
SEZON 

jedna z odmian papryki o najgrubszej ściance

RAZER (30750) (owoc czerwony typu blok)
Nowa izraelska odmiana papryki do tradycyjnych upraw tunelowych 
lub do gruntu. Owoc typu czerwony blok, o bardzo regularnym 
kształcie i o poszukiwanej wielkości handlowej owoców 150-200g. 
Odmiana plenna i równomiernie plonująca.
Wyróżnia się bardzo grubą ścianką, co przekłada się na ciężar owocu. 
Wyjątkowo smaczna! I przy tym długo zachowująca trwałość pozbiorczą 
owoców.
Rośliny o silnym systemie korzeniowym i silnym wigorze, co podwyższa 
ich odporność na stresy uprawowo-pogodowe. Umiarkowany wzrost 
(do 150 cm). 
Dużą zaletą jest luźny pokrój  roślin, owoce nie zakleszczają się, łatwy 
zbiór.

Odporności: IR:  TSWV / TM3 (L4)

…szukamy jakości papryki…

OFERTA NA 

Nowy
SEZON 

Nasiona papryki
Firma SOLFUM oferuje Państwu nasiona papryki
Zapewniamy systematyczne dostawy do wyznaczonego miejsca.
Koszt dostawy uzależniony jest od ilości zamówionych nasion.



PUPH SOLFUM Sp. z o.o.
ul. Ziemiańska 21 | 95-070 Rąbień AB k/Łodzi
tel. 42 712 51 00 | tel. kom. 504 109 196 | 512 331 167  
e-mail: solfum@solfum.com.pl | www: www.solfum.com.pl

wspaniały kolor i smak

32063 (żółty owoc typu blok)
Bardzo ciekawa nowa odmiana papryki o intensywnie żółtym kolorze 
owocu aż do pomarańczowego. Owoc w typie regularnego bloku  
9x9 cm i średniej masie 160-200g. Smaczny!
Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim wczesnym plonem owoców  
o najwyższej jakości w warunkach uprawy tunelowej.

Odporności: IR:  TSWV / TM3 (L4)

31249 (Corno di Toro, żółty owoc)
Izraelska odmiana papryki polecana do upraw tunelowych. Odmiana 
bardzo plenna. 
Ciekawy wydłużony owoc, koloru żółtego, o kształcie 5x21 cm, średniej 
masie owoców 105-145 g. Bardzo słodka i smaczna! 
Typ deserowo-sałatkowy.
Super uzupełnienie asortymentu owoców typu blok.
Brix – wysoka zawartość.

Odporności: IR:  TSWV / TM:0-3

CIRILO (39375) (owoc czerwony typu blok)
Nowa izraelska odmiana papryki polecana do tradycyjnych upraw 
tunelowych, o silnym systemie korzeniowym. Odmiana plenna. 
Owoc typu blok 8x8 cm, wyrównany kształt, o średniej masie  
175-215 g. Piękna barwa owoców i gruba ścianka. 
Owoce o dużej jędrności i trwałości pozbiorczej, co gwarantuje ich 
jakość w handlu.

Odporności: IR:  TSWV / TM3 (L4) / PVY0


