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ESTILLA F1 
HR: Tm: 0-2, IR: TSWV: 0

Extra bogyóméret, magas korai hozam
korai, középerős növekedésű, fehér paprika.  
fényhiányban is kiváló a terméskötődése.
nagyméretű, vastag húsú, 110–130 grammos bogyói vállasak.
január végétől júliusig, talajos és talaj nélküli termesztésbe is ültethető.

Extra fruit size, high early yield
Early white conical sweet pepper with medium strong plant habit.
It has good setting in low light conditions as well.
110 to 130 gram fruit combined with thick flesh and wide shoulders.
Transplantation from the end of January till July for soil
or hydrocultural production.

CINDEL F1 
HR: Tm: 0-2

Szabályos termések, magas hozam
kifejezetten korai, édes fehér paprika kiemelkedő terméshozammal. 
az erős növekedésű, nyitott lombú növények jól kezelhetőek. 
szabályos termései 100–125 gramm átlagsúlyúak. 
januártól márciusig ültethető, hosszúkultúrás termesztésre is kiváló. 

Uniform fruit, high yield
Extremely early white conical sweet pepper with high yield.
Plants with open and strong plant habit are easily managable. 
Uniform fruit size is on average 100–125 gram.
Transplanting period from January till the end of March
for long-cycle  production.

CENSOR F1 
HR: Tm: 0-2,  IR: TSWV: 0, Ma, Mi, Mj

Kiváló stressztűrés, erős gyökérzet, jó alak
középkorai, kiváló rezisztenciával rendelkező hibrid. 
a normál ízközű növények növekedése erős. 
kiváló stressztűrő, folyamatosan jól köt, alakját jól tartja. 
február közepétől július végéig bármikor ültethető.

Extraordinary stress tolerance, strong root system,
nice fruit shape

Medium early white conical sweet pepper with high resistance.
The strong plants have middle long internode.
Due to its excellent stress resistance setting and fruit shape are
stable. Transplanting period from mid-February till the end of July.

CELTIC F1 
HR: Tm: 0-2,   IR: TSWV: 0

Vastag húsú termések, kevés zöldmunka
korai, középerős növekedésű paprika fajta. 
lombja nyitott, kevés a zöldmunkája.
Hófehér, vastag húsú termései 100–120 gramm átlagsúlyúak.
elsősorban tavaszi és őszi termesztésre javasoljuk.

Thick flesh, less pruning and labour work 
Early white conical sweet pepper with medium strong plant habit. 
Due to its open foliage less labour work is needed.
Average weight of nice white fruits between 100 and 120 gram.
Recommended mainly for spring and autumn cultivation.

PaPrika fajtakínálat / PePPer assortment 
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WHITEX F1
HR: Tm: 0-2

Vastag húsú, hófehér termések
korai, rendkívül bőtermő fehér paprika hibrid. 
folyamatosan sokat köt, szedése könnyű. 
nagyméretű (100–120 gramm), vastag húsú bogyókat nevel. 
Hófehér színét a késő őszi fényhiányos időszakban is megtartja. 

Extraordinary white colour and thick flesh
Early white conical sweet pepper with high yield. 
Continuously good fruit setting, it is easy to harvest. 
It produces big, 100–120 gram thick fruit.
It keeps white colour under less light conditions as well.

CLAUDIUS F1 
Extra méretű, tripszre nem érzékeny bogyók

extra méretet (120–130 gramm) adó, középkorai, fehér paprika. 
erős gyökérzetű, gyengébb talajokon is kiválóan termeszthető. 
a növénynek kevesebb nitrogénre van szüksége a korai időszakban.
Hidegfóliába és intenzív szabadföldi termesztésre javasolt fajta.

Extra fruit size, trips tolerant 
Medium early white conical pepper with extra big (120–130 gram) size.
Due to its strong root system it can be produced
in weaker soil as well. 
Plants need less nitrogen in the early days.
For intensive open field and for plastic house production.

MARBELLA F1
HR: Tm: 0-2

Koraiság és szabályos alak
korai, erős növekedésű fehér blocky hibrid.
kiválóan köt, magas a korai terméshányad.
szabályos, vastag húsú termései sárgába érnek.
Hajtatásra és szabadföldi termesztésre is alkalmas 

Earliness and uniformity
Early, white blocky pepper with strong plant habit.
It has extremely good setting, extra high early yield.
Uniform and thick fruit ripe to yellow.
It is suitable for intensive open field and
for plastic house production as well.

OSP2081 F1
HR: Tm:0-2

Extra méret az egész szezonban
korai, középzöld, nyújtott kúpos, édes paprika.
kiválóan köt, kiemelkedő hozamokra képes.
extra méretű, 130–160 grammos terméseket ad.
elsősorban fóliás termesztésre javasoljuk. 

Extra big size during the whole season
Early, light green, long conical sweet pepper.
It has very good fruit setting and outstanding yield.
It produces extra size 130–160 gram fruit.
Mainly for plastic house production.

PaPrika fajtakínálat / PePPer assortment 
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BARDHI F1
HR: Tm:0-2

Nagy darabszámú, szabályos bogyók
korai, fehér, édes Charleston típusú paprika.
az erős növények jól kötnek, sok darabot adnak.
a fehér termések rendkívül szabályosak, 15–20 cm hosszúak. 
elsősorban korai hajtatásba javasoljuk.

Large number of uniform fruit
Early, white, sweet Charleston type pepper.
The strong plants have good setting and produce
a large number of fruit.
The white fruit is extremely uniform, 15–20 cm long. 
Mainly for early plastic house production.

OS 9673 F1
HR: Tm:0-2,  IR: TSWV:0

Erős növekedés, jó hidegtűrés
erős növekedésű halványzöld édes Charleston típusú paprika.
jól viseli a hideget a téli termesztésben a mediterrán régióban.
kiválóan köt, nagyon szép szabályos terméseket ad.
elsősorban hosszúkultúrás hajtatásba javasoljuk.

Strong habit, good cold stress tolerance
Light green sweet Charleston type with strong plant habit.
Very good cold stress tolerance during the overwintering
production in the Mediterranean region.
Extra good setting, nice uniform fruit.
Mainly for long cycle protected production.

SÁRAREZ F1 
HR: Tm:0-2,  IR: TSWV:0, Ma, Mi, Mj

Koraiság, nagy darabszám, jó rezisztencia
korai, bőtermő, nagyméretű hegyes erős újdonság. 
Világoszöld, 17–20 cm hosszú termései megbízhatóan csípősek. 
kiválóan köt, így magas darabszámot ad tövenként. 
középerős vigorú, talajon és talaj nélkül is sikeresen termeszthető.

Earliness, high number of fruit, strong resistances 
Early, high yield, big size hot pepper. 
Light green 17–20 cm long fruit have stable pungency. 
Extra good setting provides a high number of fruit per plant. 
Medium strong plant, suitable for soil and
for hydroculture production as well.

OSP6038 F1
HR: Tm:0-2,  IR: TSWV:0

Jó hidegtűrés erős növekedés és intenzív friss csípős
erős növekedésű középzöld erős paprika.
kiválóan viseli a mediterrán régióban a téli hajtatást.
szabályos, 17–22 cm-es terméseket ad a teljes szezonban.
talajos és talajnélküli kultúrában is eredményesen használható.

Good cold stress tolerance and strong plant habit,
intensive hot and fresh taste

Medium green hot pepper with strong plant habit.
Excellent for winter production in the Mediterranean region.
Uniform 17–22 cm during the all year-round season.
Suitable for soil and for hydroculture production as well.

PaPrika fajtakínálat / PePPer assortment 
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KAPIREX F1 
Magas korai terméshányad, sötétpiros termések 

korai, kiváló minőséget adó kápia típusú paprika. 
Gyorsaságának köszönhetően a korai terméshányad magas.
Vállas, vastaghúsú bogyói rendkívül mutatósak, jól tálcázhatóak.
Hidegfóliás és szabadföldi termesztésre javasoljuk.

High early yield, dark red fruit 
Kapia type with excellent quality in early harvest. 
High early yield with nice red colour.
Wide shouldered and thick fleshed fruit is extremely marketable.
For intensive open field and for plastic house production as well.

KAPRUS F1 
HR: Tm: 0-2, IR: TSWV: 0 Ma, Mi, Mj

Közepesen nagy méret, kiváló rezisztencia  
középkorai, erős növekedésű kápia típusú hibrid. 
folyamatosan jól köt, a nyári nagy meleget is jól bírja. 
110–130 grammos termései frisspiacra és iparnak is kiválóak. 
Hajtatásra és szabadföldi termesztésre egyaránt javasolt hibrid.

Medium fruit size, excellent resistance 
Medium early, strong plant habits kapia pepper type. 
Continuously good fruit setting,
withstands the high heat of summer as well. 
110–130 gram fruit meet fresh and industrial needs.  
For intensive open field and for plastic house production as well.

CARPEL F1 
HR: Tm: 0-2,  IR: TSWV: 0, Ma, Mi, Mj  

Nagy méret, széles rezisztencia csomag
Bőtermő, nagyméretű (150–170 gramm) kápia paprika. 
félintenzív termesztési körülmények között is kiválóan teljesít.
Vállas, darabos termései az iparnak is tökéletes választás. 
elsősorban szabadföldi termesztésre javasoljuk. 

Big fruit size, wide range of resistances 
It is a typical high yielder kapia pepper
with giant (150–170 gram) fruit. 
Performs well in semi intensive technology as well.
Its shouldered giant fruit is perfect choice for industry.
Mainly for open field production.

MELITTA F1 
Pultállóság, nagy hozam, kimagasló minőség 

nagyméretű (150–170 gramm), nyújtott alakú kápia hibrid. 
erős növekedésű, ágrendszere stabil, lombja takarja a terméseket. 
magas szín- és szárazanyag-tartalom jellemzi. íze kiváló. 
elsősorban hajtatásra javasoljuk.

Long shelf life, high yield, outstanding quality 
Kapia pepper with longish and big size (150–170 gram).  
Strong plant habit, stable branch system,
fruit is covered by the leaves.
It is characterized by high colour and dry matter content.
Great sweet taste.
Recommended mainly for indoor production.

PaPrika fajtakínálat / PePPer assortment 
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PRITADOR F1 
IR: Xcv: 0-3

Korai bevétel, magas darabszám, nagy méret
korai, baktérium ellenálló, bőtermő pritamin paprika. 
középerős növekedésű, lombja a terméseket jól takarja. 
nagy, súlyos bogyói magház-penészesedésre nem hajlamosak. 
szép színe és kiváló kihozatala miatt az ipar is szereti. 

Early income, high number of pieces, large size
Early, bacterial resistant, high yield, tomato shape pepper. 
Medium plant habit, fruit is well covered by the leaves. 
Big fruit is not susceptible to Botrytis cinerea. 
Due to its beautiful colour and excellent yield it is
preferred by the industry.

ROZVITA F1 
HR: Tm: 0-2

Nagy darabszám, súlyos termések
korai, jó terméskötődésű, erős növekedésű hibrid. 
Bőtermő, súlyos, vastag termésfalú bogyókat ad. 
rendkívül szép szín és kifejezetten édes íz jellemzi. 
Hajtatásra és szabadföldre egyaránt alkalmas fajta.

High number of pieces, heavy fruit
Early strong plant habit tomato shape pepper with good setting. 
High yielding, heavy and thick flesh fruit. 
Very nice red colour and extremely sweet taste. 
For intensive open field and for plastic house production as well.

DARIUS F1
Nagy méretű, egységes termések

középkorai, rövid ízközű paradicsom alakú paprika.
sötétpiros, darabos, 150–200 grammos terméseket ad.
jól viseli a gyengébb körülményeket, baktériumra nem érzékeny.
elsősorban szabadföldi termesztésre ajánljuk.

Big size, uniform fruit
Mid-early tomato shape pepper with short internode.
Fruit is big (150–200 gram) and have dark red colour. 
Tolerates weaker conditions well and it is
not sensitive to bacterial diseases.
Recommended mainly for open field production.

ARINA F1 
IR: TSWV: 0

Nagy méret, szabályos alak
korai, nagy termőképességű csípős almapaprika. 
folyamatosan köt, erős lombja jól védi a terméseket. 
a vastaghúsú, enyhén bordás bogyók 60–90 gramm átlagsúlyúak. 
kiváló feldolgozóipari minőséget ad.

Big size, uniform fruit
Early, high yielding hot apple shape pepper. 
Continuous setting, fruit is protected by the strong leaves well
Thick flesh fruits are 60–90 gram and slightly ribbed. 
Provides excellent industrial material. 

PaPrika fajtakínálat / PePPer assortment 
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OS11104 F1
HR: Tm:0-3, IR: TSWV:0, CMV

Megbízhatóság a nyári termesztésre
középkorai, erős növekedésű édes fehér paprika.
kiemelkedő rezisztenciája fokozza a termesztés biztonságát. 
a 100–110 grammos termések végig jól tartják az alakjukat.   
enyhén fűtött és hidegfóliás termesztésre ajánljuk.

Reliability for summer cultivation
Medium early, strong growing white conical pepper.
Its high resistance gives an additional safety of cultivation.
Fruit is uniform and stable size 100–110 gram.
Recommended for slightly heated and
for unheated indoor production.

OSP 5072 F1
HR: Tm:0-2, IR: TSWV:0

Nagy méret, erős növény
korai, halványzöld, édes, tölteni való paprika.
erős növekedése miatt a szezon végén is jól terem.
nagyméretű, vastag húsú, 110–130 grammos terméseket ad.
Őszi és tavaszi termesztésben is kiválóan teljesít.

Big fruit, strong plant
Early, light green conical sweet pepper.
The strong plant keeping stable yield during
the all year-round production. 
Big size and thick flesh provide 110–130 gram fruit.
It performs well in spring and in autumn production as well.

OS4570 F1
HR: Tm:0-2, IR: TSWV:0

Szabályos alak az egész szezonban
korai, vastag húsú fehér blocky hibrid.
erős ág- és gyökérrendszert nevel.
szabályos, közép méretű termései pirosba érnek.
elsősorban hidegfóliás termesztésre javasoljuk.

Regular shape all year round
Early, thick flesh white blocky pepper.
Has a strong branch and root system.
Uniform, middle size fruit ripening to red.
Mainly for non-heated indoor production.

FKO-3 F1
HR: Tm:0-2, IR: TSWV:0

Extra magas korai terméshányad
rövid ízközű, rendkívül generatív hibrid.
Gyorsaságának köszönhetően magas korai árbevételt biztosít.
Vastag húsú, lapított termései sötétpiros színűek. 
repedésre nem hajlamos, sokáig pulton tartható.

Extra high early yield
Short internode very generative kapia pepper.
Due to the fast ripening, it grants an early, high income.
Thick flesh flattened fruit has deep red colour. 
Has a long shelf life and not sensitive to cracking.

PaPrika fajtakínálat / PePPer assortment 
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OS9325 F1
HR: Tm:0-2, IR: TSWV:0

Nagy méret és kiemelkedő hozam
Középkorai, bőtermő kápia újdonság.
Növekedése erős és folyamatosan jól köt. 
Darabos, 150–180 gramm átlagsúlyú terméseket ad.
Elsősorban hajtatásra javasoljuk.

Big fruit size and outstanding yield
Middle early, high yield kapia pepper.
Strong plant habit and continuously stable setting. 
Giant (150–180 gram) average size fruit.
Mainly for indoor production.

OS1884 F1
IR: Xcv: 0-3

Darabos paprika szabadföldre
Korai, bőtermő kápia paprika.
rövid ízközű, középerős növényei baktérium ellenállóak.
Kifejezetten nagy méretű, sötét piros terméseket ad.
Elsősorban szabadföldi termesztésre javasoljuk.

Giant pepper for open field
Early high yielder kapia pepper.
The short internode and middle strong plants
are resistant to bacteria.
It produces very large and dark red fruit.
Recommend mainly for open field production.

OSP4024 F1
IR: Xcv: 0-3, TSWV:0

Biztonságos termesztés tripszfertőzés esetén is
Középkorai, pritamin paprika újdonság.
Erős növekedésű, jól viseli a stresszhelyzeteket.
Középméretű, fényes piros termései vastag húsúak.
Hidegfóliás és szabadföldi termesztésre javasolt fajta.

Safe production even in case of trips infection
Middle early, tomato shape pepper.
Strong plant habit provides extraordinary stress tolerance.
Medium size fruit has bright red colour and thick flesh.
For intensive open field and for plastic house production.

PaPriKa fajtaKíNálat / PEPPEr assortMENt 

 

 

 

Vevőszolgálat/Customer Service:
Orosco Kft. 5900 Orosháza, Székács J. u. 37.
Tel: + 36 68 410 420, +36 30 689 4816
email: info@orosco.hu

Nagy Szabolcs +36 20 943 9534, szabolcs.nagy@orosco.hu
Export manager

Halasy Endre +36 30 821 5199, endre.halasy@orosco.hu
Délkelet-Magyarország

Butyka Szilárd +36 30 484 7930, szilard.butyka@orosco.hu
Északkelet-Magyarország

Káposztás János +36 30 484 7927, janos.kaposztas@orosco.hu
Közép- és Nyugat-Magyarország
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