IR: TSWV

Stosowane oznaczenia odporności (wysoka) HR (średnia) IR
Tm: 0-3  Tobamovirus Wirus mozaiki papryki TMV:0,1,2,3
IR: TSWV Tomato spotted wilt virus  Brązową plamistość pomidora

Cozumel F1 NOWOŚĆ Papryka Słodka

•	Wczesna odmiana o bardzo regularnych owocach polecana 
do uprawy tunelowej

•	Rośliny mocne, barwy od ciemnozielonej do bardzo 
błyszczącej żółta barwa owoców

•	Bardzo twarde owoce typu blok 2-3 komorowe
•	Wymiary owocu: dł. 8-9cm, średnica 8-9cm
•	Stabilna wielkość owoców
•	Tolerancja na suche spękania skórki
•	Średnia waga 200-240 gr. grube, twarde i gładkie ściany
•	Owoce wyrastają na zewnątrz pędów
•	Bardzo ładnie prezentuje się w kartonie

Odporność: HR: Tm: 0-3, IR: TSWV

Stosowane oznaczenia odporności (wysoka) HR (średnia) IR
Tm: 0-3  Tobamovirus Wirus mozaiki papryki TMV:0,1,2,3
IR: TSWV Tomato spotted wilt virus  Brązową plamistość pomidora

Informacje od producenta nasion:
Informacje dostarczone przez Meridiem Seeds i Suntree Seeds w żadnym wypadku nie stanowią podstawy do roszczeń. Ilustracje, zalecenia i opisy umieszczone w ulotkach 
zostały stworzone na podstawie obserwacji dokonywanych w określonych sprzyjających warunkach dla wzrostu i rozwoju roślin. Meridiem Seeds i Suntree Seeds w żadnym 
wypadku nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej za uzyskane wyniki uprawowe oraz wielkości wyprodukowanych owoców. Informacje udostępniane są w dobrej 
wieże i w żadnym wypadku nie mogą stanowić gwarancji plonu. Wszystkie odmiany zostały sfotografowane w sprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin warunkach i nie 
gwarantują osiągnięcia identycznego rezultatu w innych warunkach uprawowych. Kupujący decydują sami czy odmiany tej firmy są odpowiednie do lokalnych warunków.

IMPORTER: Suntree Sp.z o.o. 
Nowa Wieś,  99-300 Kutno
www.suntree.pl

Doradca Meridiem Seeds 
Adrian Kubiak  +48 669 999 121


