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Fehér TV paprika
Finalist RZ F1 ÚJDONSÁG!

35-1097 RZ F1 ÚJDONSÁG!

fajta, 130-140 g. Genetikailag antocián

Lisztharmat rezisztens fajta!

Lisztharmat rezisztens fajta!

mentes. Erős növekedési erélyű növényeit

• Korábban RZ 35-1020

• Nagy növekedési erélyű és nagy bogyó

hibridje. Népszerűségét többek közt

fűtött és fűtetlen téli-tavaszi hajtatásra

• Nagy növekedési erélyű, közepes bogyó-

méretű újdonságunkat korai, ill. hosszúkul-

annak köszönheti, hogy a legtöbb ismert

javasoljuk kiültetni. Általában 2 szálas

méretű újdonság az áruházi és export célú

bogyókat (110-120 g átlagos bogyótö-

technológiába jól beilleszthető, a külső

metszés módját javasoljuk. Nyári másod

értékesítésre.

meggel) nevelnek. Vastag terméshús,

körülményekre nem érzékeny, így a

ültetéssel kordonos termesztésre is

• A bogyók sima felszínűek, jó tapintásúak,

fajsúlyos bogyók jellemzik.

legtöbb kertész eredményesen tudja a

ajánlott, ez esetben közepes vagy annál

kimondottan vastag falúak. Bogyótömege

• A bogyó forma extrém hőség esetén

Bravia RZ-t termeszteni.

nagyobb légterű sátrakba.

110-120 g.

is szép szabályos marad. Ca-hiányra,

• Az átlagos bogyó tömeg 120-130 g,

Rezisztencia:

• A fajsúlyos paprikák pultállósága

túrás ültetésekre javasoljuk.
Jó kötődése, növekedési sebessége,
fajsúlyos termései és stressztűrő képes
sége révén kiemelkedő termésmennyiségeket biztosít, ezt a próbatermesztések során
mindenhol bizonyította is.

napégésre a 2015-ös hosszan tartó forró

nagy termései jórészt az extra méretbe

nagyon jó, osztályozottsága egyöntetű.

• A bogyók széles vállúak, vastag húsúak.

típusú fajtákhoz képest fajsúlyosabbak,

nyáron sem volt érzékeny. Őszies, lehűlő

sorolhatók. A vastag terméshúsú paprikák

• Mind hidrokultúrás, mind talajos termesz-

pultállóságuk kiváló. Szabadföldi és hideg-

időjárás mellett sem lilul, a termések színe

jól tárolhatók, jó a pulton tarthatóság és a

Century RZ F1

Kereskedelmi szempontból óriási előnye
a fajtának, hogy extra fehér marad a

tésben javasoljuk, elsősorban a korai fűtött

hajtatásos termesztéshez is javasoljuk.

mindvégig szép sárgás-fehér marad.

szállíthatóság - mindez népszerűvé teszi a

termések színe a legfényszegényebb idő

időszakokra – az ajánlott ültetési időszak

Rezisztencia:

• Bogyó mérete és kedvező kereskedelmi

kereskedelemben is.

Biztonságos termesztés, kiváló
stressztűrő képesség

szakokban is!

decembertől február közepéig tart.

tulajdonságai (pl.: kiváló pulton tart-

• Genetikailag antocián mentes hibridről

• Évek óta bevált, sikeres fajtánk. Nehéz

• Ca-hiányra és antociános bogyó elszí-

• Áttelelő termesztésben szintén eredmé-

hatóság) miatt elsősorban azon kerté-

beszélünk - ennek eredménye, hogy sem

körülmények közt is megbízhatóan ter

neződésre tapasztalataink szerint nem

nyesen hajtatható, optimális kiültetési ideje

szeknek javasoljuk, akik jórészt átvevők,

a termesztés során nem találkozhatunk

meszthető, kiemelkedő a termés minőség

érzékeny.

ezzel a technológiával augusztus vége és

áruházak felé szállítanak.

liluló bogyókkal, sem a már leszedett és

és mennyiség.

• Bronzfoltosság vírus elleni rezisztenciája

szeptember vége közt van.

Tm 0-2,

behűtőzött áru nem kezd lilulni, ami sok

• A bogyók átlag tömege 120-130 g, vastag

is többlet termesztési biztonságot nyújt.

• Növekedési erélye végett akár 2 szálra is

bosszúságtól kíméli meg mind a kertészt,

húsúak és kiválóan pulton tarhatóak.

• Ültetését január elejétől javasoljuk hidro-

kialakítható.

mind a kereskedőt. A bogyók színe mind-

Szabadföldön az erős növekedés minden-

kultúrás termesztésben, míg talajra január

• A termesztés során az átlagosnál nagyobb

végig (a korai fénytelen vagy a kései hideg

képp előny, jó a lombtakarás, nincs

végétől ültessük. Fűtetlen fóliás termesz-

vízmennyiséget és a tápoldatozás során

időszakokban is) nagyon szép fehér.

napégés, itt a bekötés után nyugodtan

tését április elejétől kezdhetjük el.

némileg magasabb EC értékeket biztosít

• A fajsúlyos bogyók, a jó terméskötődés

kezelhetők a növények akár nitrogén

• Nagy növekedési erélye végett akár 2

sunk a növényeknek a nagy zöldtömeg és

és az erős gyökérzet kiemelkedő termés

túlsúllyal is.

szálas termesztése is ajánlható. A tápol-

termésmennyiség miatt!

mennyiségek elérését teszik lehetővé.

• Ültetését enyhén fűtött házakba március

datozás során a Bravia RZ-nél megismert

• Vetőmagja 2018-as termesztési szezonra

közepétől, fűtetlen sátrakba április elejétől

stratégia alkalmazható. Lisztharmat

kerül forgalomba.

javasoljuk. Másodültetésre július 20-ig

ellenállósága miatt a gombabetegség

Rezisztencia:

kerüljenek ki a növények. Szabadföldre

elleni kémiai védekezésre nincs szükség.

intenzív termesztésben áprilisban,

• Vetőmagja 2018-as termesztési szezonra

extenzív technológiával április vége-május

kerül forgalomba.

közepe közt kerüljön sor az ültetésre.

Rezisztencia:

Brody RZ F1

Bravia RZ F1

Brigy RZ F1

Fonálféreg rezisztencia és egyenletes
minőség

Legnépszerűbb, legsokoldalúbb
fajtánk

Extra nagy bogyóméret

• Korábban RZ 35-866

• A Rijk Zwaan Magyarországon legszé-

• Széles körű próbatermesztések után

lesebb körben termesztett fehér paprika

került bevezetésre a 2016-os szezonban.
• Enyhén generatív növényei középnagy

Rezisztencia:

TSWV:0, Ma, Mi, Mj

Rezisztencia:

Tm:0-2

TSWV:0

• Rendkívül fehér termésszínű paprika

Rezisztencia:
2

Tm 0-2

TSWV:0

Tm:0-2

Tm:0-2

PCR típusú édes
paprika
35-1102 RZ F1

Édes PCR típusú paprika fajta újdonság.
• A bogyók színe világoszöld, biológiai érettségben pirosan is szedhető.
Rendkívül bőtermő.
• A bogyók vastag húsúak, a hasonló

Tm 0-2

TSWV:0

TSWV:0/Lt

TSWV:0/Lt

Tm 0-3
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Hegyes erős paprika

Kápia paprika

Thunder RZ F1

Rush RZ F1

Praktica RZ F1 ÚJDONSÁG!

Dinamica RZ F1

• Erős növekedésű, extra nagy bogyómé-

• 17-20 cm-es átlagos bogyóhossz és

• Korábban RZ 35-1098

• Nagy méretű kápia fajta elsősorban

retű hibrid. A termések általában 22-26 cm

3-4 cm-es vállátmérő, középzöld szín

• Felgyői nemesítési programunkból

frisspiaci értékesítésre. Erős növekedési

hosszúságúak és 4-5 cm-es vállúak, színük

jellemzi. A növények enyhén vegetatívak,

származó első kápia hibridünk, ami a

erélyű növényeit mind szabadföldi, mind

világoszöld, 1 és 2 szálra is nevelhető.

középerős növekedésűek. Igen nagy-

paradicsom bronzfoltosság vírussal

fóliás termesztésre javasoljuk ültetni.

Január közepétől augusztus elejéig folya-

számú bogyó szedését biztosítja a fajta.

szemben ellenálló. Koraisága és korai

Xanthomonas-os levélfoltosság reziszten-

matosan ültethető bármilyen közegre.

Megbízhatóan erős ízű és kiválóan pulton

terméshányada hasonló a bevált Porteca

ciája nagy termesztési biztonságot nyújt.

tartható. Januártól augusztusig folyama-

RZ fajtához. Színe mélypiros, mikro repe-

Rezisztencia:

tosan ültethető.

désre nem hajlamos.

Rezisztencia:

Tm 0-2

Rezisztencia:

PVY:0,1;1,2, Tm 0-2, Xcv:1-3

• A bogyó jól tálcázható és az első

Tm 0-2

Azteca RZ F1

Erős kápia!

• Erős kápia fajta. A növények középerős

osztályú méretet a szezon végén is tartja,

Porteca RZ F1

nem aprósodik. Jó növekedési erélye

• Fóliás és szabadföldi termesztésre is

kimagasló mennyiséget adnak. Pulton

és erős gyökérzete miatt szabadföldi

javasolt, tálkás méretet biztosító kápia

tarthatósága elsőrangú. Hideghajtatásra

növekedésűek, nagyon jól kötnek,

Alseef RZ F1

Storm RZ F1

Tempest RZ F1

• Világoszöld színű, TSWV rezisztens

• Thunder RZ típusú, extra nagy bogyó-

• Rush RZ típusú erős paprika TSWV

támrendszeres termesztésre és hajtatásra

fajta. Erős gyökérzete révén extenzívebb

és szabadföldi intenzív termesztésre is

hegyes erős hibrid. Rendkívül jó a

méretű hibrid fonálféreg és TSWV

rezisztenciával. Az alapfajtánál valamivel

is jól megfelel. Fóliás termesztésnél lehet

termesztést tesz lehetővé. Koraisága,

javasoljuk.

terméskötődése, extra sok bogyót tud

rezisztenciával. A növények valamivel

rövidebb a növények ízköze, a bogyók

két ágra metszeni vagy bokorban hagyni.

színe, tárolhatósága miatt biztos

Rezisztencia:

bekötni és kinevelni. A termések átlagos

rövidebb ízközűek, mint az alapfajta.

kissé nagyobbak. Palántázását január

Rezisztencia:

hossza 18-22 cm, a váll 3-4 cm szélességű.

Ültetését talajos termesztésben január

közepétől július második feléig folyama-

Erős növekedési erélyű növényeit

végétől, hidrokultúrás termesztésben

tosan javasoljuk, fűtött berendezésekben

2 szálra metszve ajánljuk alakítani.

január elejétől javasoljuk, 1 és 2 szálon is.

augusztus közepéig ültethető. 1 és 2

Ültetését talajos termesztésben február

Nyári másodültetésre fűtetlen sátrakban

szálas metszési módját is ajánljuk.

közepétől, hidropóniás technológiával

július közepéig, fűtött berendezésekben

Rezisztencia:

január második felétől javasoljuk.

augusztus közepéig kerüljön kiültetésre.

Nyári másodültetésére június-július

Rezisztencia:
Tm 0-3

hónapokban kerüljön sor.
Rezisztencia:

Tm 0-2

Tm 0-2

Tm 0-2

TSWV:0

Rezisztencia:

Tm 0-2

TSWV:0

Bocskor paprika

Ma,Mi,Mj, TSWV:0

TSWV:0

Massouda RZ F1

Palermo RZ F1

• Erős növekedési erélyű bocskor paprika

• A Sweet Palermo koncepció fő fajtája

elsősorban fóliás hajtatásra.

(lásd: www.sweetpalermo.com), egy

• Termesztését 2 szálon javasoljuk.

különleges terméket biztosító dulce

Enyhén fűtött sátrakban már március

italiano típusú paprikafajta kiváló, egyedi

• Charliston típusú hegyes édes fajta.

elejétől ültethető, másodnövényként

ízzel. A Rijk Zwaan Sensational Flavours

Bogyó színe szinte teljesen megegyezik

július 10-ig érdemes elpalántázni.

programjának tagja.

az Alseef RZ-vel, világoszöld. A termések

• A bogyó méret és forma nagyon látvá-

• Erős növekedési erélyű növényei nagy

átlagosan 18-22 cm hosszúságúak, 3-4 cm

nyos, nagy, mély piros színű, vastag húsú

mennyiségű bogyót teremnek, melyek

váll átmérővel.

és kiváló ízű bogyókat nevel.

átlagos tömege 100-130 g, hosszuk

• Erős növekedési erélyű növényeit

A termések átlagosan 20-24 cm hosszúak.

elsősorban 2 szálas metszésmóddal

Rezisztencia:

Hegyes édes paprika
Egemen RZ F1

Tm 0-2

TSWV:0

18-25 cm.
• A Palermo RZ zárt láncú termeltetésben

érdemes termeszteni. Ültetését február

kerül forgalmazásra, szoros együttmű-

közepétől javasoljuk augusztus elejéig

ködésben a termelővel és a termeltető

folyamatosan.

áruházlánccal.

Rezisztencia:

4

Tm 0-2

árualapot nyújt.

Tm 0-2

Rezisztencia:
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Blocky paprika

Sven RZ F1

Ilanga RZ F1

Arancia RZ F1

• Elsősorban talaj nélküli fűtött hajta-

• Erős növekedési erélyű, nagy bogyójú

• Zöldből narancssárgára érő, közép

táshoz javasolt közepes bogyóméretű

(220-250 g), zöldből sárgába érő blocky

erős növekedési erélyű paprika fajta.

(180-200 g), zöldből sárgára érő blocky

paprika. Fűtetlen és enyhén fűtött hajta-

Középnagy bogyóméretet biztosít,

Nirvin RZ F1

Red Jet RZ F1

Nagano RZ F1

• Közepes méretű, 180-220 g átlag

• Nagy bogyóméretű, 200-240 g, mély

• Rövid ízközű, jó koraiságú, középnagy

paprika. Rendkívül egyenletes, egyforma

tásra javasoljuk, talajos és talaj nélküli

200-220 g. Enyhén fűtött és fűtetlen hajta-

bogyótömeget biztosító pirosra érő fajta.

piros színű, kiváló minőséget adó blocky

bogyóméretet biztosító, pirosba érő

bogyó méretet biztosít.

termesztési technológiával is.

tását javasoljuk.

Kiemelkedően szabályosak és méretben is

paprika fajta.

blocky fajta. Elsősorban próbatermesz-

Rezisztencia:

Rezisztencia:

Rezisztencia:

egyöntetűek a bogyói.

• Sikeresen termeszthető mind talajos,

tésre javasoljuk.

• Rövid ízközű, generatív növényei

mind hidrokultúrás hajtatásban. Rövid

Rezisztencia:

bármely típusú növényházban lehetővé

ízközű generatív növényei vannak.

teszik a Nirvin RZ termesztését.

Rezisztencia:
PVY:0,1,1.2, Tm 0-2, Xcv:1-3

Rezisztencia:
Tm 0-2

Tm:0-2

TSWV:0

PVY:0, Tm:0-3
Tm:0-2

Paprika rezisztencia jelölések

Lt

magas fokú rezisztencia

mérsékelt fokú rezisztencia

Sondela RZ F1

Fabris RZ F1

Allrounder RZ F1

• Nagy bogyóméretű, extenzívebb körül-

Középnagy méretű, közepes

Nyitott lombozatú, átlagos növekedési

Tm:

Dohánymozaik vírus - Tobacco mosaic virus

mények közé javasolt blocky paprika.

ízközhosszúságú, erős növekedési eréllyel

erélyű és ízközhosszúságú, sárgára érő

TSWV:

Bronzfoltosság vírus - Tomato spotted wilt tospovirus
Baktériumos levélfoltosság - Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Közepes növekedési erélyű, hajtatásra és

bíró, pirosra érő blocky paprika fajta

blocky fajta újdonság. Bogyó átlagtömeg

Xcv:

szabadföldi termesztésre is javasoljuk.

újdonság. Bogyó átlag tömege 180-220 g.

200-220 g.

PVY:

Burgonya Y vírus - Potato Y potyvirus

Rezisztencia:

Pc:

Paprika fitoftóra - Phytophthora capsici

Lt:

Paprika lisztharmat - Leveillula taurica

Mi:

Fonálféreg - Meloidogyne incognita

Mj:

Fonálféreg - Meloidogyne javanica

Ma:

Fonálféreg - Meloidogyne arenaria

PVY:0,1, Tm:0, Xcv:1-3

Rezisztencia:

Tm:0-3

TSWV:0, Lt

TSWV:0

Lt

TSWV:0, Lt, Ma, Mi, Mj

Rezisztencia:

Tm: 0-3

TSWV:0

Tm:0-3

TSWV:0

Magas fokú rezisztenciával rendelkező növények

: nagymértékben korlátozzák a konkrét kártevő, illetve

kórokozó növekedését és fejlődését normál kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra érzékeny
fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajtákon megjelenhetnek bizonyos szimptómák, illetve károk erős
kártevő-, illetve kórokozó nyomás esetén.
Mérsékelt fokú rezisztenciával rendelkező növények

: korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó

növekedését és fejlődését, de a szimptómák, illetve károk nagyobb szintje fordulhat elő, mint a magas fokú
rezisztenciával rendelkező fajták esetében. A mérséklet rezisztenciával rendelkező növények esetében még
mindig kevésbé súlyos szimptómák, illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében,
amennyiben azokat hasonló környezeti körülmények és/illetve hasonló kártevő, illetve kórokozó nyomás
mellett termesztik.
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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 term. felelős
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu
Kovács Áron
Dunántúl, Pest megye
Tel: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu
Skultéti Lóránt
Délkelet-Magyarország
Tel: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu
Ragyák László
Kelet-Magyarország
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu
Tóth Kamil
Jászság, Áruházláncok
Tel: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu
Molnár Péter
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu

Vetőmag megrendelés
az irodánkban:

Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060
Sipos Ágnes
Tel: +36 1 489 8065
Táncsics Szonja
Tel: +36 1 489 8066

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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