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Lisztharmat rezisztens fajta!

Lisztharmat rezisztens fajta!

Lisztharmat
rezisztens fajták

• Nagy növekedési erélyű fajta, a

• Bravia RZ típusú, valamivel

A paprika lisztharmat minden évben

bogyók sima felszínűek, vastag falúak.

nagyobb növekedési erélyű újdonság.

jelentkező betegség. 2017 őszén mutattuk

• Bogyómérete az áruházi és export

Nagy bogyóméretet biztosít, a

be első tökéletes ellenállósággal bíró

értékesítésre tökéletes: 110-120 g.

termések már a korai időszakban is

fajtánkat. Azóta bárki megbizonyosodha-

A fajsúlyos paprikák pultállósága

széles vállúak. Genetikailag antocián

tott róla, hogy a rezisztencia kiválóan

• A jól ismert, bevált, 120-140 g-os, mindvégig

nagyon jó, a bogyók osztályozottsága

mentes!

működik: a rezisztens fajták növényei

fehér színű, antocián mentes fajtánk a hazai

egyöntetű.

• Átlagos bogyótömege 130-140 g. A

növényvédelmi kezelések nélkül is

• Óriási előnye, hogy a termések színe

fajta legfőbb erénye, hogy kimagasló

tünetmentesek maradnak.

Bravia RZ F1
A sikerfajta!
hajtatás egyik vezető

fajtává vált.
• Termései jórészt extra méretűek. A

a legfényszegényebb időszakokban is

terméseredményt biztosít.

vastag terméshúsú paprikák jól tárolhatók, jó

extra fehér marad!

• Ültetését már az augusztus-október

Az Lt Defense fajták alkalmazásának

a pulton tarthatóságuk és a szállíthatóságuk.

• Nagyon korai, gyors fejlődésű,

közti időszakban is ajánljuk, mely

előnyei:

• Enyhén vegetatív jellegű fajta, rendkívül

könnyen és sok bogyót köt.

kultúrákat a következő év június

• elmarad a vegyszeres védekezés, ennek

sokoldalúan használható hibrid.

• Ca-hiányra és antociános bogyó

végéig, július elejéig benn lehet

munkája, költsége megtakarítható

• Ültetését januártól javasoljuk, 1 és 2 szálas

elszíneződésre tapasztalataink szerint

tartani. Klasszikus fűtött hajtatás

• az egészségesebb növény több asszimi-

technológiával is. Mind a tavaszi fűtetlen,

nem érzékeny.

esetén december-február közötti

lációs felülettel rendelkezik, ami maga-

mind a nyári másodültetésekre bevált. A

Rezisztencia:

kipalántázását javasoljuk, elsősorban

sabb hozamot biztosít,

termések a szezon végén is fehérek, nem

Tm:0-2

rövidebb, nyár közepéig tartó ter

• a biológiai védelem hasznos szervezetei

mesztéshez. A nyár közepi másodül-

hatásosabban dolgoznak

tetésekre szintén kiválóan alkalmas.
Rezisztencia:

• kevesebb növényvédő szer, alacsonyabb

zöldülnek, nem

lilulnak.

TSWV:0/Lt

• A Bravia RZ elsősorban megbízhatósága,

kiugró terméspotenciálja miatt

Tm:0-2

és a kereskedelem által visszaigazolt jó minősége miatt a sikeres kertészek legfontosabb

TSWV:0/Lt

szermaradvány érték
• a szermaradvány határértékeket
könnyebb betartani.

fajtája!
• Hazai forgalomba csak precíziós (PR)
vetőmag kerül: 2019 tavaszán kizárólag 92%
csíraképesség feletti tételeket forgalmazunk.
Rezisztencia:

Tm:0-2

TSWV:0

Sági Zsolt
Paprika nemesítő
Felgyői Kísérleti Kert
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Bővebb fajtainformáció
és vetőmag megrendelés
Rijk Zwaan területi
képviselőinél
vagy irodánkban:
Tornyai Tibor
Paprika termékfelelős
Dél-Magyarország
Tel: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu
Deme Zsolt
Kápia paprika termékfelelős
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu

Combino RZ F1
ÚJDONSÁG!

CMV ellenállóság

Kovács Áron
Dunántúl, Pest megye
Tel: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu

A Rijk Zwaan első Uborka mozaik vírus

Az uborka mozaikvírust (CMV) levéltetvek

(CMV) ellenálló fehér paprika fajtája!

terjesztik, azonban az ellenük való sikeres

• A Bravia RZ-hez hasonló fajta, nagy

védekezés esetén is történhet vírus

bogyóméretű, valamivel még fehérebb

fertőzés. A legkockázatosabb időszak

Skultéti Lóránt
Délkelet-Magyarország
Tel: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu

termésszínű. A növények még rövi-

május-június, így a tavaszi fűtetlen és

debb ízközűek, és inkább generatívabb

a nyári másodültetések a fertőzésnek

jellegűek.

leginkább kitett kultúrák, de minden

• Ültetését elsősorban tavaszi enyhén

olyan időszakban van kockázat, amikor

fűtött és fűtetlen technológiához java-

a levéltetvek meg tudnak telepedni a

soljuk. Rendkívül jól szerepel a nyári

palántákon és a kiültetett növényeken.

másodültetésekben is: kordonos termesz-

Új nemesítésünk ez ellen kínál

tésben a termések kifordulnak, nem hajla-

megoldást!!

(Cucumber Mosaik Virus)

mosak a beszorulásra, ezért a bogyók
minősége sokkal jobb, sőt kevesebb tripsz
tünet mutatkozik.
• Tápoldatozása során a Bravia RZ-nél
alkalmazott stratégia a megfelelő, a
generatívabb jelleg ellensúlyozására a
szedések beindulásától esetleg enyhén
nagyobb mértékű N túlsúly lehet indo-

Tóth Kamil
Jászság, Áruházláncok
Tel: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu
Molnár Péter
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu
Ragyák László
Értékesítési vezető
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu
Lányi Bence
Cégvezető
Tel: +36 30 9408 778
bence.lanyi@rijkzwaan.hu

kolt. Fajtabevezetése 2019 tavaszán

Irodánkban:

folytatódik.
Rezisztencia:

Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060

Tm:0-2

CMV/TSWV:0

Diószegi Edina
Tel: +36 1 489 8066
Gombos Krisztina
Tel: +36 1 489 8063

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.
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