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Wszystkie informacje dotyczące produktów podane ustnie lub pisemnie przez dowolny podmiot Grupy Bayer, jego 
pracowników lub agentów, w tym informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym, podawane są w dobrej 
wierze, ale nie mogą być traktowane jako oświadczenie lub gwarancja tego podmiotu co do działania lub przydatności 
tych produktów, które mogą zależeć od lokalnych warunków klimatycznych lub innych czynników. Grupa Bayer 
i wszystkie jej podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części żadnej 
umowy z żadnym z podmiotów Grupy Bayer, chyba że ustalono inaczej na piśmie.
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Nasza nowa strona  
jest już dostępna! 

Zeskanuj kod QR i sprawdź



   

    Graj 
  w czerwone 
 z papryką Seminis!



Playmaker

////  kompaktowa roślina o dobrym wigorze  kompaktowa roślina o dobrym wigorze

////  silny system korzeniowy  silny system korzeniowy

////  zbalansowany wzrost  zbalansowany wzrost

////  wysoki pakiet odporności  wysoki pakiet odporności

////  stabilne wiązanie owoców nawet w niesprzyjających   stabilne wiązanie owoców nawet w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznychwarunkach atmosferycznych

////  bardzo dobre okrycie liśćmi, które ogranicza ryzyko   bardzo dobre okrycie liśćmi, które ogranicza ryzyko 
poparzeń słonecznychpoparzeń słonecznych

////  duże i ciężkie owoce o grubej ściance  duże i ciężkie owoce o grubej ściance

////  lekko wydłużony kształt i ciemnoczerwony kolor  lekko wydłużony kształt i ciemnoczerwony kolor

////  wysoka jakość pozbiorcza  wysoka jakość pozbiorcza

////  wysoki potencjał plonotwórczy  wysoki potencjał plonotwórczy

////  skoncentrowany zbiór  skoncentrowany zbiór

////  doskonały towar na świeży rynek oraz    doskonały towar na świeży rynek oraz  
dla przetwórstwadla przetwórstwa

HHR: PVY:0/Tm:0 R: PVY:0/Tm:0 
IR: Xcv:0-10/PcIR: Xcv:0-10/Pc

Nowa odmiana  
w segmencie  
papryki polowej

NOWOŚĆ



King ArthurRed Mountain 

Aristotle

Standard w produkcji  
przemysłowej

////  Dobra wczesność  Dobra wczesność

////  Duży owoc o grubej ściance  Duży owoc o grubej ściance

////  Mocny wigor  Mocny wigor

////  Wysoka zdrowotność  Wysoka zdrowotność

////  Dobry balans pomiędzy wzrostem    Dobry balans pomiędzy wzrostem  
wegetatywnym a generatywnymwegetatywnym a generatywnym

HR: PVY:0/TEV/Tm:0/ Xcv:0,2,5HR: PVY:0/TEV/Tm:0/ Xcv:0,2,5

Najwcześniejsza odmiana  
do uprawy w polu

////  Bardzo wczesna  Bardzo wczesna

////  Mocny system korzeniowy  Mocny system korzeniowy

////  Szybkie wybarwienie owocu  Szybkie wybarwienie owocu

////  Wysoki udział owoców zebranych    Wysoki udział owoców zebranych  
w kolorze czerwonymw kolorze czerwonym

////  Wysoka jakość pozbiorcza  Wysoka jakość pozbiorcza

HR: Tm: 0-2HR: Tm: 0-2
IR: TSWVIR: TSWV

Nr 1 w przemyśle

//// Rekordzista plonu Rekordzista plonu

//// Pewna, sprawdzona odmiana Pewna, sprawdzona odmiana

//// Duży owoc o grubej ściance Duży owoc o grubej ściance

//// Mocny system korzeniowy Mocny system korzeniowy

//// Zbalansowany wzrost rośliny Zbalansowany wzrost rośliny

HR: PVY:0/Tm:0/ Xcv:0-3,7,8HR: PVY:0/Tm:0/ Xcv:0-3,7,8

Kaptur 
Odmiana w typie kapia  
do uprawy polowej

//// Wczesna odmiana Wczesna odmiana

//// Silny wigor i system korzeniowy Silny wigor i system korzeniowy

////  Duże, słodkie owoce o grubej    Duże, słodkie owoce o grubej  
ścianceściance

//// Wysoka zdrowotność Wysoka zdrowotność

////  Daje wysokiej jakości surowiec    Daje wysokiej jakości surowiec  
dla przemysłudla przemysłu

HR: Tm:0HR: Tm:0


