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Plod Doporučujeme  sklízet 
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stěna
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PÁLIVÉ  PAPRIKY

OSTRY F1 velmi raná střední světle zelená červená mírně pálivý jehlanec C 4 13 ++ + hybridní paprika typu PCR 

DRÁKY F1 raná střední zelená tmavě červená pálivý užší jehlanec E 4 15 ++ + pálivá hybridní kápie

PÁLIVEC středně raná vysoký tmavě zelená tmavě červená pálivý beranní roh A 3 16 + ++ pálivý beraní roh

OHNIVEC středně raná vysoký světle zelená tmavě červená pálivý beranní roh G 3,5 18 ++ ++
velký, výrazně pálivý beraní 
roh

DAMIÁN raná středně vysoký zelená červená velmi pálivý chilli D1 3 9 + ++ chili typ, vhodný i na pole

KILIÁN raná střední zelená oranžová velmi pálivý chilli D2 3 8 + ++ chili typ, vhodný i na pole

KRISTIÁN raná střední zelená žlutá velmi pálivý chilli D3 3 8 + ++ chili typ, vhodný i na pole

KORÁL raná nízký tmavě zelená tmavě červená velmi pálivý kulatý B 2 průměr 2 - 2,5 + ++ menší kulatá feferonka

PCR velmi raná střední světle zelená červená mírně pálivý jehlanec C 4 13 ++ +
mírně pálivá, vhodná 
pro rychlení i pole

ALMAPAPRIKA středně raná střední světle zelená červená mírně pálivý ploše kulovitý H 4 průměr 4 - 5 ++ +
plody jsou vhodné k plnění 
zelím a konzervaci

JALAHOT  F1 polopozdní střední tmavě zelená červená pálivý jalapenos J 3 4 - 5 - ++ pálivé jalapenos

HABANERO polopozdní nízký zelená červená+oranžová silně pálivý "lucernička" K 3 4 - 8 + ++
vhodné pro konzum 
i dekoraci

KOŘENINOVÉ PAPRIKY

HODONÍNSKÁ
SLADKÁ 
VZPŘÍMENÁ

středně raná středně vysoký světle zelená červená sladký kozí roh L 2 mm 12 - 15 - ++
vzpřímené plody, stabilní 
barva po usušení

KARKULKA raná nízký kompaktní světle zelená tmavě červená sladký kozí roh L 2 mm 12 - 15 - ++
vzpřímené plody, vysoký 
obsah červeného barviva

ŽITAVA středně raná středně vysoký světle zelená červená sladký kozí roh L 2 mm 12 - 15 - ++ velmi výnosná odrůda

SLADKÉ PAPRIKY

Odrůda Typ Ranost Vzrůst
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LYDIA Kápie raná vysoký zelená tmavě červená delší jehlanec B 3-4 70 - 80 - ++ ++ + - polní kápie

RAFAELA  F1 Kápie velmi raná střední tmavě zelená tmavě červená jehlanec L 6 100 - 120 + ++ ++ + - velmi raná kápie se štíhlejším plodem

RADUZA F1 Kápie raná vysoký tmavě zelená tmavě červená jehlanec K 6 100 - 120 ++ ++ ++ + - raná kápie s širším plodem

RADMILA F1 Kápie raná vysoký zelená červená jehlanec K 5 90 - 100 + ++ ++ + - zploštělá kápie pro pečení nebo smažení

LUNGY F1 Zelený jehlanec velmi raná vysoký zelená tmavě červená jehlanec A1 4 100 - 120 ++ ++ ++ ++ + na sklizeň zelených i červených plodů

SLÁVY F1 Zelený jehlanec raná vysoký světle zelená červená jehlanec A2 5 100 - 110 ++ + ++ ++ + plastický hybrid se stabilním výnosem

SLOVANA F1 Zelený jehlanec raná vysoký světle zelená červená jehlanec A4 6 120 - 140 ++ + ++ ++ + velmi výnosný hybrid s těžkým plodem

AMY Smetanový jehlanec raná nízký krémově bílá světle červená jehlanec A3 5 90 - 100 ++ - ++ + - "Královna" paprik

AMYKA F1 Smetanový jehlanec velmi raná střední krémově bílá světle červená jehlanec A3 5 90 -110 ++ - ++ + + menší smetanový jehlanec

SUPERAMY F1 Smetanový jehlanec raná vysoký krémově bílá světle červená jehlanec A3 6 110 - 130 ++ - ++ ++ + větší smetanový jehlanec

SASKIA F1 Kvádr raná střední hráškově zelená červená kvádr E1 6 120 - 140 ++ + ++ ++ ++ velmi atraktivní plod

KVADRY F1 Kvádr raná střední krémově bílá světle červená kvádr D 6 110 - 130 ++ - ++ ++ ++ smetanový polní kvádr

GELBY F1 Kvádr poloraná střední krémově bílá žlutá kvádr E2 5 100 - 110 ++ + + ++ ++ smetanový kvádr pro skleník a fóliovník

RUBIKA F1 Kvádr poloraná střední tmavě zelená tmavě červená kvádr E2 6 120 - 140 ++ ++ + ++ ++ kvádr i pro polní pěstování

ORENY F1 Kvádr poloraná nízký tmavě zelená oranžová kvádr E4 6 110 - 130 + ++ - ++ ++ kvádr pro skleník a fóliovník

TAMINA F1 Ostatní typ raná nízká zelená tmavě červená rajčinový M 6 90 - 110 + ++ ++ + - rajčinová paprika

SEMAROH Ostatní typ raná střední světle zelená červená beranní roh C 3-4 70 - 80 ++ + ++ ++ + velký beraní roh

HAMÍK® Ostatní typ polopozdní střední tmavě zelená oranžová jalapenos F 3 30 - 40 - ++ + ++ ++ sladké jalapenos

SAMURAI F1 Lamyo typ poloraná vysoký tmavě zelená červená hranol H 5 300 - 350 + ++ + ++ ++ stěna plodu je zprohýbaná, hrubá, tužší, 

ale příjemné chutiTHEOS F1 Lamyo typ poloraná vysoký tmavě zelená žlutá hranol H 5 300 - 350 + ++ + ++ ++
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