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Fehér TV paprika
helyzet
Az elmúlt évek folyamatos fehér paprika
felületcsökkenése után 2020-ban reménykeltő új
helyzet állt elő azzal, hogy jó kereslet és magasabb árak voltak az év nagy részében. Ez stabilizálni tudta a fehér paprika hazai termőfelületét
és javítja a termesztés jövedelemtermelő
képességét. Nincs ok azt hinni, hogy 2021-re
túltermelés okozta dömpingre és bezuhanó
árakra kellene számítani.
A termesztésben ugyanakkor a megnövekedett
kártevőnyomás, a csökkentett növényvédőszer
felhasználás illetve a folyamatos növényvédőszer
kivonások nehezítik a gazdálkodást és növelik
a kockázatot. A komplex védekezésben kiemelt
szerepet kap a rezisztencia. Rendelkezésre álló
nemesítési lehetőségeinkre építve felgyői programunkból új ellenálló fehér paprika fajták kerülnek
a köztermesztésbe.
A hírlevelünk a hazai termesztésben méltán sike
res Bravia RZ mellett Novelist RZ és a Combino RZ
fajtákat ismerteti. Egyikük a Paprika lisztharmat
(Leveillula taurica) a másik az Uborka mozaik
vírussal (Cucumber mosaic virus) szemben ellenálló. Van válasz a termesztés jelen kihívásaira!

Farkas Kertészet - Üllés

A paprika termesztés jövője
a rezisztens fajtákban van
A paprika
lisztharmatról
(Leveillula taurica)

rezisztens fajta

érzékeny fajta

Ez a gombás betegség elsősorban a hosszúkultúrás termesztésben illetve
a nyári ültetésű állományokban okoz jelentős terméskiesést, nagyrészt a
lepusztuló lombozat, a lecsökkent asszimilációs felület miatt. A vegyszeres
védekezés körülményes, drága és a permetezés a hasznos élő szervezeteket
gyéríti.
Megoldás a lisztharmat rezisztencia: jele Lt Defense. Ha Lt Defense jelű fajta
kerül a termesztésbe, a rezisztens fajtákon egyáltalán nem fog lisztharmat
tünet jelentkezni. Így a lisztharmat elleni védekezés munkái és ezek költsége
megtakarítható. Fajtaválasztás alkalmával keresse az Lt Defense logót.

Novelist RZ F1
Tm:0-2

TSWV:0/Lt

Középerős növekedési eréllyel rendelkező antocián-mentes fajta. Extra

Termesztői tapasztalatok:

termésmérete mellett kiemelkedő termésmenynyiség, osztályozottság
jellemzi. 130-140 g bogyósúllyal és stabil vállal rendelkezik. Ez a magyarországi
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fehér paprika szortimentben az egyetlen lisztharmat rezisztenciával rendel

(Magyarország legszebb birtoka – Agrotrend 2020 kertészeti

kező hibrid.

kategória)

Ültetését átteleltetett állomány esetén augusztustól-októberig, klasszikus

A 2020-as szezonban az 1Ha-os nagy légtérű fűtött növény-

fűtött technológia mellett december-februári időszakban ajánljuk, de a nyári

házunkban próbáltuk ki először a Novelist RZ-t. Az elmúlt

másodültetésekhez is kiváló választás.

évek folyamán a lisztharmat fertőzés egyre korábban és egyre

A Novelist RZ a normál talajos és talaj nélküli termesztési rendszerekben

agresszívebben jelentkezett.

egyaránt használható. Nem kell lemondanunk a magas négyzetméterenkénti

A Novelist RZ-t a rezisztenciája miatt egyszer sem kellett kezel-

hozam, a nagy darabszám és szép világos színű termésekről sem a magasabb

nünk. A 2021-es évben a teljes felületünkön ez a fajtát ültetjük,

rezisztencia szint miatt. Mára hosszú kultúrás termesztésben csak lisztharmat

nemcsak a lisztharmat ellenállóságáért, hanem a korai

ellenálló fajtával lehet biztonságos és sikeres a termesztésünk.

ültetésben mutatós és nagy átlagtömegű paprikái miatt is.

A paprika termesztés jövője
a rezisztens fajtákban van

CMV

Az Uborka mozaik vírusról
(Cucumber mosaic virus)
Az Uborka mozaik vírus fertőzése csökött növekedést, lombvesztést, súlyos
termés torzulást: azaz komoly gazdasági károkat okoz. A terjedésében
kulcsszerepet játszó levéltetvek elleni kémiai védekezés az egyre gyorsabb
nemzedékváltás miatt komoly nehézség.
Évről évre egyre korábban és gyorsabban megjelennek az első betelepülő
egyedek, sok esetben már a palántanevelés időszaka alatt találunk fertőzött
növényeket. Összehangolt védekezés nélkül súlyos terméskiesést okozhat.

Termesztői tapasztalatok:

Combino RZ F1 CMV
Tm:0-2

Szabó Albert Kertészete
Nyársapát

CMV/TSWV:0

Combino RZ fajtát 2019-ben július eleji ültetéssel próbáltuk ki kertésze-

CMV (Uborka mozaik vírus) ellenálló fajta.

tünkben először (kordonos termesztésben) ami nagyon szépen és

Bravia fajtához képest generatívabb növénye válto-

meggyőzően szerepelt. Nagy erénye, hogy a TSWV rezisztencia mellett CMV

zatos technológia mellett is kiemelkedően teljesít.

(Uborka mozaik vírus) ellenálló, ami plusz biztonságot ad a termesztésben.

Gyors termőre fordulás, nagy bogyóméret, fehér

Ez ősszel, a levéltetvek fólia sátrakba történő behúzódásakor még fontosabb.

termésszín és 120-140 g közötti átlag bogyósúly

A paprikára jellemző, hogy bogyója vastag húsú, darabos illetve a későbbi

jellemzi. Remek választás azoknak a kertészeknek, akik

fényszegényebb időszakban is gyönyörű fehér marad. Sok jó tulajdonsága

alacsony zöldmunka igényű fajtákat keresnek.

miatt a 2020-as év tavaszát már a Combino RZ fajtával indítottuk, amit egy

Egész éves termesztés során a termésminősége,

másodültetés követett. Mindkét időszakban jól vizsgázott. 2021-ben nagyobb

osztályozottsága átlagon felüli.

részt ezzel a fajtával dolgozunk a sátrakban, a többi RZ paprika fajta mellett.

Ültetését korai fűtött és fűtetlen termesztéshez
egyaránt ajánljuk, nemcsak olyan helyekre, ahol a CMV
nyomástól tartanak, hanem ahol a minőség és termésmennyiség egyaránt fontos.

Bravia RZ F1
Tm:0-2

TSWV:0
A hazai hajtatott fehér paprika termesztés egyik
meghatározó, vezető fajtája. Fehér színű egyöntetű termései
120-140 g átlagsúllyal rendelkeznek.
Nagyon könnyen szedhető, kezelhető termései javarészt
extra méretűek. Kiemelkedő termőképesség, pultállóság,
szállíthatóság és húsvastagság jellemzi.
Növénye enyhén vegetatív, emiatt univerzálisan használható fajta. 1-2 szálas technológiára, mind talajos, mind talaj
nélküli termesztésre javasoljuk.
Munkaerő-barát fajta, nagyon kevés zöldmunkával.
Antocián-mentes, emiatt termései sosem lilulnak.

Paprika rezisztenciák

Ültetését januártól kezdve, a nyári másodültetésig
javasoljuk.

magas fokú rezisztencia
mérsékelt fokú rezisztencia

Tm:

Dohány mozaik vírus - Tobacco mosaic virus

TSWV: Bronzfoltosság vírus - Tomato spotted wilt tospovirus
CMV: Uborka mozaik vírus - Cucumber mosaic virus
Xcv:
Fontos arra is gondolni, hogy védekezés nélkül,

Baktériumos levélfoltosság - Xanthomonas campestris pv. 		
vesicatoria

önmagában csak rezisztens fajtával sem lehet

PVY:

Burgonya Y vírus - Potato Y potyvirus

tökéletes védettséget kapni, a jó fajtaválasztás

Pc:

Paprika fitoftóra - Phytophthora capsici

ugyan alapja a termesztés sikerének, de fontos

Lt:

Paprika lisztharmat - Leveillula taurica

a termesztőberendezés és környezetének

Mi:

Fonálféreg - Meloidogyne incognita

általános higiéniai állapota is.

Mj:

Fonálféreg - Meloidogyne javanica

Ma:

Fonálféreg - Meloidogyne arenaria
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Irodánkban:
Kövessen minket a Facebook-on is: Zöldségtermesztők Rijk Zwaan partner oldala
néven könnyen megtalálhatók vagyunk. Ha Ön Facebook felhasználó, csak be kell írni
a keresőbe a fenti, vastagon szedett címet és a megjelenő oldalt “lájkolni”. Így minden
megjelenő hírt, szakmai tanácsot, fényképet automatikusan meg fog kapni, ezzel
is plusz információval gazdagodva, mely segítheti szakmai tájékozódását és sikeres
termesztését. Irattkozzon fel a Rijk Zwaan Budapest YouTube csatornájára,
ahol rendszeresen bővülő szakmai videóinkon láthatja kollégáink fajtaajánlatait és
fajtabemutatóinkat.
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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.

