
PAPRIKA SLOVAKIA 

 

Veľmi skorá úrodná odroda poľnej papriky typu kápie. 

Plody sú svetlozelené, v botanickej zrelosti červené, 

previsnuté, kónické, stredne široké, zahrotené. Plod je 

aromatický, má lahodnú sladkú chuť, vysoký obsah 

vitamínu P, A, E, B a C a je vhodný na priamy konzum aj 

na priemyselné spracovanie (výborná je zaváraná v oleji). 

Vyžaduje teplé priepustné pôdy s bohatou zásobou živín, 

pravidelné okopávanie, závlahu a prihnojovanie. 

Vysádzame po 2 rastlinách. Dobre sa pestuje aj vo 

fóliovníkoch.  

Doba výsadby:   V. 

Zber:    VII.-X. 

Odporúčaný rozostup:  50x30 cm 

 

PAPRIKA PROMONTOR F1 

 

Je indeterminantný hybrid s rýchlou intenzitou rastu je 

určený na rýchlenie i na poľné pestovanie. Má vysoký 

úrodový potenciál, vyžaduje intenzívne pestovateľské 

podmienky. Rastliny tvoria mohutnú koreňovú sústavu a 

pevné vetvenie, hybrid je odolný voči stresu. Veľmi 

veľké a extra veľké plody prináša na hlavnej stonke alebo 

v jej blízkosti. Pri rýchlení je doporučené pestovanie na 

opornej sústave s vyväzovaním a rezom na jednu až dve 

stonky, alebo pri kordóne bez rezu (termín výsadby je od 

marca do polovice júla). Optimálna hustota rastlín je 4,5-

5,5 ks/m2, pri poľnom pestovaní 5-6 ks/m2. Plody majú 

predĺžený kužeľovitý tvar, sú previslé, mimoriadne 

veľké, sladké, dobrej chuti s priemernou hmotnosťou 

120-140g. V trhovej (zberovej) zrelosti sú zelenobiele, v 

botanickej (semennej) zrelosti červené. 

 

 

PAPRIKA DON F1 

 

Skorá, veľmi výnosná odroda sladkej papriky. Plody 

svetlo zelenej farby zrejúcej do červena, kónického tvaru. 

Veľkosť plodov v priemere 10 x 6,5 cm. Hrúbka steny 6 

mm. Pre poľné pestovanie, aj pod krytom. 90 dní od 

výsadby. 

 

 

 

 

 

PAPRIKA PIROUET F1 

 

Skorá veľmi úrodná odroda, plod je kónický 

svetlozelený, v botanickej zrelosti oranžový. Paprika má 

silný koreňový systém a vysokú odolnosť voči chorobám. 

Plody majú hmotnosť 140 - 160 g, rozmery 8 x 17 cm, 

lahodnú sladkú chuť. Nie je citlivá na stresy.  

 

 

 

 

 



PAPRIKA BAGOLY F1 

 

Paprika Bagoly F1 je indeterminantný hybrid so stredne 

rýchlou intenzitou rastu je určený na rýchlenie i na poľné 

pestovanie. Rastliny tvoria mohutnú koreňovú sústavu a 

veľmi hrubé a pevné vetvenie. Pri rýchlení je doporučené 

pestovanie na opornej sústave s vyväzovaním a rezom na 

jednu až dve stonky alebo pri kordóne bez rezu (termín 

vysádzania je od polovice marca do polovice júla). 

Optimálna hustota je 4-4,5 ks/m2. Plody majú mierne 

predĺžený kvadratický tvar, sú previslé, hladké, 3-4 

komorové s mimoriadne hrubou sladkou dužinou s 

priemernou hmotnosťou 150-190 g. V trhovej (zberovej) 

zrelosti sú biele, v botanickej (semennej) zrelosti červené. 

 

PAPRIKA ESZTER F1 

 

Sladká najskoršia jabĺčková odroda. Plody sú žlté s váhou 

60 – 90 g, v botanickej zrelosti červené. Vhodné na 

pestovanie vo voľnej pôde a aj v nevykurovaných 

rýchliarňach. Rastliny majú silný koreňový systém čím 

veľmi dobre odoláva stresom počas pestovania. Rodivosť 

je veľmi vysoká a pravidelná počas celého času 

pestovania, najrodivejšia jabĺčková odroda. 

Doba výsadby:   V. 

 

 

 

 

PAPRIKA AMY 

 

Paprika Amy je skorá odroda nižšieho vzrastu. Je 

vhodná na pestovanie v skleníkoch, v južných oblastiach 

i vo voľnej pôde. Rastlina dosahuje výšku 80 - 100 cm a 

vyznačuje sa stabilným a vysokým výnosom. Farba plodu 

je bielo-zelená, v botanickej zrelosti červená. Plody sú 

veľmi šťavnatej chuti. Papriky sa hodia k priamej 

konzumácii a k tepelnej úprave. 

 

 

PAPRIKA ZUZKA 

 

Stredne skorá odroda, určená na rýchlenie vo fóliových 

krytoch. Plod je hrubostenný, trojuholníkového tvaru. 

Vhodná na priamy konzum i konzervárenské 

spracovanie. 

Doba výsadby -fólia:  III.-IV.  

                        -pole:  V.  

Zber:    IV.-VIII. 

 

 

 

 

 



PAPRIKA BLAVA 

 

Skorá poľná odroda, vhodná i na pestovanie pod 

fóliovými krytmi. Plody sú veľké, hrubostenné, šťavnaté, 

sladkej chuti. Je veľmi úrodná. Vhodná na priamy 

konzum i konzervovanie. Skladovanie zmrazením 210 

dní, vhodná na konzerváciu. 

Doba výsadby:    V. (pole) 

Zber:    VII.-IX. 

 

PAPRIKA LÝDIA 

 

Skorá, veľmi úrodná pravá kápia stredného vzrastu, na 

rýchlenie aj pole; kápia podobného typu ako v 

Balkánskych krajinách hodne rozšírenej odrody 

KURTOVSKAJA KAPIA a ZLATEN MEDAJL. V 

technickej zrelosti sú svetlo zelené, v botanickej zrelosti 

červené. Plody sú nepálivé, ich pevné steny pri 

sterilizovaní nemäknú. 

 

 

 

 

 

PAPRIKA KURTOVSKA KÁPIA 

 

Má silný rast. Bobule sú veľké trošku sploštené, 

kužeľovité, dozrieva z tmavozelenej farby do tmavo 

červena. Je to paprika typu kápia, má hrubú dužinu a 

môžeme ju skladovať ešte celé týždne po zbere. Plody 

vážia 120 -180 g. Vhodná na  pestovanie vonku a aj pod 

fóliou. Je vhodná na čerstvú konzumáciu. 

Výsadba - pole:   V. 

Zber:    VIII.-IX. 

 

 

PAPRIKA KOZÍ ROH BRANKO 

 

Sladká poľná paprika. Plody sú stredne veľké, dlhé 15 

cm, vhodné na konzervárenské spracovanie. Vhodná na 

konzerváciu. 

Výsadba:    V. 

Spon:   50cm x 30cm 

Zber: VIII.-IX. (Zberová zrelosť 

po 130 dňoch.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAPRIKA KOZÍ ROH BARKOL 

 

Poľná poloskorá odroda. Plody sú štipľavé, 18-22 cm 

dlhé, vynikajúce pre prípravu pikantných zeleninových 

zmesí a vhodné na konzervárenské spracovanie. Majú 

vysoký obsah vitamínu C. Vhodná na konzerváciu. 

Výsadba:    V. 

Spon:   50cm x 30cm 

Zber: VIII.-IX. (Zberová zrelosť 

po 130 dňoch.) 

PAPRIKA GARAM F1 

 
Paprika Garam F1 je indeterminantný hybrid s rýchlou 

intenzitou rastu je určený na rýchlenie i na poľné 

pestovanie. Má vysoký úrodový potenciál, vyžaduje 

intenzívne pestovateľské podmienky. Rastliny tvoria 

mohutnú koreňovú sústavu a hrubé a pevné vetvenie, 

hybrid je odolný voči stresu. Veľké a extra veľké plody 

prináša na hlavnej stonke alebo v jej blízkosti. Pri 

rýchlení je doporučené pestovanie na opornej sústave s 

vyväzovaním a rezom na jednu stonku až dve stonky 

alebo pri kordóne bez rezu (termín výsadby je od marca 

do polovice júla). Optimálna hustota rastlín je 4,5-5,5 

ks/m2, pri poľnom pestovaní 5-6 ks/m2. Plody majú 

predĺžený kužeľovitý tvar, sú previslé, mimoriadne 

veľké, mierne pálivé, dobrej chuti s priemernou 

hmotnosťou 120-150g. V trhovej (zberovej) zrelosti sú 
svetlo zelené, v botanickej (semennej) zrelosti červené. 

PAPRIKA CASSOVIA F1 

 

Paprika CASSOVIA F1 je hybrid typu PCR podobná ako 

Garam s rýchlou intenzitou rastu určený na rýchlenie i na 

poľné pestovanie, je to stredne skorá odroda. Má vysoký 

úrodový potenciál. Rastliny tvoria mohutnú koreňovú 

sústavu a hrubé a pevné vetvenie, hybrid je odolný voči 

stresu. Pri rýchlení je doporučené pestovanie na opornej 

sústave s vyväzovaním a rezom na jednu stonku až dve 

stonky alebo pri kordóne bez rezu (termín výsadby je od 

začiatku februára do začiatku júla). Optimálna hustota 

rastlín je 4,5-5,5 ks/m2, pri poľnom pestovaní 5-6 ks/m2. 

Plody majú predĺžený kužeľovitý tvar, sú previslé, 

mimoriadne veľké, mierne pálivé, dobrej chuti s 

priemernou hmotnosťou 130-150g. V trhovej (zberovej) 

zrelosti sú svetlo zelené, v botanickej (semennej) zrelosti 

červené. Táto odroda je vhodná aj na hydroponické 

pestovanie. Cassovia F1 je rezistentná voči HR Tm2 a IR 
TSWV. 

PAPRIKA PCR 

 
Skorá odroda, vhodná na rýchlenie i skoré poľné 

pestovanie. Plody sú mierne štipľavé, veľmi aromatické, 

šťavnaté. Majú vysoký obsah vitamínu P, A, E, B a C, 
ktoré sa varením neznehodnotia. 

Výsadba – fólia:   III.-IV. 

               – pole:   V. 

Spon:   50cm x 30cm 

Zber: IV.-VIII. (Zberová zrelosť 

po 106 dňoch) 



PAPRIKA JABĹČKOVÁ ŠTIPLAVÁ -

ZSÓFIA F1 
 

 
 

Na von ale aj rýchlenie, jabĺčková. 

Paprika Zsófia F1 z firmy Duna-R je štipľavá jabĺčková 

odroda. Plody sú žlté s váhou 60 - 90 g, v botanickej 

zrelosti červené. Vhodné na pestovanie vo voľnej pôde a 

aj v nevykurovaných rýchliarňach. Rastliny majú silný 

koreňový systém čím veľmi dobre odoláva stresom počas 

pestovania. Rodivosť je veľmi vysoká a pravidelná počas 
celého času pestovania. 

 

CHILLI PAPRIKA JALAPEÑO 

 
Typické pre Mexiko (názov pochádza z mexického mesta 

Xalapa), ale slávne sú po celom svete. Rastlina má asi 60-

80 cm, po asi 60-70 dňoch od výsevu produkuje lahodné 

zelené plody, ktoré dozrievajú do červena. Tvorí 

kužeľovo-valcovité plody, asi 4-6 cm dlhé a asi 2 cm 

široké. Papričky Jalapeño sú   ideálne pre vyprážané 

recepty. Stupeň štiplavosti: 2 (5-najvyššia úroveň 
štipľavosti a 1-najnižšia). 

Výsadba – pole:   IV.- VI. 

Spon:   60cm x 40cm 

Zber: VI.-IX.  

 

 

 

 

CHILLI PAPRIKA CAROLINA 

REAPER 

 
Chilli Carolina Reaper je momentálne najštipľavejšie 

chilli sveta zapísané do Guinessovej knihy rekordov v 

decembri roku 2013. Rastlina dorastá do výšky až 150 cm 

a najviac sa jej darí v skleníku. Plody tejto štipľavej 

papričky majú červenú farbu a veľkosť 3 x 4 cm. Hodia 

sa do omáčok, na sušenie či ako korenie. Za čerstva sú 

papričky veľmi šťavnaté a výrazne chutia aj voňajú po 

ovocí. 

S výsevom rastliny do vonkajšieho prostredia vyčkajte do 

doby, keď skončia ranné mrazy. Odporúča sa približne 

druhá polovica mája. Nízke teploty rastlinu vyčerpávajú a 

spomaľujú jej rast. Ideálna teplota pre rast je okolo 25 °C. 

Sadíme na dostatočne slnečné stanovisko, prípadne do 

skleníka. Sú to rastliny, ktoré možno bez problémov 
vypestovať i vo veľkom kvetináči na balkóne. 

 

CHILLI PAPRIKA VIKTÓRIA 

 

Jednoročná rastlina s červenými plodmi, je asi 20 - 30 

centimetrov vysoká. Pestujeme ako letnú a jesennú 

črepníkovú kultúru. Papričky sú náročné na teplo, 

vyžadujú ľahšiu, na humus bohatú zeminu. Vytvára 

špicaté plody, ktoré pri dozrievaní mení svoju farbu, od 
svetlo zelenej, cez žltú, oranžovú až po žiarivo červenú.  

Výsadba – pole:   V.- VIII. 

Spon:   20cm x 20cm 

Zber, termín kvitnutia: VII.-XII.  

 

 

 



CHILLI PAPRIKA PLAMÍNEK 

 
Nízke, kompaktné iba 15 – 20 cm vysoké rastliny. 

Rastliny nesú zväzok menších ihlanovitých plodov. Plody 

sa vyvíjajú nad úrovňou listov. Sú preto výrazne 

dekoratívne. Pestujeme ako letné a jesenné črepníkovú 

kultúru. Papričky sú náročné na teplo, vyžadujú ľahší, na 

humus bohatú zeminu. Sú jedlé ale pálivosť majú na 

úrovni silne pálivých chilli paprík. 

Predpestovanie:  2-3 mesiace (18 °C) 

Výsadba – pole:   V.- VIII. 

Spon:   20cm x 20cm 

Zber, termín kvitnutia: VII.-XII.  

 

CHILLI PAPRIKA KORAL 

 

Paprika Koral je polo-skorá odroda chilli, ktorá je odolná 

voči horším pestovateľským podmienkam. Hodí se preto 

i do slnečného vonkajšieho záhona. Plodí drobné 

papričky, guľatého tvaru, ktoré dozrievajú od zelenej až 

do tmavočervenej farby. Plody sú v tvare čerešne, tzn. 

okrúhle. Sú veľké cca 3 cm. Ide o stredne pálivú papriku. 

Je to veľmi tolerantná odroda. Je vhodná hlavne do 

kyslých nálevov, ale aj na sušenie. Výška rastliny závisí 

od podmienok, ale obvykle je to okolo 1 m. 
Štipľavosť: 25 000 – 35 000 SHU jednotiek. 

 

 

CHILLI PAPRIKA NAGA MORICH 

 
Pôvodne z Indie patrí medzi najštiplavejšie odrody na 

svete. Plody sú nepravidelného tvaru, 3-4 cm dlhé, s 

miernym hrotom. Keď je zrelá, je červená s trochou 

mäsovej buničiny. Silná, hustá, rozvetvená rastlina, 

vysoká 60-80 cm, miluje slnečné miesta a úrodné a 

čerstvé pôdy. Pozor ak ju chcete použiť čerstvú. 

Používajte rukavice a predchádzajte kontaktu s 

pokožkou, očami a sliznicami. Umyte si ruky znovu. 

Zabráňte kontaktu s deťmi a domácimi zvieratami! 
Stupeň štipľavosti 5 podľa  Scovillovej stupnice (SHU) 
1-5 (vzostupne 1 najmenej štipľavé, 5 najštipľavejšie). 

Výsadba – pole:   IV.- VI. 

Spon:   60cm x 40cm 

Zber: VI.- IX.  

 

CHILLI PAPRIKA HABANERO-

RED 

 
V technickej zrelosti zelené a v botanickej červené. 

Papričky pripomínajú tvarom "lampášiky" veľké 4 - 7 

cm, majú veľmi dekoratívny vzhľad a sú veľmi silno 

štipľavé. Habanero sú veľmi pálivé papričky. Veľmi 

dobre chutia ako čerstvé ale najmä sa používajú na 

výrobu rôznych omáčok, vďaka svojej výnimočnej 

ovocnej chuti, ktorú si dokážu uchovať. Habanero je 

vhodné na aj sušenie, používané ako korenie. Zrelé 

papričky sa zmenia na červenú, oranžovú alebo 

čokoládovú farbu.Rastliny sú nižšieho vzrastu, bohato sa 

vetvia, preto sú vhodné do nádob alebo 

samozavlažovacích kvetináčov. SHU 300 000 

 

 

 

 



PAPRIKA ZELENINOVÁ SKORÁ – 

NOVA 

 
 

Skorá odroda, určená na rýchlenie vo fóliových krytoch. 

Plody sú veľké, lichobežníkového tvaru a sú žltozelenej 

farby v technickej zrelosti a červené v botanickej zrelosti, 

sladkej chuti. Vhodná na priamy konzum i 

konzervovanie. Má vysoký obsah vitamínu C a veľmi 

dobrý zdravotný stav. 

 

Výsadba – fólia:   III.-IV. 

               – pole:   V. 

Spon:   50cm x 30cm 

Zber: IV.-VIII. (Zberová zrelosť 

po 108 dňoch) 

 

PAPRIKA VM 66 F1, 

PROMETHEUS F1 

 

Paprika sladká na rýchlenie a von. Indeterminantný 

hybrid s rýchlou intenzitou rastu. Plody majú predĺžený 

kuželovitý tvar, sú previslé, žltozelené, sladké, v 

botanickej zrelosti tmavočervenej farby. Priemerná 

hmotnosť plodov 170-180g. Skorá, veľmi úrodná odroda. 

Je určená predovšetkým na rýchlenie, ale úspešne sa 

môže pestovať aj v intenzívných poľných podmienkach. 

 

 

 

 

 

 

 

PAPRIKA ZELENINOVÁ SLADKÁ – 

VM 55 

 

Paprika sladká na rýchlenie a von. Indeterminantný 

hybrid papriky zeleninovej s rýchlou intenzitou rastu. 

Plody majú predĺžený kuželovitý tvar, sú previslé, 

svetlozelené, v botanickej zrelosti tmavočervenej farby, 

sladké. Priemerná hmotnosť plodov 170-180g. 

Je určená predovšetkým pre rýchlenie, ale aj v poľných 

podmienkach vytvára rovnomerné, pekné plody. 

 

 

 

PAPRIKA KONZUMNÁ REKORD 

 

Nepretržite rastúca, špicatá, s bledozelenými bobuľami, 

veľmi úrodný typ na voľnopoľné pestovanie a pestovanie 

výhonkov. Bobule sú ovisnuté, štipľavej chuti, preimerná 

hmotnosť 18-21g. Je vhodná na čerstvú konzumáciu ako 

aj zaváranie. Paprika je teplo-, svetlo-, vodo-, 

živinomilná rastlina. Vyžaduje si humus, slnečné 

záveterné miesto. 

 

Výsadba  – pole:   V. 

Spon:   60cm x 30cm 

Zber: VII.-IX.  

 

 

 

 

 



PAPRIKA PIKANTNÁ SZENTESI 

 

 

Nepretržite rastúca, veľkoplodá, skorá poľná a 

výhonková odroda. Plod je ramenný, tupý, ovisnutý, 

dozrievajúci z bledozelenej na červeno, príjemná 

koreninová aróma. Mierne pálivá indeterminovaná 

odroda, vhodné na polné pestovanie ale aj na rýchlenie. 

Má svetlozelené, vysiacé plody hmotnosti 60-70g. 

Výborná na plnenú papriku. 

 

Výsadba  – pole:   V. 

Spon:   60cm x 30cm 

Zber: VII.-IX.  

 

 

PAPRIKA HAJDÚ 

 

Paprika Hajdú F1 je indeterminantný hybrid s rýchlou 

intenzitou rastu. Je vhodný na rýchlenie i na poľné 

pestovanie. Rastliny tvoria hrubé a pevné vetvenie s 

dlhými internódiami. Veľmi veľké a super extra plody 

prináša na hlavnej stonke alebo v jej blízkosti. Plody sú 

previslé, sladké, mimoriadne veľké, súmerné, kapiovité s 

hrubou dužinou. V trhovej (zberovej) zrelosti sú biele 

(mierne zelené), v botanickej (semennej) zrelosti červené 

s priemernou hmotnosťou 140-180 g. 

 

 

 

 

PAPRIKA MORAHALOM 

 

Paprika Mórahalom F1 je indeterminantný hybrid 

určený na poľné pestovanie ale i rýchlenie vo 

vykurovaných aj v nevykurovaných fóliových 

krytoch počas celého roka (v každom ročnom 

období). Dobre znáša nízky slnečný svit. Najlepšie 

výsledky dosiahneme pri pestovaní na opornej 

sústave s vyväzovaním a rezom na dve stonky alebo 

pri kordóne bez rezu. Hybrid je odolný stresu, 

rastliny tvoria pevné vetvenie, pestovanie je 

úspešné aj vo voľnej pôde. Má vysoký úrodový 

potenciál, plody ku koncu plodnosti nie sú náchylné 

k zdrobnateniu. Plody majú predĺžený kužeľovitý 

tvar, sú súmerné, previslé, extra veľké, lesklé, 

sladké, s hrubšou dužinou. V trhovej zrelosti sú 

krásne biele, v botanickej (semennej) zrelosti 

červené s priemernou hmotnosťou 120-150 g.  

 


