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Always ahead of the curve...

Inhoud

Beste paprikateler, beste relatie,

Wij hopen dat het goed met jullie gaat!

Sinds maart 2020 beleven we met zijn allen omwille van Covid-19 
een heel turbulente periode, die op iedereen maar ook zeker op 
producenten van groente en fruit een enorme impact heeft.  Het is voor 
niemand meer “business as usual” en het is belangrijk dat we ons zo 
goed mogelijk aanpassen aan “het nieuwe NORMAAL”. 

Ondanks de afstand die we met zijn allen moeten bewaren, willen we 
toch graag NABIJ onze klanten en relaties zijn. We weten immers dat de 
beste ideeën, producten, innovaties maar ontstaan als je SAMEN aan 
iets werkt. Ons paprikateam staat klaar voor jullie, om jullie vragen te 
beantwoorden, te helpen en bij te staan om een maximaal resultaat te 
realiseren. 

In deze brochure vinden jullie al onze commerciële rassen in de 
verschillende kleuren. We zijn zelf heel enthousiast over onze 
nieuwste rassen Presto, Kalvijn en Boture, die naast Gina een 
hele nieuwe lijn vertegenwoordigen in ons assortiment. 
Het zijn stuk voor stuk robuuste rassen die ook bij 
extremere weerstomstandigheden blijven presteren 
en telers extra zekerheid bieden!  

Wij wensen jullie een uitstekende
gezondheid en een succesvol 
paprikaseizoen!

Paprikateam Benelux
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Gina 
Gewaseigenschappen
• Generatief gewastype met voldoende bladvolume 
• Arbeidsvriendelijk en open gewas
• Zeer sterke zettingscapaciteit onder alle omstandigheden
• TM3 resistent én tolerant voor meeldauw
• Geschikt voor alle teeltsystemen
• Hoogproductief

Vruchteigenschappen
• Het vruchtgewicht blijft zeer stabiel door de zomer,  

dit resulteert in een hoog financieel rendement
• De mooie uniforme vruchtvorm en frisrode kleur geven  

dit product een uiterst verse en hoogkwalitatieve uitstraling
• De dikwandige vruchten garanderen een hoge  

vruchtkwaliteit en een uitstekende houdbaarheid
• Sterk tegen binnenrot

 Resistentie: HR : Tm0-3, IR : Lt

Gina
Uniek 
in rood



Kalvijn NIEUW  
Gewaseigenschappen
• Groeikrachtig en generatief gewas met voldoende bladvolume
• De sterke zettingscapaciteit van dit ras zorgt  

voor een hele regelmatige en hoge aanmaak van vruchten 
• Arbeidsvriendelijk en makkelijk te telen ras
• Topproductie die bovendien zeer regelmatig verloopt
• Geschikt voor alle stengelsystemen

Vruchteigenschappen
• Vruchtgewicht van 180-200g, voor de teler  

die een iets fijnere sortering zoekt
• Het stabiele vruchtgewicht gedurende het seizoen resulteert in   

goede uitbetaalprijzen én garandeert een vlotte oogstplanning 
• De uniforme, glanzende vruchten hebben een voortreffelijke  

kwaliteit met prima houdbaarheid
• Sterk tegen binnenrot

 Resistentie: HR : TM0-3

Kalvijn
Een klasse 
apart in 
rood



Kalvijn
Een klasse 
apart in 
rood

Gina 
Kalvijn

Tabel - Evolutie vruchtgewicht 2019
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Doppio 
Gewaseigenschappen
• Generatief gewastype
• Zeer makkelijke zetting, maakt hoog aantal stuks aan en  

garandeert een zeer interessant rendement
• Hoogproductief

Vruchteigenschappen
• Aantrekkelijk product door mooie vruchtkleur en strakke vruchtvorm
• Uniforme vruchten van 150-160 g
• Perfect voor markt die zoekt naar fijnere sortering en hoog aantal stuks
• Zeer betrouwbaar product voor teler én handel door 

de hoge vruchtkwaliteit: de vruchten zijn zeer goed bestand  
tegen krimpscheuren en ouderdomsvlekken

 Resistentie: HR : Tm0-3, IR : Lt



Presto NIEUW   
Gewaseigenschappen
• Generatief planttype met groeikrachtig, arbeidsvriendelijk gewas
• Vlotte en constante zetting, ook in lichtarme omstandigheden en stresssituaties
• Het hoge vruchtgewicht resulteert in een uitstekende productie
• Geschikt voor alle teeltsystemen

Vruchteigenschappen
• Hoog constant vruchtgewicht resulteert in zeer hoog rendement
• Uniform geblokte vruchten met mooie vruchtvorm en presentatie
• De dikke vruchtwand garandeert een goede vruchtkwaliteit  

en houdbaarheid
• Glanzende vruchten met mooie zonnegele kleur
• Zeer goede smaakscores en beduidend hogere brixresultaten  

in vergelijking met marktreferenties

 Resistentie: HR : Tm0-3

Presto
Groots 
in geel



Presto
Groots 
in geel

Bron : Proefstation voor de Groenteteelt 2019

Referentie G
Presto

Tabel - Evolutie vruchtgewicht 2019- Proefstation voor de Groenteteelt
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Overture 
Gewaseigenschappen
• Overture heeft een generatief en groeikrachtig gewas dat ook  

in de zomer voldoende bladvolume houdt. 
• Tm0-3 resistent én tolerant voor meeldauw
• Door de regelmatige zetting vanaf de start van de teelt haalt  

Overture een hoge vroege én eindproductie
• Uniform plantmateriaal
• Geschikt voor alle stengelsystemen

Vruchteigenschappen
• Overture scoort zeer hoog op vruchtkwaliteit  

door zijn mooie vruchtvorm, stevigheid, en mooie glans
• De vruchten zijn zeer sterk tegen neusrot,  

brandvlekken en scheurtjes en garanderen  
een hoog percentage klasse extra

• Met een vruchtgewicht van 170 g is Overture  
uitermate geschikt voor de verpakkingsmarkt

 Resistentie: HR : THR : TM0-3, IR : LT



Arietta 
Gewaseigenschappen
• Groeikrachtig ras met opvallende zettingscapaciteit,  

dit resulteert in een hoge productie
• Het sterke gewas zorgt voor een stabiel vruchtgewicht in de zomer
• Door de combinatie van vroegheid met een goede maatsortering,  

haalt Arietta een hoog financieel rendement
• Het stabiele vruchtgewicht van 180-220 g verzekert  

een makkelijke sortering en verpakking

Vruchteigenschappen
• De stevige vruchten verzekeren een topkwaliteit na bewaring  

en onderscheiden zich van de standaard
• De mooie vruchtkleur met trage doorkleuring resulteert  

in een hoogkwalitatief product.
• De trage doorkleuring geeft meer flexibiliteit in de arbeidsplanning 

 Resistentie: HR : TM0-2, IR : LT

Arietta
De groene 
Dame



Boture NIEUW   
Gewaseigenschappen
• Boture heeft een sterk generatief gewas met een zeer sterke zettingscapaciteit. 
• Het planttype is vergelijkbaar met Overture
• Het gemiddelde vruchtgewicht van 180 g en de makkelijke zetting  

resulteren in een hoge productie

Vruchteigenschappen
• Het stabiele vruchtgewicht situeert zich in het midden tussen Frazier  

en Overture, voor telers die een iets fijnere sortering zoeken. 
• De vruchten van Boture zijn weinig gevoelig voor neusrot
• Bont gekleurd product in de keten wordt voorkomen  

omdat de vruchten traag doorkleuren. 
• De dikke vruchtwand garandeert een goede vruchtkwaliteit in de zomer
• De strakke vruchtvorm in combinatie met de dikke vruchtwand  

geven de vruchten een hoog kwalitatieve uitstraling

 Resistentie: HR : TM0-2, IR : LT

Boture
Topper in  
regelmaat  
en productie

Productieresultaten 2018
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Ons paprika team

Product
Development

Technical & 
Sales experts

Marketing

Staat voor u klaar!

KAM 
plantenkwekers

Breeding
Trialing

Portfolio Lead



Assortiment overzicht
Segment  Rasnaam  Vrucht- 

gewicht (g) 
Maatsorte-
ring (mm)

Resistenties HR  Resistenties IR 

Rood 

Gina  210  85-105  Tm 0-3  Lt 

Kalvijn  190  85-105 Tm 0-3 

Doppio  160  65-75  Tm 0-2 

Geel  Presto  225  85-105  Tm 0-3 

Groen

Overture  170  85-95  Tm 0-3  Lt 

Arietta  200  85-105  Tm 0-2 

Boture  180  85-105  Tm 0-2  Lt 

Overzicht resistenties

Lt Leveillula taurica 

Ma Meloidogyne arenaria

Mi Meloidogyne incognita

Pc Phythophtora capsici

PVY 0-2 Potato Virus Y pathotype 0-2 

Tm 0-3 Tobamovirus pathotype type P0, P0, P1-2, P1-2-3 

NIEUW

NIEUW

NIEUW



Always ahead 
            of the curve...
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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.

Locaties

Nederland
Westeinde 62
1601 BK Enkhuizen
www.syngenta.nl

België
Technologiepark 30
9062 Zwijnaarde
www.syngenta.be

Teeltcontact

Marcel Vis
Sales & Technical Crop Advisor
T +31 (0)612 964 722
marcel.vis@syngenta.com

Peter Colbers
Sales & Technical Crop Advisor
T +31 (0)612 709 364
peter.colbers@syngenta.com

Customer Service

Nederland
T +31 (0)164 225 548
F +31 (0)164 225 542

België
T +32 (0)93 242 424
F +32 (0)93 242 403

vegetablescsdesk.benelux@syngenta.com
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