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Połączenie asortymentów Seminis i De Ruiter.  
Rozwijamy najbogatszą ofertę odmian papryk.

 

Firma Monsanto bardzo dużo inwestuje w hodowlę i  rozwój technologii. Dzięki nowoczesnym labo-
ratoriom korzystającym z markerów molekularnych, postęp w hodowli jest szybszy niż kiedykolwiek 
wcześniej. Metoda ta pozwala na tworzenie lepszych, plenniejszych odmian papryki, bardziej odpor-
nych na choroby i patogeny. 
Firma posiada placówki hodowlane papryki w Holandii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych oraz na Bli-
skim Wschodzie. Dzięki połączeniu asortymentów Seminis i  De Ruiter firma posiada najbogatszą 
ofertę odmian papryk, począwszy od czerwonych, żółtych, białych aż do pomarańczowych. 
W bieżącym roku firma wprowadza dwie ciekawe propozycje: bardzo plenną odmianę Velero o czer-
wonych owocach oraz Orange Glory – odmianę o bardzo słodkich, pomarańczowych owocach. 
Firma jest również inicjatorem nowych trendów na rynku i od kilku lat promuje z powodzeniem uprawę 
papryki w polu. Areał polowej produkcji papryki typu block, co roku się zwiększa. Uprawa tego gatunku 
w gruncie, przy dobrej agrotechnice i wyborze niezawodnej odmiany, może być bardzo dochodowa. 
Do uprawy polowej świetnie nadaje się odmiana Aristotle o szerokim wachlarzu odporności i bardzo 
dobrej jakości owoców o grubej ścianie, doskonale nadających się do przetwórstwa.
W naszym szerokim asortymencie papryk każdy producent znajdzie odmianę odpowiada-
jącą jego potrzebom. Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty odmian papryk.

Badania genetyczne
Firma Monsanto jest ukierunkowana na badania naukowe i innowacje, inwestując ponad 200 milio-
nów dolarów rocznie w rozwój nowych odmian warzyw. Posiada 60 stacji badawczch w 17 krajach 
na całym świecie. 
Zapraszamy do współpracy!
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Siew
»  Nasiona papryki wysiewamy do wypełnionych substra-

tem skrzynek wysiewnych bądź też wielodoniczek. Jeśli 
skrzynki były już wcześniej używane, należy je odkazić. 

»  Substraty do wysiewu powinny mieć pH 6,3-6,5 i za-
wartość składników pokarmowych na  odpowiednim 
poziomie.

»  Nasiona wysiewamy na głębokość 0,5 cm i przykry-
wamy wermikulitem lub piaskiem.

»  Skrzynki lub wielodoniczki przykrywamy do czasu 
wschodów folią lub włókniną.

»  Po wschodach siewki podlewamy środkiem grzybo-
bójczym o działaniu zapobiegawczym.

Papryka od momentu rozłożenia liścieni wymaga do-
świetlania – 12 godzin na dobę. Doświetlamy tak, aby łą-
czyć światło naturalne ze sztucznym. Jeżeli okrywa na-
sienna nie odpadnie od liścieni, zdejmujemy ją po wcze-
śniejszym zwilżeniu siewek. Podłoże podlewamy przez 
drobne sito.

»  Siew do doniczek o dużej średnicy eliminuje koniecz-
ność pikowania.

»  Optymalna temperatura podczas wschodów wynosi 
23-25°C, po rozłożeniu liścieni przez siewki – 21°C.

»  Okres wschodów wynosi zwykle 7-14 dni, (w zależno-
ści od warunków).

»  W  czasie kiełkowania musi być zachowana wysoka 
wilgotność podłoża.

»  Po wschodach temperaturę należy różnicować w na-
stępujący sposób:

 –  16-18oC w nocy,
 –   20-22oC w dni pochmurne i podczas doświetlania,
 –  22-25oC w dni słoneczne.

Pikowanie
»  Do pikowania siewek przystępujemy, kiedy mają one 

prawidłowo rozwinięte 2 liścienie i zaczątek pierwsze-
go liścia właściwego. 

»  Zwykle siewki pikujemy do doniczek plastikowych lub 
pierścieni o średnicy 10 cm. Ma to na celu zapewnie-
nie roślinom więcej miejsca do wzrostu, dodatkowo 
wzmacnia system korzeniowy.

»  Przed pikowaniem należy obficie podlać siewki oraz 
przeprowadzić selekcję roślin chorych i  uszkodzo-
nych. Pikujemy tak, aby liścienie znajdowały się około 
0,5 cm nad powierzchnią podłoża. 

Papryka – zalecenia agrotechniczne

Symbole odporności

Symbol Znaczenie

Tm odporność na Tobamo virus (Tobamoviruses)

PVY odporność na wirusa smugowatości ziemniaka (Potato virus Y)

Xcv odporność na bakteryjną plamistość (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)

TSWV odporność na brunatną plamistość liści (Tomato spotted wilt virus)

HR (High Resistance) – odporność wysoka

IR (Intermediate Resistance) – odporność średnia 
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Przesadzanie do doniczek
Dobre efekty uzyskuje się przesadzając pikówkę do do-
niczek o średnicy 14 cm. W takich doniczkach:
» rozsada wykształca lepszy system korzeniowy,
» szybciej się ukorzenia,
» nie jest narażona na silny stres po posadzeniu.

Rozsadę przygotowujemy na stołach w tunelu foliowym. 
Podłoże wzbogacamy w  nawozy zawierające fosfor. 
Ma to na celu m.in. wzmocnienie systemu korzeniowe-
go. Ważnym elementem w  tej fazie produkcji rozsady 
jest prawidłowe rozstawianie doniczek. Jeśli doniczki 
będą stać zbyt blisko siebie, rozsada będzie wybiegnię-
ta, o cienkiej łodydze. Wysoka temperatura przy niskim 
nasłonecznieniu sprzyja „wyciąganiu się” roślin. W cza-
sie słonecznej pogody należy cieniować mnożarkę (tu-
nel), używając mleka wapiennego.

»  Dobrze wyprodukowana rozsada powinna być krępa, 
ze zdrowym, dobrze rozbudowanym systemem ko-
rzeniowym (korzenie koloru białego) oraz mieć silną 
łodygę i wykształcone pierwsze pąki kwiatowe.

»  Nie należy długo przetrzymywać rozsady gotowej do 
sadzenia, ponieważ może to prowadzić do drewnie-
nia pędów, starzenia się roślin i brązowienia korzeni.

Sadzenie
»  Rozsadę do nieogrzewanych tuneli foliowych sadzimy 

od połowy kwietnia do połowy maja. 
»  Przed sadzeniem papryki glebę obficie nawadniamy 

za pomocą zraszaczy. 
»  Po sadzeniu nie podlewamy roślin przez 3-5 dni. W ra-

zie więdnięcia należy rośliny zraszać wodą.

W  czasie dalszej uprawy paprykę nawadniamy za po-
mocą linii kroplujących (jedna linia powinna przypadać 
na jeden rząd). Na glebach o słabej zdolności zatrzymy-
wania wody kroplowniki powinny być rozmieszczone 
co 10 cm, na glebach o dużej zdolności zatrzymywania 
wody – co 20 cm.
Z pierwszego rozgałęzienia należy usuwać zawiązki owo-
ców wtedy, kiedy mają wielkość orzecha laskowego. 



Papryka czerwona typu block

PEDROSAS  
jakość i wysoki plon

Odporności: HR Tm:0-3, IR TSWV

Owoce: 
»  średniej wielkości (8,5 x 10 cm), typu block (średnia masa 

220 g), 3-, 4-komorowe
» owoc delikatnie zwężający się do dołu
» grubość miąższu 8-10 mm
»  owoce gładkie, o ładnym kształcie i bardzo atrakcyjnej 

ciemnoczerwonej barwie
» wyróżniają się doskonałą jakością – twarde i trwałe

Siła wzrostu: 
»  rośliny o silnym wzroście, otwartym pokroju, nie ma tenedencji 

do klinowania się owoców między pędami, rośliny dość wysokie
»  liście okrywają owoce, chroniąc je przed poparzeniami, 

charakteryzują się zrównoważonym pokrojem,  
dobrze znoszą chłody

» odmiana wczesna, dająca wysoki plon

Typ uprawy: polecana do uprawy w tunelach foliowych

Uwagi: odmiana polecana dla producentów uprawiających 
paprykę na potrzeby supermarketów, na eksport i na rynek lokalny

Dzień otwarty – Pepper Cafe
12 sierpnia 2012 r. w gospodarstwie Państwa Moniki i Kazimierza Małków w Grabowskiej Woli 
koło Potworowa odbył się dzień otwarty papryki „Pepper Cafe”, na które przybyło wielu pro-
ducentów papryki. 

W nowoczesnych tunelach typu Haygrove zaprezentowano bogatą ofertę odmianową firmy 
Monsanto. Poza typowymi odmianami typu block: czerwone, żółte oraz pomarańczowe papry-
ki, zaprezentowano również ciekawostki popularne na południu Europy: odmiany typu capia 
(wydłużony stożek), oraz odmianę Pretavit o owocach przypominających kształtem pomidora. 

Podczas „Pepper Cafe” prezentowaliśmy producentom wprowadzoną w ubiegłym roku odmianę 
typu block – Pedrosas, która obfitowała w dużą ilość wysokiej jakości owoców. Rośliny mimo 
dużego obciążenia owocami w dolnej partii roślin, wyróżniały się również doskonałym wiąza-
niem w górnych partiach. Odmiana ta dzięki silnemu systemowi korzeniowemu oraz dobremu 
wiązaniu jest jedną z plenniejszych odmian na rynku. 

Uwagę producentów zwróciła również nowa, żółta papryka Tallante o wyjątkowo kształtnych 
owocach oraz nowość – pomarańczowa papryka Orange Glory, o bardzo słodkich owocach. 

Kamil Bartkowski (Menedżer Handlowy) prezentuje 
odmianę Pedrosas

Prezentacja odmian papryk w kartonach

Struktura plonu 
odmiany Pedrosas

 Klasa I   92%
 Klasa II 6%
 PW 2%
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Papryka czerwona typu block

VELERO  
bardzo plenna, o intensywnie czerwonych owocach

Odporności: HR Tm:0-3, IR TSWV

Owoce: 
» typu block, o średniej masie 240 g, 3-, 4-komorowe
»  kształtne i wyrównane 
»  szybko przebarwiają się do ciemnoczerwonego koloru
»  skórka gładka, błyszcząca

Siła wzrostu:  rośliny generatywne, o średnim wigorze 
i otwartym pokroju

Typ uprawy: do uprawy w szklarniach i tunelach foliowych

Uwagi: 
»  odmiana wczesna i plenna, szybko wchodzi w okres 

owocowania
»  silny system korzeniowy, dobrze wiąże owoce w trudnych 

warunkach uprawy 
»  roślina łatwa w pielęgnacji
»  odmiana dająca wysoki plon owoców dobrej jakości

Odporności: HR PVY:0 Tm:0-3, IR TSWV

Owoce: 
»  średniej wielkości (10 x 10 cm), 3-, 4-komorowe, z długą 

i mocną szypułką, miąższ  do 10 mm
»  łatwo i szybko przebarwiają się do intensywnie czerwonej 

barwy 
»  bardzo dobrze układają się i prezentują w opakowaniach 

kartonowych 
»  skórka odporna na drobne spękania
»  owoce twarde i po zbiorze długo zachowują jędrność, 

co pozwala dłużej je transportować

Siła wzrostu: 
»  rośliny o silnym i szybkim wzroście, otwartym pokroju, 

a jednocześnie dobrze okrywające liśćmi owoce 
(chronią je przed oparzeniami słonecznymi)

»  łatwe do pielęgnacji – brak tendencji do silnego krzewienia

Typ uprawy: do uprawy w szklarniach i tunelach foliowych

Uwagi: 
»  odmiana polecana szczególnie dla producentów 

uprawiających paprykę na potrzeby supermarketów 
i na eksport 

»  w polskich warunkach, ze względu na większe owoce 
z pierwszych zbiorów, odmiana ta doskonale nadaje się 
także na świeży rynek

AIFOS  
idealna odmiana na eksport i świeży rynek

NOWOŚĆ
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Papryka czerwona typu block

RED KNIGHT  
wczesność i plon

SOCRATES  
łatwa uprawa, wysoki, dobrej jakości plon

Polecamy także odmianę King Arthur 

Odporności: HR PVY:0 Xcv:1-3

Owoce: 
»  duży, o masie 250-330 g, typu block, kształtem zbliżony 

do sześcianu, o boku 11 cm
»  owoce mają grubą ściankę (9-10 mm) oraz błyszczącą skórkę
»  dojrzewają wcześnie, 3-4 dni po owocach odmiany Red Knight 

i szybko wybarwiają się do ciemnoczerwonej barwy

Siła wzrostu: rośliny posiadają silny wzrost i luźny pokrój

Typ uprawy:  odmiana przeznaczona do uprawy w tunelach 
foliowych, jak również do sadzenia w polu 
bez osłon

Uwagi: 
»  bardzo dobre wiązanie oraz wyrównanie owoców pod 

względem wielkości i kształtu (nawet z uprawy w niskich 
tunelach foliowych, w których warunki wzrostu mogą być 
trudne)

»  ceniona jest za bardzo dobrą jakość owoców, wysoki plon 
i łatwość w uprawie

»  nadaje się do zbioru „na zielono” na świeży rynek

Odporności: HR PVY:0 Xcv:1-3

Owoce: 
» duże, o masie 250-350 g , 3-, 4-komorowe
»  owoce wyrównane (11 x 11 mm), o grubej ściance (około 9 mm), 

osadzone na długich i grubych szypułkach
»  skórka owoców łatwo i szybko przebarwia się do pięknej, 

głębokiej czerwieni. Jest błyszcząca i gładka, nie pęka 
w zmiennych warunkach jesiennej pogody.

» owoce posiadają dobrą jakość po zbiorze

Siła wzrostu:  rośliny o silnym wzroście i otwartym, szerokim 
pokroju

Typ uprawy:  do uprawy w szklarniach i tunelach, w podłożach 
organicznych

Uwagi: 
»  jedna z najnowszych odmian o wczesnym okresie 

dojrzewania
»  podobnie jak King Arthur rozpoczyna dojrzewanie po upływie 

65-70 dni od posadzenia rozsady na miejsce stałe 
»  rośliny dobrze wiążą owoce również wiosną, 

przy przejściowych spadkach temperatury
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Papryka żółta i pomarańczowa typu block

ORANGE GLORY  
wyrównane owoce, intensywny kolor

TALLANTE  
wczesność i plenność

SHANGHAI  
dobre wiązanie, wysoki plon

Odporności: HR Tm:0-2, IR TSWV

Owoce: 
»  ładnego kształtu, o wielkości średnio 9 x 10 cm, typu block (średnia masa 230 g),  

3-, 4-komorowe, grubość miąższu 8-10 mm
»  szypułka średniej długości, płytkie zagłębienie przy szypułce
»  owoce wyrównane na roślinie, o atrakcyjnym żółtym kolorze
»  owoce  twarde, trwałe, bardzo dobrej jakości

Siła wzrostu: 
»  silne rośliny, dość wysokie, o otwartym pokroju
»  dobrze i regularnie zawiązują owoce w miarę wzrostu rośliny 
»  dobre zawiązanie owoców w górnej partii roślin

Typ uprawy: polecana do uprawy w tunelach foliowych

Uwagi: 
»  plenna, wczesna odmiana
»  polecana dla producentów uprawiających paprykę na potrzeby supermarketów, 

na eksport i na rynek lokalny

Odporności: HR Tm:0-3

Owoce:
»  gładkie, o masie 180-210g, głównie 4-komorowe
»  owoce o pięknym, intensywnie pomarańczowym kolorze, wyrównane, typu block
»  owoce twarde i trwałe, o doskonałym słodkim smaku

Siła wzrostu: roślina wegetatywna, o średniej sile wzrostu, pokrój otwarty

Typ uprawy: do uprawy w szklarni i tunelach foliowych

Uwagi:
»  odmiana średnio-wczesna
»  ze względu na swój wyrównany kształt, piękny pomarańczowy kolor, smak i dobrą 

jakość przechowalniczą – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów 
– doskonała na eksport, świeży rynek, do supermarketów

NOWOŚĆ

Odporności: HR Tm:0-2

Owoce: 
»  o dużej masie, średnio około 200-250 g 
»  wyrównane, o średniej wielkości 10 x 11 cm, ścianka grubości 8-9 mm
»  owoce typu block o błyszczącej skórce żółtego koloru
»  owoce tolerancyjne na spękania i cętkowatość fizjologiczną skórki (stip)

Siła wzrostu: rośliny mają średnią siłę wzrostu i luźny pokrój ułatwiający zbiory

Typ uprawy: odmiana do uprawy w tunelach foliowych, na podłożach organicznych

Uwagi: 
»  odmiana o wczesnym okresie dojrzewania
»  dobrze wiąże zarówno w niższych, jak i w wyższych temperaturach
»  daje wysoki plon
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BELLADONNA  
bardzo wczesna i plenna

Papryka biała typu block

Odpornosci: HR Tm:0

Owoce: 
»  typu block (9 x 10 cm), 3- lub 4-komorowy, osiąga masę  

160-200 g 
»  owoce mają wyrównany kształt, grubą ściankę (7-8 mm) 

i zachowują dobrą jakość po zbiorze 
»  długie szypułki i dobre rozmieszczenie owoców na roślinie 

ułatwiają zbiór

Siła wzrostu:
»  rośliny mają silny wzrost, krótkie międzywęźla i mocny 

system korzeniowy, gwarantujący dobre zaopatrzenie 
w wodę i składniki pokarmowe 

»  rośliny są dobrze ulistnione i mają zwarty pokrój

Typ uprawy:  nadaje się do uprawy w szklarniach, tunelach 
i gruncie

Uwagi: 
»  wyróżniająca się odmiana w tej grupie
»  bardzo wczesna i plenna, do zbioru owoców w kolorze biało-

kremowym, w początkowym stadium dojrzałości zbiorczej 
»  owoce dojrzałe fizjologicznie są żółtopomarańczowe

Papryka żółta i pomarańczowa typu block

PARAMO  
wczesność, plenność, wyrównany owoc

Odpornosci: HR Tm:0-2

Owoce: 
»  o masie ok. 200-250 g, typu block, o intensywnej, 

pomarańczowej barwie
»  ścianka owocu o grubości ok. 1 cm 
»  owoce twarde, o doskonałym słodkim smaku, bardzo dobrej 

jakości, wyrównane na roślinie

Siła wzrostu: 
»  rośliny o średniej wielkości, otwartym pokroju
»  mocny system korzeniowy

Typ uprawy:  odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy 
w tunelach foliowych i szklarniach na wszystkich 
typach podłoży

Uwagi: 
»  odmiana bardzo plenna!
»  łatwo zawiązuje owoce
»  przeznaczona na świeży rynek
»  ceniona przez producentów ze względu na wczesność, 

plenność i piękny wyrównany owoc bez plam i ordzawień
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Papryka biała typu stożek

Oberżyna

SCORPIO – doskonała jakość owoców!

FLEXUM – tolerancja na stresowe warunki uprawy

Owoce: 
»  owoce wyrównane, o regularnym, eleganckim kształcie gruszki, nieco węższe 

niż odmiany Oscar F1, o masie 300-400 g
»  barwa czarnofioletowa, intensywny, wyraźny połysk 
»  owoce są twarde, trwałość pozbiorcza ok. 12 dni

Siła wzrostu: 
»  rośliny silne, średniej wysokości, pokrój otwarty
»  dobre wiązanie owoców w różnych warunkach pogodowych, wysoki plon

Typ uprawy:  odmiana przeznaczona do nasadzeń wiosennych w tunelach, szklarniach, 
w glebie i innych podłożach

Uwagi: 
»  rośliny wymagają dobrych warunków uprawowych
»  doskonałe wyrównanie owoców na roślinach, doskonała jakość
»  ze względu na wysoką jakość odmiana chętnie kupowana przez handlowców

Odpornosci: HR Tm:0

Owoce: 
»  w kształcie tępego stożka, żółty, przebarwiający się na czerwono
»  tworzy bardzo duże owoce (w tym typie papryki) długości do 16-17 cm i średnicy 

7-8 cm, o masie około 100 g, grubej ściance i błyszczącej, gładkiej skórce

Siła wzrostu: rośliny mają silny wzrost, krótkie międzywęźla i luźny pokrój

Typ uprawy: nadaje się do uprawy w tunelach i w polu bez osłon

Uwagi: 
»  owoce dorastają i dojrzewają wcześnie, są odporne na stresy i niesprzyjające 

warunki uprawy

EPIC – wczesna odmiana o dobrej jakości owocach

Owoce:
»  piękny, owalny, o długości 22 cm i średnicy 10 cm, zielonej szypułce
»  owoce o błyszczącej skórce, o ciemnej, fioletowej barwie
»  owoce charakteryzują się dobrą jakością po zbiorze

Siła wzrostu: 
»  rośliny bardzo silnie rosnące, intensywnie się krzewią, dzięki czemu owoce są dobrze 

zabezpieczone przed oparzeniami słonecznymi
»  rośliny tworzą pędy uniesione do góry, wymagają silnego cięcia

Typ uprawy: 
»  polecana do uprawy pod osłonami
»  dobrze rośnie w tunelach nieogrzewanych

Uwagi: 
»  odmiana wczesna
»  w sprzyjających warunkach rozpoczyna owocowanie po 65 dniach  

od posadzenia na miejsce stałe



Więcej informacji:

BIURO GŁÓWNE W WARSZAWIE

MONSANTO Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
tel. (22) 395 65 31, (22) 395 65 33
fax (22) 395 65 01
biuro.pl@monsanto.com
www.deruiter.com.pl
www.seminis.com.pl

REGIONALNI
MENEDŻEROWIE HANDLOWI

KAMIL BARTKOWSKI
Rejon Polski Centralnej
tel. kom. 784 004 768
Kamil.Bartkowski@monsanto.com

dr MARTA REPELEWICZ-SZYBKOWSKA
Specjalista ds. upraw szklarniowych
Rejon Polski Południowej
tel. kom. 692 569 889
Marta.Repelewicz-Szybkowska@monsanto.com 

KATARZYNA KACZMAREK
Rejon kaliski
tel. kom. 606 317 500
Katarzyna.Kaczmarek@monsanto.com

RADOSŁAW GRABOWSKI
Rejon Polski Północnej
tel. kom. 664 143 543
Radoslaw.Grabowski@monsanto.com

PAWEŁ SKRZYNECKI
Rejon Polski Zachodniej
tel. kom. 664 196 396
Pawel.Skrzynecki@monsanto.com

ŁUKASZ RYCOMBEL
Rejon Polski Południowej
tel. kom. 602 411 391
Lukasz.Rycombel@monsanto.com

MARCIN PORTKA
Rejon Polski Wschodniej
tel. kom. 601 311 460
Marcin.Portka@monsanto.com

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU

MARCIN PIECHOTA
Papryka, ogórek, marchew, por   
tel. kom. 600 824 607   
Marcin.Piechota@monsanto.com

dr KATARZYNA TYKARSKA-DUCHOVSKA
Pomidor 
tel. kom. 607 213 426  
Katarzyna.Tykarska@monsanto.com

MARCIN LISZEWSKI
Warzywa kapustne, cebula
tel. kom. 602 321 694
Marcin.Liszewski@monsanto.com

AUTORYZOWANI
DYSTRYBUTORZY NASION

ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY HORTUS
P. Kania K. Kania Sp. j.
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-065 Krzeszowice
tel./fax (12) 282 13 88
tel. kom. 601 677 344, 721 204 545
biuro1@hortus-kania.pl

DREW SEEDS Krzysztof Grzyb
Doradca w zakresie uprawy i produkcji papryki
Dąbrówka Podłężna 41 k. Radomia, 26-652 Zakrzew
tel. (48) 610 58 93, (48) 363 86 67
tel. kom. 608 531 551
krzysztofgrzyb@op.pl

SATIVEX S.C. Piotr Pańczak
ul. M. Rataja 28, 61-695 Poznań
tel./fax (61) 823 25 14, tel. kom. 602 113 773, 609 224 992
kontakt@sativex.com.pl
www.sativex.pl

DEMETER Sklepy Ogrodnicze
Wanda Witkowska
ul. Droga Kurpiowska 60, ul. Wąska 6
86-300 Grudziądz
tel. (56) 462 91 55, 462 91 56
Kom: 506 177 528 , 517 338 709
demeter-grudziadz@wp.pl

FLORTOM Marek Górny, Magdalena Krzyżanowska
ul. Toruńska 155c, 85-880 Bydgoszcz
tel.(52) 522 23 32, kom. 608 101 799, fax. (52) 511 56 56
ul. Waryńskiego 80, 86-300 Grudziądz
tel. (56) 462 19 54, (52) 52 22 040, fax.52 511 56 66
poczta@flortom.eu
www.flortom.eu

REHEZA Henryk Zając
Moszna 11a, 24-150 Nałęczów
tel. (81) 502 94 27, tel. kom. 602 337 540
reheza@reheza.pl
www.reheza.pl
 
POLGER Tadeusz Kwiatek
ul. Zofipole 144, 32-126 Igołomia
tel. (12) 287 34 76, tel. kom. 602 397 776
biuro@polger.com
www.polger.com
 
MANDRAGORA Włodzimierz Kuciński
ul. Dworcowa 8/3, 62-800 Kalisz
tel. (62) 501 0 601, tel. kom. 601 787 250
mandragora.kalisz@gmail.com
www.mandragora.kalisz.pl

Wszelkie informacje na temat odmian i ich właściwości przekazywane ustnie lub na piśmie przez firmę Monsanto, jej pracowników 
lub przedstawicieli są informacjami przekazywanymi w dobrej wierze. Firma Monsanto nie udziela żadnych gwarancji  
co do właściwości i przydatności sprzedawanych odmian. Wzrost roślin uzależniony jest od warunków klimatycznych  
i innych czynników. Firma Monsanto nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane informacje.

Odmiany papryki i oberżyny 2013
© Monsanto Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 12/2012


