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מאוזן.  צמח  איכותי.  אדום  בלוקי  פלפל   -  103 טופ 
ייבול גבוה, מתאים  פרי גדול,  מצטיין בחנטות מעולות, 

לגידול בבתי רשת וחממות.
נקטף בקלות עם העוקץ ובעל יכולת התחדשות.

)XL גודל פרי(

HR: TMV2  |  IR: TSWV

ייבול גבוה

קי
לו

ב

אדום
טופ 103

קאימאק )טופ 141( - פלפל בלוקי אדום מתוק ואיכותי. 
צמח מאוזן בעל חנטות חום מעולות וגודל פרי גדול גם 

בהבשלת חום. מתאים לשתילות יוני ויולי.
לאורך  גבוה  ממוצע  משקל  העוקץ,  עם  בקלות  נקטף 
ייבול גבוה, מתאים לגידול בבתי רשת וחממות,  העונה, 

מצטיין במבנים חשוכים.
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ערבה: שתילות אמצע / מאוחרות

בלוקי צהוב, איכותי מאוד,  - פלפל   )111 לורנס )טופ 
לשתילות בעונת הסתיו, צמח חזק בעל חנטה טובה גם 
בקור, פרי עבה דופן, שומר על צורת פרי איכותית לכל 

אורך העונה, יבול גבוה, משקל סגולי גבוה.
ובספטמבר  המבנים  בכל  אוגוסט  לשתילות  מתאים 

במנהרות וחממות.
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מעין )טופ 107( - פלפל בלוקי אדום איכותי, לשתילות 
בעונות הסתיו, צמח חזק ובעל ייכולת חנטה מעולה ופרי 
גדול, שומר על גודל פרי גדול לאורך כל שלבי הגידול, 

בעל יכולת התחדשות ויבול גבוה במיוחד.
המבנים  סוגי  בכל  אוגוסט  בחודש  לשתילות  מתאים 

ובספטמבר במנהרות וחממות.
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מעולות  חנטות  איכותי,  אדום  בלוקי  פלפל   - גליאנו 
צורה  ואחידות  מושלמת  פרי  צורת  מאוזן,  צמח  ומבנה 
גבוה, גוון צבע עמוק ומבריק. נקטף בקלות עם העוקץ, 
בעל  העונה,  לאורך  מאוזנת  יבול  וצבירת  גבוה  יבול 

סבילות לסידוקים והשתמרות טובה על הצמח.
המבנים  סוגי  בכל  אוגוסט  בחודש  לשתילות  מתאים 

ובספטמבר במנהרות וחממות.
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