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maximum wczesności
maximum czerwieni
maximum korzyści 

silny system korzeniowy 
wysoka jakość owoców 
wysoki plon



Regionalni Menedżerowie Handlowi 

PIOTR DUTKOWSKI

Rejon Polski Centralnej/Wschodniej

Dział rozwoju produktu: kapusta, brokuł, kalafior

tel. kom. 660 507 692

piotr.dutkowski@monsanto.com

KAROLINA MISZTAL

Rejon Polski Południowej

tel. kom. 606 451 651

karolina.misztal.ext@bayer.com

Nowe, wczesne odmiany papryki typu block do uprawy w tunelach. Doskonały kolor, 
szybkie wybarwianie się owoców, regularny kształt, grube ścianki i wysoki plon.

Maximinus

Caravaggio

Klasyfikacja

Segment papryka typu block

Termin uprawy cykl letni

Typ uprawy tunel foliowy

Wczesność wczesna

HR Tm:0/PVY:0/Xcv:0-5,7-9

Klasyfikacja

Segment papryka typu block

Termin uprawy cykl letni

Typ uprawy tunel foliowy

Wczesność wczesna

HR Tm:0-3

Zalecamy poderwanie pierwszych owoców na zielono

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. © 2004 - 2020 Grupa Bayer. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.

Bayer - Crop Science
Monsanto Polska Sp. z o.o. 
Aleje Jerozolimskie 158,
02-326 Warszawa, 
tel +48 22 395 65 00 
fax +48 22 395 65 01
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CECHY:
• Doskonałe owoce o głębokim czerwonym kolorze

• Owoce o masie 250 – 300 g i ściance o grubości 8 - 10 mm

• Odmiana wczesna o wysokiej zdrowotności, bardzo 

plenna

• Odmiana wykazuje wysoką odporność na zmienne 

warunki pogodowe

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA:
• Odmiana wczesna = lepsze ceny za owoce

• Wysokiej jakości owoce o atrakcyjnym kolorze

• Dobra trwałość pozbiorcza owoców = doskonała do 

transportu 

• Odmiana łatwa w uprawie = mniejsze nakłady pracy


