
semințe de ardei
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totul despre 
ardei

tip

greutatea a fructelor

diametru/lungime

R rezistenţă

Ardeiul înseamnă totul pentru noi. Acesta este motivul pentru care 
ne-am hotărât să combinăm cunoştiinţele acumulate de-a lungul 
anilor cu viziunea noastră tinerească  şi să căutăm noi modalităţi 
de selecţionare a hibrizilor de ardei. Lucrăm în aşa fel ca nu numai 
bazele noastre genetice, ci şi calitatea seminţelor  şi a serviciilor 
legate de soiurile noastre să îndeplinească înaltele cerinţe de cali-
tate  pe care le-am stabilit. Aşa s-a creat  CAPSICO.

Lumea, inclusiv agricultura trece prin transformări continue şi din 
ce în ce mai accelerate. Ţelul nostru este ca aceste transformări 
să-i găsească pregătiţi pe producătorii de ardei care ne aleg pe noi 
ca partener. Lucrăm cu mijloace biotehnologice tradiţionale şi mo-
derne pentru ca hibrizii noştri să corespundă atât în prezent,  cât şi 
în viitor celor mai noi solicitări.

Dezvoltăm soiuri de ardei care corespund  nu numai condiţiilor 
de cultivare, ci şi aşteptărilor pieţei. Intreaga noastră activitate se 
concentrează asupra acestei singure legume, din care ne străduim 
să satisfacem cele mai largi pretenţii. Dacă este vorba despre ar-
dei, vă stăm la dispoziţie fie cu noi tipuri, fie  cu noi caracteristici.

Acest catalog prezintă tipurile de ardei care au trecut printre prime-
le proba experimentelor şi  care sunt pregătite pentru a fi comerci-
alizate în toamna anului 2019. Acestea sunt tipurile iniţiatoare, de 
pionerat ale firmei CAPSICO, care în viitorul apropiat vor fi urmate 
de numeroase noutăţi.



4

Tip de ardei gras alb/galbui, mare, extra timpuriu, 
înzestrat cu rezistenţe unice. Producţia la primele 
culegeri este deosebit de marcantă. Grosimea pe-
reţilor fructului este intre 7-9 mm, planta creşte în 
majoritate fructe  albe, lucioase cu 3-4 lobi, care nu 
se schimbă în mov şi pe care nu apar pete din ca-
uza lipsei de calciu. Tipul este  de creştere mijlocie 
cu internoduri scurte care leagă uniform şi continuu  
atât vara pe căldură toridă cât şi în perioadele cu 
luminozitate redusă. Recomandăm cultivarea  pa-
lisat pe două brațe sau nepalisat.

goldano
ardei gras 170-200 g 8-9/8-10 cm R HR: Tm:0-3, IR: TSWV, CMV
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Tip de ardei foarte timpuriu, cu dimensiuni mari şi cu 
potenţial de producţie ieşit din comun. Produce fruc-
te strălucitoare, groase, cărnoase care îşi păstrează 
dimensiunile şi calitatea până la sfârşitul perioadei 
de cultivare. Este un tip de creştere mijlocie, cu inter-
noduri scurte, cu tulpină puternică cu ajutorul căreia  
poate rodi uniform şi bine chiar şi în condiţii climateri-
ce extreme. Se recomandă cultivarea palisat pe două  
brațe sau nepalisat. Datorită rezistenţei la Tm:0-3, 
TSWV şi la virusul mozaic al castravetelui (CMV) po-
ate fi cultivat în siguranţă şi în zone infestate de viruşi.

silverado
ardei gras 180-210 g 8-9/10 cm R HR: Tm:0-3, IR: TSWV, CMV
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Tip de ardei gras  alb, mare, alungit, de o culoare 
slab verzuie  în  fazele timpurii.  Atât mărimea fruc-
telor acestui  soi timpuriu  cât şi capacitatea  de pro-
ducţie  sunt printre cele mai remarcabile din aceasta 
categorie. Dispune de rădăcini şi tulpină puternice 
care pot menţine chiar şi cele mai mari fructe şi îl 
fac propice cultivării în câmp liber. Nu necesită prea 
multă muncă de horticultură,  dă roade excelente şi 
nepalisat.

asgard
ardei gras 180-220 g 8-9/10-11 cm R HR: Tm:0-2
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Soi tip kapia cu fructe de dimensiuni mari, semi-tim-
puriu, adecvat pentru comercializare la piaţă. Lun-
gimea fructelor poate depăşi 20 de cm, cu coacere 
din verde închis în roşu închis, în majoritate aplatiza-
te cu două muchii. Are gust dulce, savuros, zemos 
şi datorită conţinutului ridicat de materie uscată po-
ate fi folosit şi în indrustria alimentară. Cu o mare 
vigoare de creştere, frunzele acoperă bine fructele. 
Se recomandă cultivarea în câmp deschis şi în me-
diu protejat neîncălzit, palisat pe două brațe sau ne-
palisat.

khazar
kapia 150-180 g 7/16-20 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV
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Varietate de kapia timpurie, cu fructe mari, grele, cu di-
ametrul umerilor robust. Se schimbă uniform şi rapid 
din verde mijlociu în roşu. Fructele lucioase şi netede 
nu prezintă tendinţe la microfisuri şi nu sunt  sensibile 
la lipsa de calciu. Este un soi cu vigoare de creştere 
medie,cu rădăcini puternice şi ramificaţii stabile. Dato-
rită pereţilor groşi,  a culorii roşii uniforme şi a producţi-
ei mari pe felii este indicat nu numai pentru vânzare la 
piaţă ci şi pentru prelucrare industrială. Recomandat 
în câmp deschis şi în mediu protejat neîncălzit, se po-
ate cultiva cu succes şi nepalisat. 

krypton
kapia 160-180 g 7-8/16-18 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV
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Adevărat gigant între soiurile de kapia. Fructele lu-
cioase se coc din verde închis în roşu închis, gre-
utatea lor poate atinge chiar şi 300 de grame. Are 
gust dulce, zemos, alături de utilizarea în formă 
proaspătă la piaţă, este recomandat în primul rând 
pentru  tăierea în cuburi, pentru congelare şi pent-
ru alte procesări industriale. Are o vigoare mare de 
creştere, se recomandă cultivarea în câmp deschis 
şi în mediu protejat neîncălzit, nepalisat sau palisat 
pe două brațe.  Fiind rezistent la Tm :0-3 şi la TSWV 
este  soi unic în această categorie de mărime.

eugenia
kapia 180-230 g 8/17-20 cm R HR: Tm:0-3, IR: TSWV
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Tip de kapia timpuriu cu fructe mari și calitate ex-
celentă. Fructele foarte arătoase, lucioase şi nete-
de, în majoritate aplatizate se coc de la verde închis 
la roşu  închis, grena. Conţinutul de materie uscată 
este ridicat, se leagă continuu şi foarte bine. Dato-
rită rezistenţei la bacterioză (Xcv 2) poate fi cultivat 
în siguranţă şi in perioade ploioase, umede. Este re-
comandat pentru câmp deschis şi cultivare nepali-
sat, dar se poate obţine calitate deosebită şi palisat 
pe două brațe.

cap-1801
kapia 160-180 g 7/16-18 cm R HR: Tm:0-2, Xcv 2

*
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Unul dintre soiurile de gogoşar cu cel mai mare fruct, 
cu formă aplatizată, grosimea pereţilor variind între 
7-9 mm. Acest soi  cu fructe de culoarea roşu închis 
nu prezintă tendinţe de mucezire a ovarului. Extra 
puternic, cu rădăcini şi tulpină robuste, suportă bine 
condiţiile climaterice extreme şi poate fi cultivat cu 
succes şi în soluri mai afânate. Dispune de un frun-
ziş deosebit care în dogoarea de vară protejează 
fructele de pârjolire. Recomandăm cultivarea în cul-
turi intensive în câmp deschis sau în mediu protejat 
neîncălzit.

bronco
gogoşar 250-280 g 10-11/7-8 cm R HR: Tm:0, Xcv 3, IR: TSWV
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rezigo

Tip de ardei de dimensiuni mari cu o greutate medie 
de 150-160 grame, cu fructe cărnoase, albe,străluci-
toare. Timpuriu,  destinat pentru  vânzare la  piaţă, 
cu o producţie remarcabilă mai ales la primele re-
coltări. Nu este sensibil  la lipsă de calciu, genetic 
nu conţine anthocianină.  Acest tip de o creştere 
mijlocie  leagă bine şi în perioadele de luminozitate 
scăzută. Recomandăm plantarea pe sol şi pe teh-
nologii fără sol începând de timpuriu şi chiar până 
la a doua plantare, palisat sau nepalisat.

conic, galben 150-160 g 7/16 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV
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Soi conic alb, de mărime mijlocie (greutatea medie 
a fructului este de 140-150 grame), adecvat pent-
ru comercializare în supermarketuri  şi la piaţă,  cu 
fructe extra cărnoase şi cu păstrare lungă pe raftu-
ri. Soi timpuriu, insensibil la lipsa de calciu. Datorită 
rezistenţei  la Tm:0-2, TSWV şi la virusul mozaic al 
castravetelui (CMV) este recomandat şi în zonele 
expuse atacurilor de viruşi(virotice). La temperatu-
ri sub 15˚C pe fructe pot apărea slabe decolorări, 
recomandăm plantarea începând cu sfârşitul lunii 
februarie.

trinity
conic, galben 140-150 g 7/14 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV, CMV
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Tip de ardei  conic de culoarea verde deschis, cu 
fructe cu adevărat mari de o greutate medie între 
160 - 180 grame,  unele exemplare depăşind chi-
ar şi 200 de grame. Timpuriu, cărnos, de o calitate 
excepţională, cu o durată  de păstrare pe rafturi re-
marcabilă, creştere puternică,  internoduri mijlocii, 
acestea sunt caracteristicile acestui soi al cărui sis-
tem de tulpină poate menţine  chiar şi cele mai mari 
fructe şi a cărui cultivare  se recomandă  palisat pe 
două brațe sau nepalisat, în câmp deschis  sau în 
solar.

octavia
conic, verde deschis 160-180 g 6-8/16-20 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV
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Tip conic cu pulpe groase, foarte timpuriu, de 
culoarea verde slab. Fructele cărnoase, lucio-
ase şi netede sunt zemoase, cu un gust foarte 
plăcut, suportă bine transportul şi se pot păst-
ra pe raft timp îndelungat. Soiul are rezistenţă 
bună la stres, fructele nu devin mărunte nici pe 
căldură mare sau la sfârşitul perioadei de culti-
vare. Tipul este de creştere mijlocie cu rădăci-
ni puternice. Datorită rezistenţei la bacterioză 
(Xcv 2) poate fi cultivat în siguranţă şi in perio-
ade ploioase, umede. Este recomandat pentru 
câmp deschis şi nepalisat, dar se poate obţine 
calitate deosebită şi palisat pe două brațe.

lexana
conic, verde deschis 120-140 g 6-7/12-14 cm R HR: Tm:0-2, Xcv 2
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liana
conic, verde deschis 130-150 g 6-7/14-16 cm R HR: Tm:0-2, Xcv 2

Tip conic verde deschis, cu fructe cu adevărat mari. 
Fructele de dimensiuni mari au pereţii groşi şi o cu-
loare verde lucios. Coacerea în roşu este foarte uni-
formă, ca atare  tipul este adecvat şi pentru recolta-
re în roşu. Datorită tulpinei puternice planta susţine 
fructele mari şi conice până la sfârşitul perioadei de 
cultivare chiar şi în condiţii climaterice nefavorabi-
le. Este recomandat  pentru câmp deschis şi solarii 
neîncălzite.
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Soi de ardei california care se coace din verde închis 
în roşu închis. Este un tip cu fructe mari care pot de-
păşi chiar şi 300 de grame. Fructele sunt lucioase, 
uniforme şi foarte arătoase. Se colorează rapid şi 
în mod uniform, fructele tari şi cu păstrare lungă pe 
rafturi suportă şi transporturi mai lungi. Are rădăcini 
şi tulpină robuste, este cultivabil cu succes nepali-
sat şi în câmp deschis.

armand
ardei gras, roșu 220-260 g 9-10/10 cm R HR: Tm:0, Xcv 3
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Tip nou de Dulce Italiano cu conţinut ridicat de za-
hăr şi rezistent la Tm:0-2 şi TSWV. Este unul dintre 
cele mai timpurii soiuri în categoria sa care se coa-
ce rapid şi uniform din verde închis în roşu străluci-
tor. Fructele crocante şi suculente rămân tari pentru 
un timp îndelungat chiar şi roşii fiind. Este un soi 
cu creştere puternică, cu fructe de  calitate şi mări-
me neschimbate până la sfârşitul cultivării. Reco-
mandăm cultivarea palisat pe două sau trei brațe.

delicado
Dulce Italiano 120-140 g 5-6/20-24 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV
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Soi de ardei iute ascuţit, verde închis cu coacere în 
roşu. Fructele lucioase nu prezintă tendinţă la mic-
rofisuri nici în faza coaptă din punct de vedere biolo-
gic. Leagă fructe din belşug şi în mod sigur la tem-
peraturi ridicate şi  în perioade mai reci. Lungimea 
medie a fructelor este de 16-18 cm, lăţimea ume-
rilor de 2,5-3 cm. Este un tip cu capacitate mare de 
creştere, poate lega şi coace un număr extrem de 
mare de fructe. Recomandăm plantarea palisat pe 
două sau trei brațe sau nepalisat  în câmp liber şi în 
solar.

koyot
iute  30-50 g 2,5-3/16-18 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV
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Soi cu randament ridicat, tip chili verde închis 
cu coacere în roşu. Este iute verificat, fructele 
sunt strălucitoare şi netede, rata curburilor fiind 
foarte scăzută.  Fructele lungi de aproximativ 
10-12 cm sunt adecvate pentru murat sau pent-
ru alte utilizări în industria alimentară.  Ardeiul 
de acest tip creşte plante generative cu inter-
noduri scurte, leagă fructe în mod continuu 
şi având tulpină foarte puternică  este în mod 
special bun pentru cultivare în câmp deschis. 
Nu prezintă tendinţă de microfisuri şi nu este 
sensibil la lipsă de calciu. Recomandăm plan-
tarea  în câmp deschis şi în solar, palisat pe 
două brațe sau nepalisat.

maidano
iute  15-20 g 1,5/10-12 cm R HR: Tm:0-2
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Specie Tip Greutate Dimensiune Rezistenţă

Goldano ardei gras 170-200 g 8-9/8-10 cm HR: Tm:0-3, IR: TSWV, CMV

Silverado ardei gras 180-210 g 8-9/10 cm HR: Tm:0-3, IR: TSWV, CMV

Asgard ardei gras 180-220 g 8-9/10-11 cm HR: Tm:0-2

Khazar kapia 150-180 g 7/16-20 cm HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Krypton kapia 160-180 g 7-8/16-18 cm HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Eugenia kapia 180-230 g 8/17-20 cm HR: Tm:0-3, IR: TSWV

cap-1801* kapia 160-180 g 7/16-18 cm HR: Tm:0-2, Xcv 2

Bronco gogoşar 250-280 g 10-11/7-8 cm HR: Tm:0, Xcv 3, IR: TSWV

Rezigo conic, galben 150-160 g 7/16 cm HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Trinity conic, galben 140-150 g 7/14 cm HR: Tm:0-2, IR: TSWV, CMV

Octavia conic, verde deschis 160-180 g 6-8/16-20 cm HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Lexana conic, verde deschis 120-140 g 6-7/12-14 cm HR: Tm:0-2, Xcv 2

Liana conic, verde deschis 130-150 g 6-7/14-16 cm HR: Tm:0-2, Xcv 2

Armand ardei gras, roșu 220-260 g 9-10/10 cm HR: Tm:0, Xcv 3

Delicado Dulce Italiano 120-140 g 5-6/20-24 cm HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Koyot iute 30-50 g 2,5-3/16-18 cm HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Maidano iute 15-20 g 1,5/10-12 cm HR: Tm:0-2

Rezistenţă:

HR         rezistenţă înaltă
IR         rezistenţă medie

Tm:0        Virusul mozaicului tutunului ( (ToMV, TMV, PMMoV)
Tm:0-2     Virusul mozaicului tutunului ( (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV)
Tm:0-3     Virusul mozaicului tutunului ( (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV)
TSWV       Virusul petelor de bronz
CMV         Virusul mozaicului de castraveți
Xcv 2        Xanthomonas vesicatoria (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)
Xcv 3        Xanthomonas vesicatoria  (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)

Descrierile si datele scrise în publicațiile noastre oferă informații generale care în sine nu garantează 
succesul cultivării. Presupunem că cumpărătorii au suficiente cunoștiințe de specialitate adecvate pri-
vind utilizarea corectă , depozitarea și vânzarea semințelor și pentru respectarea regulilor profesionale. 

* încă neînregistrat, eșantioane disponibile
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