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TarTalomjegyzék
1. Fajta összehasonlító táblázat 2. oldal

2.  Paprika fajták, termesztői tapasztalatok 

Kápia paprikák 3–4. oldal

Kúpos paprikák 5–7. oldal

Hegyes erős paprikák 8. oldal

Paprikafajták főbb tulajdonságai
Fajtanév Fajtatípus Bogyószín Bogyóméret 

(cm)
Bogyótömeg

(g) Növekedés Javasolható
termesztése Értékesítés

Feraro Kápia Mélybordó 6-6,5x13-15 110-125 Erős
Hajtatás
+int.szf.

Frisspiac
+Export

K10 Kápia Bordó 5,5-6x12-15 110-120 Középerős
Hajtatás
+int.szf

Frisspiac
+Ipar

Adonis Kúpos, 
TV Fehér 5,5-6x16 115-125 Erős Hajtatás Frisspiac

+Tálcás

Anna Kúpos, 
TV Fehér 6+ x 15+ 120-140 Erős

Hajtatás
+int.szf

Nagybani
+Ipar

AL-1210 Kúpos, 
TV Fehér 6-7x13-15 120-130 Középerős

Hajtatás
+int.szf

Frisspiac
+Tálcás

Abigal Kúpos, 
TV Fehér 5,5-6,5x13-15 115-120 Erős

Hajtatás
+szabadföld

Frisspiac
+Tálcás

Acco Kúpos,
TV Fehér 5-6x14-17 90-110 Erős Hajtatás Frisspiac

+Ipar

Aaron Kúpos, 
favorit Középzöld 6,5x13-15 110-140 Középerős

Hajtatás
+int.szf

Frisspiac
+Export

Bika Hegyes, 
csípős Világoszöld 4,5-5x20-22 120-140 Erős Hajtatás Frisspiac

Astrapi Hegyes, 
csípős Világoszöld 4-4,5x22-24 100-120 Erős Hajtatás Frisspiac

+Export

Cornus Hegyes, 
csípmentes Világoszöld 4-4,5x22-24 120 Erős Hajtatás Frisspiac

Banner Blocky Fehér 8-9x8-9 120-130 Erős
Hajtatás
+int.szf

Frisspiac
+Export

Predi Kaliforniai Sötétpiros 10x16 250-300 Középerős Hajtatás Frisspiac
+Export
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kápia paprikák

FEraro F1            
Kifejezetten korai, könnyen termeszthető

A növény jellemzői

•  A kápia fajtakör legkorábbi minőségi fajtája
•  A zöldből pirosba érő termések intenzív mélybordó színbe érnek
•  Bogyóméret: 6 - 6,5 X 13 - 15 cm, 2 - 3 rekeszű, szabályos alakú, kiegyenlített 
•  Magas szárazanyagtartalmának köszönhetően hosszan pultontartható
•  Átlagos bogyósúlya: 110 - 125 g
•  Folytonnövő, erős hajtásrendszerű
•  Hajtatásra vagy szabadföldre javasoljuk
•  Termeszthető kordonosan, illetve egy- vagy kétszárra nevelve

Ellenállóságai Tm: 0 

Referenciák, termesztői tapasztalatok: 

•  DélkerTész, Szentes - hosszúkultúrás hajtatás enyhén 
fűtött termesztőberendezésben, talaj nélküli termesz-
tés, tálcás értékesítés: nagy hozam, kiemelkedő bogyómi-
nőség, korai termésérés, 

•   Vetter Hungary kft. , Csengele – hosszúkultúrás hajta-
tás fűtetlen növényházban, talajos termesztés: jó ho-
zam, rendkívüli koraiság, 

•   Tész-Ész kísérletek, Szarvas, 2014. év - szabadföldi ter-
mesztés: kiváló bogyóminőség, kiegyenlített bogyók,magas 
hozam, korai terméshozás

•   Nedel Market kft. , Jakabszállás - szabadföldi termesz-
tés, talajtakarásos termesztéstechnológia, tálcás érté-
kesítés: Rendkívül korai érés, minőségi termések 

•   Marton Sándor, Lajosmizse – hajtatás talajon: kiváló bo-
gyóminőség, nagy termésmennyiség.
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KEyTEN F1 (=EX. K10)         
Tálcás méretű kápia fajta szabadföldre is

A növény jellemzői

•  A kápia fajtakör egyik szabadföldön legkorábban érő tagja. 
•  Két-, három rekeszes termései szabályosak, jóízűek. Tálcázásra kiválóan alkalmasak, 5,5 - 6 x 12 - 15 

cm nagyságúak, kb. 110 - 120 g tömegűek.
•  A tenyészidőszak végéig nem, vagy alig aprósodik. 
•  Mélypiros színét borult időben is megtartja. 
•  Generatív kápia fajta. 
•  Jól fejlett gyökérzete betegségekre nem érzékeny, ezért biztonságosan termeszthető, hajtatásra vagy 

szabadföldre egyaránt alkalmas.

Ellenállóságai Tm: 0

Referenciák, termesztői tapasztalatok: 

•  Horváth György, Újfehértó - szabadföldi termesztés:  
jól viseli a hőséget, méretes paprikákat termett.    

•  Külföldi tapasztalatok, Szerbia – szabadföldi termesztés: rend-
kívül generatív fajta, amely bőséges termést képes hozni. Napégésre 
nem érzékeny, a bogyó alakja, színe tetszetős.

•  Kőröskert Kft., Kunszentmárton - szabadföldi termesztés: 
kedvezőtlen időjárási körülmények között is jól kötött.

kápia paprikák
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aDoNiS F1
„Az első osztályú paprika”

A növény jellemzői

•  Bogyói szabályos kúp alakúak, a hús vastag, ízletes. 
•  5,5 - 6 x 16 cm nagyságúak, kb. 115 - 125 g tömegűek.
•  Színesedés, görbülés nem jellemző. 
•  A tárolás során is megtartja kemény állagát, tetszetős fehér színét. 
•  Tripszre kevésbé fogékony a 2014-es fajtakísérletek mérési eredményei alapján. 
•  Erőteljes gyökérzetének köszönhetően a gyökérbetegségeknek jól ellenáll. 
•  Erős szárat, egészséges, nagy lombot nevel, amelyek ellátják a növényt tápanyagokkal. 
•  Folyamatos, bőséges terméshozás jellemző az Adonis F1-re és az egyes szedéseknél a termésleadás 

egyenletes. 
•  Fűtés nélküli, vagy enyhe fűtésű talajos termesztésre ajánljuk.
•  Homoktalajokon, hosszú kultúrában kiválóan termeszthető. 
•  Erőteljes növekedése következtében termesztését metszetlenül, vagy két szárra metszve ajánljuk.

Ellenállóságai Tm: 0 

Referenciák, termesztői tapasztalatok: 

•  Gubacsi Ede kertészete, Balástya – hosszúkultúrás ter-
mesztés fűtetlen növényházban, talajon: Az osztályozás-
sal nincs sok munka, mivel a bogyók nagy része az extra, illet-
ve az első osztályba kerülhet. Rendkívül szabályos, kúp alakú 
bogyók, sima bogyófelszín, bőséges terméshozás.

kúpos paprikák
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aNNa F1
Nagyméretű paprika fajta piacon történő értékesítésre

A növény 
jellemzői

•  Új  paprika hibrid a fehér paprika kínálatban
•  Folytonos növekedésű cecei paprika fajta
•  Bogyói 6+ cm  x 15+ cm  nagyságúak, 120 - 140 g 

tömegűek.
•  A nagyméretű, nagy tömegű bogyók szépen mutatnak 

a műanyag rekeszekben, piacos értékesítésre kiváló.
•  Talajon való termesztésre ajánljuk, metszetlenül, vagy 

két szárra nevelve.
•  A kísérleti eredmények alapján ez egy bőtermő fajta

Ellenállóságai  Tm:0

aL-1210 F1
Rövid ízközű, „tálcás” bogyóméretű

A növény 
jellemzői

•  Új fehér paprika fajta a kínálatban
•  Folytonos növekedésű cecei paprika,
•  A bogyók  kb. 6 - 7 cm X 13 - 15 cm nagyságúak, kb. 

120 - 130 g tömegűek. A termések méretéből adódóan 
a fajtát tálcás értékesítésre javasoljuk.

•  Rövidebb ízközei miatt alkalmas alacsonyabb 
termesztőberendezésekben való nevelésre is.

Ellenállóságai Tm:0

Referenciák, termesztői tapasztalatok: 
•  Gubacsi Ede kertészete, Balástya – hosszúkultúrás termesztés 

fűtetlen növényházban, talajon: nagyméretű, súlyos bogyókat termett, sok 
paprikát képes leadni.

Referenciák, termesztői tapasztalatok: 
•  Gere Ferenc Szentes, - hidegfóliás termesztés talajon, káposzta 

után, május közepi kiültetés: agusztus végén sem volt jellemző a bogyókra 
a görbülés, szabályosak egyenesek voltak. A terméshozó képessége a legjobb 
kontroll fajták szintjén van.

kúpos paprikák
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aaroN F1
Zöldből érik pirosba

A növény 
jellemzői

•  Középzöld, TV típusú paprikaalakhoz hasonló, folytonnövő paprikahibrid. 
•  Vastaghúsú, vállas, szabályos kúp alakú terméseket terem.
•  A paprikák csípmentesek, ízletesek, kellemes illatúak, szép piros színűre érnek. 
•  A bogyók mérete 6,5 cm x 13 - 15 cm, átlagos tömegük 110 -140 g
•  A legkorábbi paprikák közé tartozik, zöld színébe a fehér paprikáknál hamarabb érik be. Nagyon bőtermő. 
•  Termeszthető szabadföldön vagy termesztőberendezésben. 
•  Értékesítése biztonságos, mert biológiai érettségében színe a kápia fajtákéhoz hasonló  

tűzpiros színűre változik.

Ellenállóságai Tm:0

Referenciák, termesztői  
tapasztalatok: 
•  Gere Ferenc kertészete, Szentes - hidegfóliás termesztés talajon, káposzta 

után, május közepi kiültetés: ízletes nagyméretű, szabályos kúp alakú bogyókat 
termett.

•  Kocsis Pál Szakiskola, Kecskemét – enyhén fűtött fólia, áprilisi kiültetés, tala-
jos termesztés: a vastaghúsú, nagyméretű bogyók szép tűzpiros színbe értek be.



AL Alfa Lucullus
professzionális zöldségvetőmagok

Valasekné Judit - Vevőszolgálat • Mobil 30/388-0219
H-6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 2. • Telefon: 76/480-878 

www.alfaluc.hu • nagyker@alfaluc.hu • vevoszolgalat@alfaluc.hu
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aSTraPi F1
Méretes, hosszú, egyenes bogyójú

A növény 
jellemzői

• Korai termésérésű és folyamatos terméshozású 
•  Folytonos növekedésű, világoszöld színű hegyes erős 

paprika. Talajonos és közegben történő termesztésre.
•  Bogyói kb. 4 - 4,5 cm x 22 - 24 cm nagyságúak, kb. 

100 - 120 g tömegűek, közepesen erős ízűek; alakban, 
méretben egyöntetűek.

•  A tenyészidőszak folyamán a bogyók jól tartják 
méretüket és egyenes alakjukat.

•  Sok extra méretű bogyót terem.
•  Bőtermő, új francia fajta.

Ellenállóságai TMV, TSWV

Referenciák, termesztői tapasztalatok: 
•  Szentes, Lakos Zoltán - talaj nélküli hajtatás korai időpontban: 

ideális világoszöld szín, megfelelő bogyóméret és alak

HEGYES ERŐS PAPRikák


