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Kápia paprika szortimentünk legújabb tagja, rendkívül korai fajta!



A Porteca RZ-nél kb. 1 héttel előbb lehet szedni.

Nem csak az első szedése korábbi, hanem az érés dinamikája is nagyon gyors.



TSWV ellenállósága növeli a termesztés biztonságát. Középerős növekedési erélye és

generatív habitusa révén terhelés alatt is folyamatos a terméskötődése. Erős gyökérzetének
és jó lombtakarásának köszönhetően a napégett bogyók mennyisége minimális. Könnyű
szedni, a bogyó nem szorul be az ágvillába, ezáltal a dolgozók nem törik szét a növényt. Ez a
tulajdonság jelentősen hozzájárul a magas termésmennyiség eléréséhez. A szezon végén sem
hajlamos deformációra, így nagy százalékban első osztályú árut lehet készíteni belőle.
Átlag bogyótömege 100-120 g közötti, mélypiros színnel és jó falvastagsággal rendelkezik.
Mikrorepedésre nem érzékeny.



A termése lassan apad, amely tökéletes az export piacokra is. A jellemzően kétrekeszes

terméseit könnyű a tálcába vagy zacskóba helyezni. Tálcás méretű bogyói miatt könnyű a
csomagolásnál egalizálni vele.



A fajta alkalmas a két száras metszett termesztésre, ilyen esetben igyekezzünk 3-3,5 szál/

m tőállományt beállítani. Kordonos termesztés esetén igyekezzünk 3 tő/m2 sűrűséget java2

solunk, a tő távolság 35 cm legyen.



Ültetését termesztőberendezésbe javasoljuk tavaszi és a nyári másodtermesztésekre is!
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Rijk Zwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden
más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl.
vetési- ültetési-, ill. szedésidőre, a legnagyobb gondossággal
került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és
tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Rijk Zwaan semmilyen
módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások
vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó
saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellet azért
is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelel-e a helyi
termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési
célnak.

