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A Kertészek már hozzászoktak, hogy a paprikapiaci igények folyamatosan változnak az évek
során, ami időről-időre megújulásra készteti a
gazdákat. A közelmúltban látványos fejlődésen
ment át a zöldség ágazat, a paprikatermesztésben
is meghonosodtak, elterjedtek, sőt egyre keresettebbé váltak korábban alig ismert, vagy kisebb
jelentőségű típusok és további újdonságok megjelenése is várható. Az árufélék megkülönböztet
hetősége, márkázása nem csak a különleges
termékeknél, hanem a megszokott fehér TV és erős
paprikák esetén is előtérbe került. Ma már, amikor
a vevők bizalmának elnyeréséhez alapvető a színvonalas csomagolás, a jó marketing, sőt a környe
zetbarát csomagolóanyag is fontos szempont, megkerülhetetlen az is, hogy a termelő mind szélesebb
rezisztenciával rendelkező fajtákat termesszen,
ezzel nem csak permetezéseket megtakarítva, de
azt is üzenve a fogyasztónak, hogy számára is fontos az egészséges termék.
Kiadványunkban azt szeretnénk összefoglalni, hogy
milyen Rijk Zwaan fajtákkal tudjuk segíteni a hazai
kertészeket, kereskedőket abban, hogy közösen,
sikeresen feleljünk meg a piaci, társadalmi és klimatikus változásoknak és kihívásoknak.
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Fehér TV paprika fajták.

Bravia RZ F1

Novelist RZ F1

Tm:0-2

Tm:0-2

TSWV:0

TSWV:0/Lt

A hazai hajtatott fehérpaprika
termesztés egyik vezető, meghatározó

Középerős növekedési eréllyel

fajtája. Fehér színű egyöntetű bogyói

rendelkező antociánmentes fajta. Extra

120-140 g átlagsúllyal rendelkeznek.

termésmérete mellett kiemelkedő

Nagyon könnyen szedhető, kezelhető

termésmennyiség, osztályozottság

termései javarészt extra méretűek.

jellemzi. 130-140 g bogyósúllyal és stabil

Növénye enyhén vegetatív, emiatt

vállal rendelkezik. Rijk Zwaan TV paprika

nagyon univerzálisan használható

szortimentjében egyedüli paprika

Tm:0-2

fajta. 1-2 szálas technológiára, mind

lisztharmat rezisztenciával rendelkező

CMV/TSWV:0

talajos, mind talaj nélküli termesz-

hibrid. Az Lt Defense védjeggyel ellátott

tésre javasoljuk. Munkaerőbarát

fajtánál a lisztharmat elleni védekezés

CMV (uborka mozaik vírus) ellenálló

fajta, nagyon kevés zöldmunkával.

munkái és ezek költsége megtakarítható.

fajta. Bravia RZ-hez képest enyhén

Kiemelkedő termőképesség, pultállóság,

Ültetését átteleltetett állomány esetén

generatívabb növénye változatos tech-

szállíthatóság és húsvastagság jellemzi.

augusztus-októberi, klasszikus fűtött

nológia mellett is kiemelkedően teljesít.

Antociánmentes jellege miatt termései

technológia mellett december-februári

Nagy bogyóméret, fehér termésszín

sosem lilulnak. Ültetését januártól

kiültetéssel ajánlunk, de a nyári

és 120-140 g közötti átlag bogyósúly

kezdve, a nyári másodültetésig

másodültetésekhez is kiváló választás.

jellemzi. Ültetését fűtött és fűtetlen

javasoljuk.
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Combino RZ F1

termesztéshez egyaránt ajánljuk.
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Kápia paprika fajták.

Porteca RZ F1
Tm:0-2

Praktica RZ F1
Tm:0-2
TSWV:0

Termései kimondottan egyöntetűek,
túlnyomóan kétrekeszes bogyókat

Termése 2-3 rekeszes, a bogyó válla

terem.

kb. 5-6 cm széles, hossza 14-15 cm,

Mélyvörös színével könnyen eladható

alakja, mérete hasonló paraméterekkel

portéka. A paprika vállátmérője 5-6 cm,

rendelkezik, mint a Porteca RZ. A ter

hossza 14-15 cm, a bogyó fala vastag,

mések húsa vastag, nem hajlamos a

konzisztenciáját sokáig megtartja.

mikrorepedésre. A Praktica RZ zamatos,

Az első Xanthomonas (baktériumos

Porteca RZ generatív jellegű, ezért

édes ízű. A kísérleteinkben minden

levélfoltosság) rezisztenciával rendelkező

kedvezőtlen időjárási körülmények

alkalommal ennél a fajtánál mértük

középnagy testű kápia paprika fajta! Erős

között is folyamatos terméskötésre

a legmagasabb Brix értékeket! TSWV

gyökérzettel és erőteljes ágrendszerrel

képes.

rezisztenciával rendelkezik, ezért fólia

rendelkezik, a fajta akár támrendszer nélkül

Koraisága, nagy korai terméshányada

alatti termesztése biztonságosabb.

is termeszthető. Terméskötődése kiváló,

folytán fóliasátrakban, korai szabadföldi,

Remekül viselkedik a tavaszi ülteté

terhelés alatt is folyamatosan tud kötni

fátyolfóliával takart körülmények között

sekben és hasonlóan jól teljesít a nyári

és virágozni. Így magas mennyiségeket

kimagaslóan szerepel. Lombozata

másodvetésekben is (pl. korai burgonya

tud biztosítani, akár homokos, gyengébb

megfelelően takarja a bogyókat,

után). Szabadföldi kordonos termesz-

talajokon is. Bogyója főleg kétrekeszes,

ezért napégés nem tapasztalható az

tésre is ajánljuk.

16-18 cm hosszú, vállátmérője 5-7 cm. Színe

Dinamica RZ F1
Tm:0-2/PVY:0, 1, 1,2/Xcv:1-3

állományban. A bogyó nem hajlamos

mélypiros, vastag hússal rendelkezik, ami

sem a mikro-, sem pedig a vállnál jelent-

hosszabb tárolhatóságot biztosít. Méretéhez

kező repedésre.

képest kimondottan jó koraisággal
rendelkezik.
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Vitalica RZ F1
Balcanica RZ F1

Goldisa RZ F1

Tm:0-2

Tm:0-3

TSWV:0

TSWV:0

Tm:0-2/PVY:0, 1, 1,2/Xcv:1-3
TSWV:0

A legnagyobb kápia paprika fajta a

Zöldből sárgára érő, kiváló ízű, közép-

szortimentünkben. Bogyója többnyire

nagy méretű tetszetős kápia különle-

Kimagasló rezisztenciacsomaggal

kétrekeszes, 7-9 cm vállátmérővel és

gesség. Termesztését fűtött vagy fűtetlen

rendelkezik, amely a szabadföldi vagy

18-21 cm hosszúsággal rendelkezik.

termesztőberendezésekben javasoljuk,

fóliás termesztésben is nagy termés-

A termések felszíne sima, fényes és

akár talajos, akár hidrokultúrás techno

biztonságot, jövedelmezőséget biztosít

a paprika hegye lekerekített. Ehhez

lógiával is.

a kertész számára. A Dinamica RZ-vel

párosul még a vastag hús, így a bogyók

megegyező bogyóméretet jellemzi.

átlagtömege 150g + körül van. Mikro-

Gyökérzete kimondottan erős, ezért

repedésre nem hajlamos, színe mély

a gyengébb minőségű talajokon is

piros. Erős gyökérzetű és növekedésű

magas hozammal lehet számolni.

növény, szabadföldi termesztésben

Terméskötődése nagyon jó, terhelés

kordon mellett is jól szerepel. Azoknak

alatt is folyamatosan tud kötni, bogyót

a kertészeknek javasoljuk, akiknek a

nevelni és érlelni. Növényzete erős

méret az elsőszámú cél. Fóliasátorban

növekedésű, a termések vállátmérője

termelve, két ágra metszve hatalmas

6-8 cm, hossza 16-19 cm, kúpos formájú,

paprikákat lehet szedni az egész

amelyet a szezon végéig megtart. Színe

szezonban.

mélypiros, remekük utóérik. Repedésre,
mikro-repedésre nem hajlamos. Húsa
vastag, konzisztenciáját jól tartja, sokáig
tárolható. Ipari termesztésre is tökéletes,
mivel a magháza kicsi, ezért a hulladék
arány elenyésző.
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Blocky paprika fajták.

Redline RZ F1

Nirvin RZ F1

Red Jet RZ F1

Tm:0-3

Tm:0-2

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

Lt

TSWV:0/Ma/Mi/Mj/Lt

Lt

Nagy bogyóméretű (200-220 g átlag

Közepes méretű, 180-220 g átlag bogyó

Nagy bogyóméretű (200-240 g), zöldből

tömegű), magas terméspotenciálú

tömeget biztosító pirosra érő fajta jó

mély piros színre érő, kiváló minőséget

pirosra érő blocky paprika hibrid.

koraisággal. Kiemelkedően szabályosak

adó blocky paprika fajta. Sikeresen

Középerős növekedési erély, nyitott

és méretben is egyöntetűek a bogyói.

termeszthető mind talajos, mind

lombozat jellemzi. Méretét megtartja a

Rövid ízközű, generatív növényei

hidrokultúrás hajtatásban. Rövid ízközű

szezon során, mélypiros és fényes színe

bármely típusú növényházban lehetővé

generatív növénye van.

által mutatós árualapot biztosít.

teszik a Nirvin RZ termesztését.

Fabris RZ F1
Tm:0-3
TSWV:0/Lt

Nagy rezisztencia csomaggal és kiemel
kedő terméspotenciállal bíró pirosra érő
blocky fajta. Középnagy bogyóméretű
(190-210 g), erős növekedési erélyű,
kompakt növénye van. Elsősorban fűtött
hidrokultúrás technológiára javasoljuk.
A termesztés során generatív irányítást
igényel!
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Sondela RZ F1

Nagano RZ F1

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

Tm:0-2

TSWV:0

Lt

Nagy bogyóméretű, extenzívebb
körülmények közé javasolt blocky

Rövid ízközű, kiemelkedő koraiságú,

paprika. Közepes növekedési erélyű,

középnagy (180-190 g) bogyóméretet

hajtatásra és szabadföldi termesztésre is

biztosító, generatív jellegű pirosba érő

javasoljuk.

blocky fajta.

Ilanga RZ F1

Bachata RZ F1

Sven RZ F1
Tm:0-2
TSWV:0
Elsősorban talaj nélküli hajtatáshoz
javasolt közepes bogyóméretű (180-200
g), zöldből sárgára érő blocky paprika.
Rendkívül egyenletes, egyforma bogyó
méretet biztosít.

Arancia RZ F1
Tm:0-3

PVY:0/Tm:0-3

Tm:0-3

TSWV:0

TSWV:0

Erős növekedési erélyű, nagy bogyójú

Low-tech körülmények közé (talajos

(220-250 g), zöldből sárgába érő blocky

hideghajtatás, szabadföld) javasolt nagy

paprika. Fűtetlen és enyhén fűtött

méretű, sárgára érő kaliforniai paprika

hajtatásra javasoljuk, talajos és talaj

kimagasló pultállósággal.

nélküli termesztési technológiával is.

TSWV:0
Zöldből narancssárgára érő, középerős
növekedési erélyű paprika fajta. Közép
nagy bogyóméretet (200-220 g ) biztosít.
Enyhén fűtött és fűtetlen hajtatását
javasoljuk.

Világoszöld blocky paprika

Bomenta RZ F1
PVY:0/Tm:0-2
TSWV:0
Bronzfoltosság vírus ellenálló (TSWV)
halványzöld színű, Blocky típusú
paprika. Terméseinek átlagsúlya 140180 g közötti. Közepesen erős növénye
könnyen egyensúlyban tartható.
Egyöntetű termésméret és termésalak
jellemzi.
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Dulce Italiano paprika fajták.
Az utóbbi néhány évben szinte egész Európában, így Magyarországon is rendkívül népszerűvé vált paprika típusról van szó. Nem volt korábban sem teljesen
ismeretlen hazánkban, innen ered a magyaros bocskor paprika elnevezés.
A típus legnagyobb értéke a kiváló íz, melyet a magas Brix érték is mutat,
ami általában 7,5 - 10 közti. Ez függhet ugyan a termesztési időszaktól vagy a
fényviszonyoktól, de alapvetően mégis a választott fajtán múlik. A fogyasztók
jogos elvárása egy prémium kategóriás terméknél a (megszokott) kimagasló
íz és ezt a termeszteni kívánt fajta kiválasztásánál figyelembe kell venni. Saját
fajtaminősítésünkben ez lényeges szempont. Mindezen kívül a mély piros szín, a nagy
bogyóméret, a jó pultállóság és a jellegzetes bogyóforma az, ami a Dulce Italiano
paprikákat megkülönbözteti az egyéb típusoktól. Létrehoztunk egy mára Európaszerte ismertté vált védjegyet, a Sweet Palermo márkát, ehhez csak a kiválasztott
fajták felelnek meg.
Nagy figyelmet fordítunk a nemesítésből kikerülő fajták hazai tesztelésére, kiválasztására, hogy az ajánlott hibridek maximálisan igazodjanak a magas igényeknek.
Mivel a Dulce Italiano típusba tartozó fajták mind erős növekedésűek, viszonylag
hosszú ízközűek, ezért még több szálon is csak magas növényházakban lehet eredményesen termeszteni.

Palermo RZ F1
Tm:0-2

Palermo Radius RZ F1

Palermo River RZ F1

PVY:0,1,1.2 /Tm:0-2

PVY:0,1,1.2/Tm:0-3

TSWV:0

TSWV:0/Ma/Mi/Mj

A Sweet Palermo koncepció zászlóshajója, egy nemzetközileg is jól ismert

Az alapfajtánál generatívabb és rövidebb

Az alapfajtához hasonlóan erős

különleges terméket biztosító pirosra

ízközű növényei vannak. Ebben a

növekedési erélyű, kimagasló

érő Dulce Italiano típusú paprika

típusban a legkorábbi. A termések

terméspotenciálú új tagja a Sweet

fajta kiváló, egyedi ízzel. A Rijk Zwaan

valamivel rövidebbek, a nyak kevésbé

Palermo körnek. A bogyó mérete

Sensational Flavours programjának

gyűrött, a bogyók vastagabb húsfalúak

valamivel nagyobb, mint az alapfajtáé,

tagja. Erős növekedési erélyű növényei

és mélyebb piros színűek. Bogyó

átlagtömege 130-150 g.

nagy mennyiségű bogyót teremnek,

átlagtömege 120-140 g.

melyek átlagos tömege 110-130 g,
hosszuk 18-25 cm.
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Mit jelent, miért fontos a
Sweet Palermo brand?
A Sweet Palermo márkajegy – vagy brand - mögött
álló Dulce Italiano típusú paprikák mind a Rijk Zwaan
nemesítéséből kikerülő, a legmagasabb minőséget nyújtó
hibridek. Csak az ilyen fajtákból származó első osztályú
áru kaphatja meg a Sweet Palermo márkajelzést. Az ezzel
a jeggyel ellátott termék könnyen felismerhető és a vásárló
számára biztosítékot jelent az egyedi ízre és a kiemelkedő
minőségre vonatkozóan.
A termelő és kereskedő részére a Sweet Palermo márka
jelzés jobb értékesíthetőséget és a más beszállítóktól való
megkülönböztethetőséget biztosítja, így juttatva őket piaci
előnyhöz. Ennek érdekében Rijk Zwaan komoly marketing
munkát végez, honlap (www.sweetpalermo.com),
közösségi média felületek, csomagolási, árumegjelölési
ajánlások, stb. révén, így támogatva a termelőkkel, keres
kedőkkel való együttműködést. Ma már léteznek sárgára,
narancssárgára, sőt barna színűre érő fajták is, melyek révén
nagyon változatos, színes, attraktív csomagolási módokra
nyílik lehetőség, ebben is előnyhöz juttatva a Rijk Zwaan
partnereket.
Elsősorban a kereskedelmi partnerek követelményei, speci-

A fenti fajták mellett a sárgára érő Palermo Yosemite RZ, a

fikációi alapján és a termesztési körülmények ismeretében

narancssárgára érő Palermo Obedius RZ és a barnára érő

érdemes eldönteni, hogy pontosan mely fajtát válasszuk a

Chocolony RZ is a Sweet Palermo koncepció tagjai, bővebb

Sweet Palermo körből!

információért keresse a termékspecialistát!
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Azoknak a kertészeknek, akik nem márkázott termékként kívánnak bocskor
paprikát értékesíteni vagy egyszerűbb körülmények közt termesztenek,
a Massouda RZ fajtát ajánljuk.

Massouda RZ F1
Tm:0-2
TSWV:0
Egészen korai ültetésekre nem javasoljuk, de enyhén fűtött sátrakban
már március elejétől ültethető, míg
másodnövényként július 10-ig érdemes
elpalántázni. A bogyó zöldből mélypiros
színűre érik, vastag húsú. A termések
20-24 cm hosszúak, átlagtömegük
130-150 g.

Hegyes erős paprika fajták.
Thunder RZ F1
Tm:0-2

Storm RZ F1
Tm:0-3
TSWV:0/Ma/Mi/Mj

Nagy bogyóméretű, prémium minőségű,
vegetatív habitusú fajta. Terméseinek

Fonálféreg és TSWV ellenálló hibrid. A

hossza 22 cm+, vállátmérője 4-5 cm.

Thunder RZ fajtához képest generatí

Termésszíne középzöld, csípősségét

vabb jellegű. Extra nagy bogyóméretű,

egész szezon során biztonságosan

középzöld termései jó pultállósággal

tartja. Fényszegény időszakban is jól

rendelkeznek. Közeges illetve talajos

termeszthető. Ültetését január közepétől

termesztésre is ajánlott. Ültetési

augusztus közepéig ajánljuk.

időszaka hidrokultúrás termesztés
esetén január közepétől folyamatosan,

Tempest RZ F1
Tm:0-2
TSWV:0

talajos termesztés esetén január

Rush RZ F1
Tm:0-2

végétől a másodültetési időszak végéig,
augusztus közepéig ajánljuk.

Bevált fajta, enyhén vegetatív jellegű
növényei a magas termésszám miatt
kiemelkedő hozamot biztosítanak.

Közepnagy termésmérettel rendelkező

Termései 17-20 cm hosszúságúak és

fajta. A Rush RZ TSWV ellenálló alter-

3-4cm vállátmérővel rendelkeznek.

natívája szortimentünkben. Közepes

Bogyószíne középzöld, stabil csípős

ízközei, és magas termésszáma miatt

íz jellemzi az egész szezon során.

könnyen egyensúlyban tartható fajta.

Folyamatosan, egész évben ültethető.

Ültetését január közepétől július
második feléig, fűtés mellett augusztus
közepéig ajánljuk.
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PCR típusú édes

Topzel RZ F1
Topzel
Tm:0-2 RZ F1
TSWV:0
Tm:0-2
TSWV:0
Középerős növekedési eréllyel
rendelkező
Középerős növekedési
fajta, szabadföldi
eréllyel
illetve
rendelkező
fajta, szabadföldi
illetve
hajtatott
termesztési
körülmények
közé.
hajtatott
Terméseinek
termesztési
átlagtömege
körülmények közé
130-150
ajánljuk.gTerméseinek
, színük világoszöld,
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Snack paprika fajták.
Általános zöldségfogyasztói trend hazánkban is a snack zöldségek megjelenése. Ezek
az általában ropogós, ízletes, édes zöldségek, éppen az “ízfokozókkal” feljavított, túlsózott
harapnivalókkal szemben nyújtanak alternatívát és a fiatalokat, a jövő zöldségfogyasztóit és
vásárlóit szólítják meg. A snack paradicsomok ma már a mindennapok részét képezik, míg a
snack uborkák és paprikák igazi újdonságnak számítanak. Ez utóbbiak sárga, narancssárga
és piros színekben kerülnek leggyakrabban forgalomba, jellemzően különböző mixeket
alkotva. A Rijk Zwaan snack paprikák hajtatásban, mindenféle termesztéstechnológiai szint
mellett termeszthetők.

Red Tatin RZ F1

Orange Tarta RZ F1

Tm:0-2

Tm:0/PVY:0

Yellow Zuppa RZ F1
Tm:0-3

Pirosra érő, kúpos alakú snack paprika

Narancssárga színű snack paprika, édes

Sárgára érő snack paprika, kiemelkedő

fajta.

ízzel.

koraisággal.

Paprika rezisztenciák
magas fokú rezisztencia

Tm:

mérsékelt fokú rezisztencia

TSWV: Bronzfoltosság vírus - Tomato spotted wilt tospovirus

Paprika fajtaajánlat | 2020

Dohánymozaik vírus - Tobacco mosaic virus

Xcv:

Baktériumos levélfoltosság - Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

PVY:

Burgonya Y vírus - Potato Y potyvirus

Pc:

Paprika fitoftóra - Phytophthora capsici

Lt:

Paprika lisztharmat - Leveillula taurica

Mi:

Fonálféreg - Meloidogyne incognita

Mj:

Fonálféreg - Meloidogyne javanica

Ma:

Fonálféreg - Meloidogyne arenaria
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Tornyai Tibor
Hi-tech paprika termékfelelős
Dél-Magyarország
Tel: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu

Skultéti Lóránt
Fehér TV és hegyes erős
paprika termékfelelős
Délkelet-Magyarország
Tel: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Deme Zsolt
Kápia paprika termékfelelős
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu
Kicska Tibor
Kelet-Magyarország
Tel: +36 30 501 6754
t.kicska@rijkzwaan.hu
Kovács Áron
Dunántúl, Pest megye
Tel: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu
Tóth Kamil
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

Irodánkban:
Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060
Pokorny Anna
Tel: +36 1 489 8066
Gombos Krisztina
Tel: +36 1 489 8063

Rijk Zwaan Budapest Kft.
H-1016 Budapest Aladár u. 17-19.
T +36 1 489 8060
info@rijkzwaan.hu
www.rijkzwaan.hu
Zöldségtermesztők Rijk Zwaan
partner oldala

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.

