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Het paprikateam van Syngenta is zeer blij om u ons verruimde assortiment voor te stellen in deze brochure. 

 

Na een heel hete zomer in 2018, werden de paprikarassen ook in de zomer van 2019 aan hoge temperaturen blootgesteld gedurende 

een aantal opeenvolgende hittegolven. Voor nieuwe, beloftevolle rassen is het dan altijd spannend afwachten of ze aan de hoge 

verwachtingen voldoen. Het maakt ons dan ook bijzonder blij dat we jullie een aantal nieuwe rassen in de kleuren rood, geel en groen 

kunnen voorstellen die alle uitdagingen met glans hebben doorstaan! 

 

Wij vinden het als Syngenta namelijk heel belangrijk dat we telers productieve rassen kunnen aanbieden die voldoende robuust zijn om 

ook in moeilijke omstandigheden goed te blijven presteren. De uitdagingen voor telers nemen jaar na jaar toe in de vorm van 

arbeidskrapte, fluctuerende marktomstandigheden en toenemende ziekten- en plagendruk. Een sterk ras met een goede en constante 

vruchtkwaliteit en een aantrekkelijk resistentiepakket kan voor telers een groot verschil maken.  

 

Na de succesvolle introductie van Gina afgelopen jaar, zijn we dan ook blij dat we u dit jaar een ruimer aanbod kunnen tonen in de 

vorm van nieuwe rassen in geel en groen, maar ook in rood een nieuw nummer dat een aanvulling biedt op het bestaande assortiment. 

Hiermee is er voor iedereen een geschikt ras te vinden in elke kleur en maatsortering. 

 

Maak kennis met ons enthousiaste Paprika team, laat u verrassen door het sterke aanbod en aarzel niet om ons te contacteren met al 

uw vragen! 

Paprika van de toekomst 

Dit is ons team!! 



Assortimentstabel 

Overzicht resistenties 

Tm 0-3 Tobamovirus pathotype type P0, P0, P1-2, P1-2-3 Pc Phythophtora capsici 

PVY 0-2 Potato Virus Y pathotype 0-2 Ma Meloidogyne arenaria 

Lt  Leveillula taurica Mi Meloidogyne incognita 

Segment Rasnaam Vruchtgewicht (g) Maatsortering (mm) Resistenties  HR Resistenties  IR 

Rood 

Gina  210 85-105 Tm 0-3 Lt 

PR09518 190 85-95 Tm 0-3 

Waltz 190 85-95 Tm 0-3   

Doppio 160 65-75 Tm 0-2 

Groen 

Arietta 200 85-105 Tm 0-2 

PR07473 180 85-105 Tm 0-2 Lt 

Overture 170 85-95 Tm 0-3 Lt  

Geel Cabole 220 85-105 Tm 0-3   

Y08385 225 85-105 Tm 0-3 

Onderstam Snooker NVT NVT Tm 0 / PVY: 0-2 Pc / Ma, Mi 

NIEUW! 

NIEUW! 

NIEUW! 



Rode paprika 

Rode paprika 

Breeding Project Lead Martijn Heddes: 
“Een top product is voor mij een plant die altijd presteert.” 



► Hoogproductief ras dat in alle 

proeven hoger scoort dan competitie 

► De sterke zettingscapaciteit van dit 

ras zorgt voor een hele regelmatige 

en hoge aanmaak van vruchten  

► De mooie, glanzende vruchten 

hebben gedurende het hele seizoen 

een hoge vruchtkwaliteit 

► Heel stabiel vruchtgewicht van 190 g 

voor telers die een iets fijnere 

sortering zoeken 

► Makkelijk te telen gewas 

► De groeikracht en makkelijke zetting 

zorgen voor een hoge productie en 

uitstekend rendement voor de teler 

► De vruchten zijn dikwandig en 

behouden een constant hoog 

vruchtgewicht tijdens de zomer 

► De dikwandigheid verzekert een hoge 

vruchtkwaliteit en een prima bewaring 

► De mooie vruchtvorm en de frisrode 

kleur geven dit product een uiterst 

verse en hoogkwalitatieve uitstraling 

 

Gina PR09518 

Rode paprika 

NIEUW! 



W&D 

► Het perfecte rode paprikaras voor 

de UK markt met zijn uniforme 

vruchten van 160 g 

► Generatief ras dat zeer veel 

vruchten maakt en voor de teler 

een zeer interessant rendement 

oplevert 

► Zeer betrouwbaar product voor 

teler én handel  door de hoge 

vruchtkwaliteit: de vruchten zijn 

zeer goed bestand tegen 

krimpscheuren en 

ouderdomsvlekken 

 

► De groeikracht en snelle zetting 

resulteren in een goede vroege 

en totaalproductie. 

► De zeer mooie presentatie door 

de mooie rode kleur en blokvorm 

maakt dit product aantrekkelijk 

voor de consument 

► Met een gemiddeld 

vruchtgewicht van 190 g is dit 

het geschikte ras voor de 

verpakkingsmarkt 

Waltz Doppio 

 

Rode paprika 



Groene paprika 

Groene paprika 

Sales & Technical Crop Advisor Marcel Vis: 
“Ik hecht veel belang aan een goede vertrouwensrelatie met onze klanten” 



Ov 

► Het groeikrachtige, generatieve gewas garandeert een 

vlotte teelt, met behoud van voldoende bladmassa in de 

zomer 

► Toleranties zorgen voor minder zorgen én bespaart 

arbeid voor gewasbespuitingen 

► Overture scoort zeer hoog op vruchtkwaliteit door zijn 

mooie vruchtvorm, stevigheid, en mooie glans 

► Zijn sterkte tegen neusrot, brandvlekken en scheurtjes, 

verzekeren de teler van een probleemloze zomerperiode 

► Met een vruchtgewicht van 170 g is Overture het perfecte 

ras voor de verpakkingsmarkt 

Overture 

Groene paprika 



Ar & Sop 

► Groeikrachtig ras met opvallende 

zettingscapaciteit  

► Combinatie van vroegheid en 

ideale maatsortering resulteren 

in de hoogste totale weekomzet 

► Stabiel vruchtgewicht tussen 180 

en 220 g verzekert makkelijke 

sortering en verpakking 

► De stevige vruchten verzekeren 

een topkwaliteit na bewaring 

► Trage doorkleuring geeft 

flexibiliteit in arbeid 

Arietta 

Groene paprika 

PR07473 

► Interessante nieuwkomer in het 

assortiment groene paprika met 

zeer hoog productiepotentieel 

► Past met gemiddeld 

vruchtgewicht van 180 g perfect 

tussen het grove en fijnere 

segment 

► De mooie vruchtvorm in 

combinatie met zijn 

dikwandigheid, geven dit ras een 

hele kwalitatieve uitstraling  

 

NIEUW! 



Gele paprika 

Gele paprika 

Sales & Technical Crop Advisor Peter Colbers: 
“Ik vind het een uitdaging om met de teler een ras tot een succes te maken.” 



Ar & Sop 

► Sterk generatief planttype door 

makkelijke zetting 

► Arbeidsvriendelijk door korte 

plant en open gewas  

► Zeer stabiel en hoog 

vruchtgewicht gedurende gehele 

teelt. Ook tijdens en na de zomer 

► Heel betrouwbaar product door 

de uniform geblokte vruchten en 

stabiele kleur 

Cabole 

Gele paprika 

Y08385 

► Hoog productiepotentieel 

► Het vruchtgewicht ligt 20-30 g 

hoger dan de referentie.  

► Door de combinatie van 

vruchtgewicht en productie 

resulteert dit ras in een hoog 

rendement voor de teler 

► Arbeidsvriendelijk door het hoge 

vruchtgewicht  

 

NIEUW! 



Onderstammen 

Trial Officer Solanacea Arjan Tukker: 
“Als Trial Officer bij Syngenta ben ik de link tussen  

het veredelingsteam en het salesteam.” 



Snook 

► Onderstam met een goede 

affiniteit voor paprika 

► Zorgt voor sterk wortelgestel en 

behoud van bladvolume bij het ras 

► Tolerant tegen kurkwortel, 

nematodes en meeste 

wortelschimmels 

► Geeft een generatieve impuls aan 

de plant 

► Samen met variëteit zaaien 

 

Snooker 

Onderstammen  



Contactgegevens 

Belangrijke informatie / Disclaimer  

Syngenta (Syngenta Seeds B.V.) heeft deze brochure met veel zorg en vakkundigheid samengesteld.  

Deze brochure is uitsluitend bedoeld om algemene informatie omtrent Syngenta producten aan de gebruiker te 

verstrekken en de gebruiker dient deze informatie te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met 

de plaatselijke omstandigheden.  

Aan deze brochure en de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Syngenta 

accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze publicatie.  

© 2017, Syngenta. Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht. De informatie mag niet op enigerlei 

wijze worden gekopieerd of verveelvoudigd.  

Productnamen met een ® of ™, het SYNGENTA woordmerk en het SYNGENTA logo zijn handelsmerken van de 

Syngenta Groep.  

Teeltcontact: 

Marcel Vis 

Technical sales representative 

T +31 (0)612 964 722 

marcel.vis@syngenta.com 

 

Peter Colbers 

Technical sales representative 

T +31 (0)612 709 364 

peter.colbers@syngenta.com 
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Nederland 

Westeinde 62 

1601 BK Enkhuizen 

www.syngenta.nl 

 

België 

Technologiepark 30 

9062 Zwijnaarde 

www.syngenta.be 

 

Customer Service: 

 

Nederland 

T +31 (0)228 36 60 31 

 

België 

T +32 (0)93 24 24 24 

 

vegetablescsdesk.benelux@syngenta.com  
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