Назва

Достигання, Густота, тис.
днів
росл./га Середня вага, г

ПЛІД
Форма

Колір

СОЛОМОН F1

65-70

45-50

200-220

блочна, 8,5*10 см

зелений/
червоний

МАРЕК F1

70-75

45-50

250

блочна, 9*11 см

зелений/
червоний

ГЕРКУЛЕС F1

70-75

45-50

220-250

блочна, 10,5*11,5 см

зелений/
червоний

СОЛАНОР F1

70

45-50

200-220

блочна, 8,5*10,5 см

світло-зелений/
яскраво-жовтий

СПРІНГБОКС F1

70

45-50

240-260

блочна, 10*11 см

світло-зелений/
яскраво-жовтий

МАДОННА F1

60-65

45-50

180-200

блочна, 8*10 см

світло-жовтий/
червоний

ФЛАМІНГО F1

60-65

45-50

170-180

блочна, 8*12 см

світло-жовтий/
червоний

ОІДА F1

65-70

45-50

200-220

блочна, 8*10 см

світло-жовтий/
червоний

НІКІТА F1

70

45-50

180-200

блочна, 8,5*10,5 см

кремовий/
червоний

КАПЕЛО F1

60

50-55

80-90

конічна, 4,5*9 см

зелений/
червоний

РЕДКАН F1

70-75

50-55

140-160

конічна, 7*16 см

зелений/
червоний

конічна, 3-4*18-20 см

світло-зелений/
червоний

ГІРКИЙ ПЕРЕЦЬ
70-75

50-55

80

Назва

Період вирощування

СОЛОМОН F1

весняно-літній, осінній

МАРЕК F1

весняно-літній, осінній

ГЕРКУЛЕС F1

весняно-літній, осінній

СОЛАНОР F1

весняно-літній, осінній

СПРІНГБОКС F1

весняно-літній, осінній

Дуже продуктивний, якісний та товарний.
HR: Tm:0-3 - IR: TSWV:P0

МАДОННА F1

весняно-літній, осінній

Завжди перший та дуже продуктивний,
відмінний колір та висока товарність.

ФЛАМІНГО F1

весняно-літній, осінній

ОІДА F1

весняно-літній, осінній

НІКІТА F1

весняно-літній, осінній

КАПЕЛО F1

весняно-літній, осінній

Тип «Капія», ультраранній,
продуктивний, високоякісний.

весняно-літній, осінній

Тип «Червоний Ріг», великий розмір, товста
стінка, насичено-червоний колір.
IR: TSWV:P0

РЕДКАН F1

Особливості
Найранніший блочний перець,
перший серед червоних.
HR: Tm:0 - IR: TSWV:P0
Великі, важкі, красиві, червоні плоди.
HR: Tm:0/PepMoV/PepYMV/ PVY :0,1,1-2/
Xcv1,2,3 - IR: CMV
Висока врожайність, відмінний смак. Лідер!
HR:Tm:0-2/ PVY:0,1,1- 2/PepMoV/PepYMV IR: CMV
Яскраво-жовті плоди, широкий спектр
стійкостей. HR:Tm:0-2/ PVY:0,1,1-2/PepMoV/
PepYMV/Xcv:1,2,3

Ранній, врожайний, смачний, солодкий,
транспортабельний, добре зберігається.
HR: Tm:0
Привабливий колір,високий врожай в
різних умовах, товарний та якісний.
HR: Xcv:1,2,3
Найбільш продуктивний та популярний
серед професіоналів та любителів.
HR: PVY:0

Благослови Вас Бог!

ГІРКИЙ ПЕРЕЦЬ

БІБО F1 (ІМПАЛА F1)

весняно-літній, осінній

Україна, 54029, г. Миколаїв,
вул. Рюміна, 16

0 800 213 043

* БЕЗКОШТОВНО У ВСІХ МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Компанія «ВЛАДАМ-ЮГ»
ексклюзивний імпортер
насіння «CLAUSE» в Україні

www.vladam-seeds.com.ua
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ПЕРЕЦЬ
2017-2018

066 293 3003 (MTS)
073 525 8181 (Lifecell)
068 181 4545 (Kyivstar)

Більше інформації про насіння і
технології вирощування на сайті:

ГІРКИЙ ПЕРЕЦЬ, висока продуктивність,
відмінний колір та якість.
IR: Tm:0

HR – висока стійкість, IR –середня стійкість.
CMV – Cucumber Mosaic Virus – Вірус огіркової мозаїки / PepYMV – Pepper Yellow Mosaic Virus – Вірус жовтої мозаїки перця /
PepMoV – Pepper Mottle Virus – Вірус плямистості перця / PVY:0,1,1-2 – Potato Virus Y races 0,1,1-2 – Вірус картоплі тип Y, раси
0,1,1-2 / Tm – Tobamovirus – Тобамовірус (ToMV,TMV,PMMoV) раси P0,0-2,0-3 / TSWV:P0 – Tomato Spotted Wild Virus – Вірус в’янення томату, раси Р0 / Xcv:1,2,3 – Xanthomonas campestris pv.Vesicatora (races 1,2,3) – Бактеріальна плямистість раси 1,2,3.

Загальна інформація:
• Описи, ілюстрації, фотографії, поради, рекомендації та вегетаційні цикли, зазначені в інформаційні проспектах, адресовані досвідченим професіоналам і є результатом спостережень в
заданих умовах при проведенні різних досвідчених посадок. Вони пропонуються як є, виключно в ознайомлювальних цілях, і, отже, ні в якому разі не можуть вважатися вичерпними, вони
не є гарантією врожайності або результату, не враховують специфічних факторів та обставин
(справжніх або майбутніх), і, в цілому, не мають на увазі яких би то не було зобов’язань. Користувач повинен самостійно забезпечити відповідність умов культивації, географічних умов
місцевості, періоду вегетації, грунту, засобів (таких, як знання і технічний досвід, техніки і процедури культивації), матеріалів (таких, як тести і методи контролю) та обладнання, і, в більш
загальному сенсі, агрономічного, кліматичного, санітарного, екологічного та економічного
контексту представленим культурам, технікам і різновидам.
• Всі різновиди культур, ілюстрації яких наведені в даній публікації, були сфотографовані в найбільш сприятливих умовах, ідентичний результат культивації в інших умовах не гарантується.
• Будь-яке відтворення даної публікації повністю або частково (носія і / або вмісту), будь-яким
способом, офіційно заборонено, без попереднього спеціального дозволу.

UA2724-1117

БІБО F1 (ІМПАЛА F1)
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ГЕРКУЛЕС F1

СПРІНГБОКС F1

ОІДА F1

НАДІЙНИЙ
ТА УСПІШНИЙ!

КУБ КОЛЬОРУ СОНЦЯ

ЕФЕКТИВНИЙ В БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ

Ранній (65-70 днів) супер продуктивний
перець
Рослина потужна, плоди відмінно захищені
від сонячних опіків
Плоди блочного типу, 3-4-х камерні,
вагою 200-220 г
У технічній стиглості - ніжно-бежевого
кольору, при повному достиганні насичено-червоного
Високі товарні, смакові якості та врожайність
Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті та теплицях

Ранній (70 днів) високоякісний новий гібрид
перцю
Кубовидні плоди з товстими стінками
4-х камерні, 8 * 10 см. Середня вага - 240-260 г
Невелика насіннєва камера
Дуже смачний, солодкий
Високий вихід стандартної продукції
Для вирощування як в теплицях, так і
у відкритому ґрунті
Світло-зелений до яскраво-жовтого
кольору Сонця

Середньоранній (70-75 днів від висадки розсади)
Середня вага 220-250 г
(не рідкість плоди більше 300 г)
Товста стінка - 7-8 мм, до 1 см
Дуже високий врожай
Добре зберігання та транспортування
Лідер серед перців на переробку та заморозку
Дуже солодкий як в червоному,
так і в зеленому вигляді
Стійкий до більшості хвороб перців

МАРЕК F1

СОЛАНОР F1

НІКІТА F1

ДУЖЕ ПРОДУКТИВНИЙ,
СТАБІЛЬНИЙ ТА ПРИБУТКОВИЙ!

НАЙКРАЩИЙ ДЛЯ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ

МАКСИМАЛЬНИЙ ВРОЖАЙ, ІДЕАЛЬНА ЯКІСТЬ

Потужна рослина з широким листям,
відмінне укриття
Привабливий інтенсивний
яскраво-жовтий колір
Великі плоди - 4-х камерні, розміром 9х10 см
Середня вага 200-220 грам
Невелика насіннєва камера, товста щільна
м’якоть
Приємний запах і дуже солодкий
Прекрасне зберігання і транспортування
Оптимально підходить для відкритого ґрунту
Великий пакет стійкостей

Середньоранній (70-75 днів), блочної
форми, стійкий
Формує плоди, не затискаючи в скелетних гілках
Середня вага - 250 г, стінка - 7-8 мм
Насичений червоний колір при повному
достиганні
Солодкий як у технічній, так і в біологічній
стиглості
Високий врожай чудової якості, > 3 кг з рослини
Відмінно зав’язує в жарких умовах
Підходить для закритого і відкритого ґрунту

На кущі більше 10 плодів одночасно, середньою вагою 180-200 г.
Товста, щільна стінка 6-7 мм
Приємний світлий колір переходить
у яскраво-червоний
Зберігає форму і розмір протягом
усього періоду вирощування
Для свіжого ринку, приготування салатів,
переробки та фарширування
Прекрасний результат у ЗГ і ВГ
Стабільний та надійний
Високий потенціал урожайності

СОЛОМОН F1

МАДОННА F1

КАПЕЛО F1

РАННЬОСТИГЛИЙ,
ЯКІСНИЙ ТА ВРОЖАЙНИЙ!

САМИЙ РАННІЙ,
ПРОДУКТИВНИЙ, РЕНТАБЕЛЬНИЙ

УЛЬТРАРАННІЙ ТИПУ КАПІЯ

Ультраранній (65-70 днів) перець блочного
типу
Компактний габітус і дружнє достигання
Найвищий вихід товарної продукції
Розмір 8,5х10 см, середня вага 200-220 г
Відмінні смакові якості, солодкий як в
червоному, так і в зеленому вигляді
Товщина стінки 6-8 мм, дуже щільний
Рекомендований для вирощування в
закритому ґрунті на підв’язці
Стійкий до стресових умов вирощування

60-65 днів, як для відкритого грунту,
так і для теплиць
Потужні, добре розвинені рослини
Середня вага 180-200 г, блочний тип,
3-4-х камерні
Привабливі, однорідні плоди кремового
кольору (гарний червоний колір при
достиганні), смачні
Високий врожай, протягом усього періоду
плодоношення зберігає форму і колір плодів
Товста стінка, тривале зберігання
і транспортабельність
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NB: Ознайомтеся, будь ласка, з розділом «Загальна інформація» на сторінці 6 цього каталогу.
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Відмінний захист від сонячних опіків
Однорідні плоди, високий вихід
стандартної товарної продукції
Плоди конічної форми, насиченого
червоного кольору
Товщина стінки - 5-6 мм, вага - 80-90 г
Достигає в червоний найперший серед
всіх гібридів
Тривалий період плодоношення,
високий потенціал урожайності
Універсальний у використанні - переробка,
сушка, заморожування, фарширування
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