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Mustang  F1 
Papryka mieszańcowa odporna na TSWV, wczesna i bardzo wydajna, 
z  wysokiej jakości owocami.

wysoka żywotność rośliny,• 
odmiana średnio zbita, otwarta,• 
duże i ciężkie owoce, gładkie, grube z jędrnym miąższem, o zielonym kolorze • 
przechodzącym w intensywnie czerwony,
odporna na suchą wierzchołkową zgniliznę tzw. odparzenia słoneczne,• 
bardzo łatwa do zbierania,• 
dobra adaptacja do różnych warunków,• 

Cykl: średnio wczesny, bardzo wysoki zbiór owoców  od początku do końca zbiorów.
Odporność: wysoka odporność na Tm,3 (TMV, ToMV, PMMV 2,3). 
Uwagi:  w większości krajów odmiana mieszańcowa całoroczna.

Claudio  F1
Odmiana mieszańcowa
Papryka, która doskonale nadaje się do uprawy polowej, dająca owoce 
wysokiej jakości.

średnio długie owoce, mają kształt prostokątny,• 
ściany są gładkie, grube, bardzo jędrne,• 
ciemno zielony kolor przechodzący w głęboki lśniący czerwony,• 
długość owoców: 12-14 cm., średnica: 9,5 – 10 cm., średnia waga: 330-380 g,• 

Cykl: średnio wczesna ,  bardzo wydajna w ciągu całego okresu zbiorów,
Odporność: Wysoka odporność na Tm 0 (TMV, ToMV),
Uwagi: Doskonale adoptuje się do uprawy polowej na większości typowych obszarów. 
Papryka nadaje się zarówno na rynek owoców świeżych jak i do przetwarzania.
Odmiana nadająca się do uprawy polowej, mocny pokrój rośliny, dobrze chronione 
owoce przed oparzeniami słonecznymi. 

Papryka

Zastrzega się że:
Informacje przedstawione przez Nunhems w każdej formie nie są zobowiązujące. Zalecenia, sugestie oraz ilustracje 
zawarte w broszurach, ulotce, oraz na stronie internetowej bazują  na doświadczeniach i testach praktycznych.
Nunhems nie ponosi żadnej odpowiedzialności na podstawie tych informacji z powodu uzyskania innych rezultatów 
w czasie produkcji. Kupujący sam decyduje czy zawarte informacje są dla niego dobre czy nie i mogą być użyte w jego 
konkretnych warunkach uprawy.  
Zdjęcia produktów
Wszystkie pokazane odmiany pochodzą z doskonałych upraw. Identyczny rezultat nie jest gwarantowany ze względu 
na inne warunki uprawowe.


