
КАПІЯ ГІБРИД ДЛЯ ВАС!

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР В УКРАЇНІ, 
ТОВ «ІННОВА УКРАЇНА» 

Телефон: +380 44 465 72 75 

+380 67 412 62 70

e-mail: info@innova.com.ua

innova.com.ua

Відскануйте код, щоб отримати більше 
інформації про продукцію 

на офіційному сайті!

Слідкуйте за нами у Facebook,  
щоб дізнатися більше детальної  

та нової інформації!

Повідомлення! Усі дані в діаграмі та в усіх публікаціях ZKI Zrt. надаються лише для інформації; вони були підготовлені відповідно до знань, отриманих на 

основі минулого практичного досвіду виробників та наших вимірювань. Описи вирощування та дані в публікаціях ZKI Zrt. призначені лише для загальної 

інформації. Наша компанія припускає, що наші клієнти мають професійні знання для правильного використання нашої продукції, і вони дотримуються 

вимог правильного зберігання, продажу та використання насіння виробництва ZKI Zrt
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Навігатор F1 — це індетермінантний солодкий 
перець типу Капія з великими плодами. Має зба-
лансоване зростання. Його коренева система добре 
розвинена, що робить засвоєння поживних речовин 
дуже ефективним. Плоди ростуть всередину рослини, 
яка має дуже масивне стебло. Листя надає гарне 
укриття, яке захищає плоди від сонячних опіків. 
Плоди однорідні, мають сплюснуту форму з дуже 
товстою м’якоттю. Середня довжина плодів 15-18 
см, середня вага 160-210 г. Плоди змінюють колір від 
зеленого до темно-червоного, їх поверхня гладка і не 
схильна до мікротріщин. 
Гібрид Навігатор F1, завдяки привабливому зов-
нішньому вигляду плодів, товстій м’якоті та яскра-
вому кольору, підходить як для продажу у свіжому 
вигляді, так і для переробної промисловості.

Ідеальний розмір плодів дозволяє реалізовувати На-
вігатор у Центральній Європі, а також у Балканських 
країнах.
Тривалий термін зберігання зовнішного вигляду та сма-
кових властивостей понад 10-14 днів після збирання.
Плоди Навігатор F1 чудово підходять для смаження 
на грилі через товсту, щільну м’якоть та інтенсивність 
кольору. Ми пропонуємо гібрид для інтенсивної та 
суперінтенсивної технології. Вирощування Навіга-
тора не вимагає особливих знань, Ви можете легко 
впровадити будь-які технології вирощування перцю, 
які вважаєте кращими, та які працюють саме у Вас. 
Згідно з досвідом наших партнерів, гібрид дуже добре 
почувається навіть в екстремальних погодних умовах, 
дає стабільні, регулярні, гарні плоди.
Навігатор F1 показав найкращі результати в наших 
випробуваннях у відкритому ґрунті за загальним вро-
жаєм та концентрованим дозріванням плодів одна-
кового розміру.
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Багато вітчизняних виробників перцю типу Капія 
вибрали Навігатор F1 у сегменті великих плодів. Як 
кажуть: «Найгарніші та найправильніші за формою 
плоди були зібрані з полів Навігатор F1».
Навіщо вирощувати Навігатор F1?
• Добре розвинена коренева система
• Стабільна система стебла та гілок
• Дуже хороша загальна стресостійкість
• Надійне вирощування в теплиці та в умовах від-

критого ґрунту
• Однорідна форма плодів 

• Товста, хрумка м’якоть
• Легкий збір врожаю
• Відмінна якість зібраного врожаю в тому числі зе-

леного кольору
• Завдяки розміру його легко продавати в багатьох 

країнах: Центральна Європа, Балканські країни 
тощо. 

• Ви можете успішно орієнтуватися на свіжий ринок 
та з задоволенням постачати продукцію до пере-
робної промисловості

• Навігатор – це всі переваги в одному гібриді: вро-
жайність та відмінний прибуток!
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Основні характеристики
• Солодкий червоний перець великого розміру типу 

Капія
• Форма відповідає потребам місцевого ринку
• Плоди мають надзвичайно товсту м’якоть, 

інтенсивного червоного кольору всередині та 
ззовні

• Вага плоду приблизно 160-210 г
• Форма переважно сплющена з двох сторін
• Ширина плоду приблизно 7-8 см, довжина близько 

15-18 см
• Одночасне дозрівання плодів
• Дуже добра загальна стресостійкість
• Міцна рослина з відмінним листковим апаратом та 

потужною кореневою системою.
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