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A nem tudatos paprika nemesítés feltételezhető kezdetére K.e. 2500-ból már van
adat (Bird 1948). A nemesítés „kiindulási anyagáról“ képet kaphatunk a paprika első
ábrázolásaként számon tartott Tello Obelisk domborműve alapján (1. ábra), amely a magyar
honfoglalással azonos időkből 800 – 1000 tájékáról, a perui Chavin kultúrából maradt ránk
(Tello 1960).
Az európai paprikanemesítés kezdetét 1492-től Christopher Columbus első amerikai
útjától számíthatjuk. Columbus (1493) első, a spanyol uralkodópárnak, Ferdinándnak és
Izabellának írt levelében említ egy nagyon csípős fűszert, amit az „indiánok“ a húshoz
esznek, majd a második útjára őt elkísérő Dr. Diego Alvarez Chanca orvos már a paprika
részletes leírását is adja. Spanyolországból Közép-Európába a paprika óriási kerülővel jut,
az Afrikát megkerülő portugál hajósok viszik az arab vidékekre, ahonnan az Ottomán török
hódítók terjesztik el a leigázott országokba (Andrews 1984), így hazánkba is.
Magyarországon az “étkezési paprika” típusok a 19. század végéig ismeretlenek
voltak. Az első nagy bogyójú (Kalinkói, Várnai), paradicsom alakú és kosszarvú típusokat a
török megszállás elől Magyarországra települt bolgár kertészek hozták be a 19. Század
végén. Az első bolgár kertészek Szentes környékén telepedtek le, majd a századforduló
tájékán

a szaporodó bolgár családok az ország legkülönbözőbb területein létesítettek

kertészeteket. A paprikanemesítés szempontjából a Cece, Bogyiszló környékére költöző,
illetve a békés-megyei, a Csepel szigeti, a boldogi bolgár kertészek voltak az úttörők, akiktől
a magyarok nem csak a sajátos, a paprika igényeit tökéletesen figyelembevevő technológiát,
hanem a fajtatípusokat is átvették. A bolgár kertészek már egyedkijelöléssel, pozitív
szelekcióval tartották fenn a paprika fajtáikat (Czibulya 1987).
Az 1940-es évek végéig intézményes étkezési paprika nemesítés nem folyt, de az egyes
említett termőtájakon tudatos szelekcióval a területre jellemző tájfajták

alakultak ki. A

pestkörnyéki, szentesi, békésmegyei paprikakertészetek általánosan termelték a „Kalinkói”
édes, világoszöld, mai fogalmaink szerint blocky formájú, vékonyhúsú paprikát, Ebből

napjainkra nem maradt fenn eredeti típus a magyar termesztésben, a bolgár „Kalinkov”
fajtakör azonban ez lehet. Bizonyosan eredeti típus a „Sipkai erős zöld”, a „Kosszarv”
paprikák szelekciós terméke, a Békés megyéből, Orosházáról származó, a magyar
fajtajegyzékben még szereplő „Elefántormány” édes tájfajta. Hasonlóképpen túlnyomóan
eredeti genomú, és feltehetőleg a „Sipkai fehér csípős” bolgár populációból származik a mai
„Javított Bogyiszlói” csípős, fehér, vastaghúsú paprika, amelynek ősét a bogyiszlóiak sajátos
népi hibridizációval tartották fenn. Ők az alma formájú és a nyújtott bogyójú tövekből
származó palántákat váltakozó sorokba ültették, majd a termést típusonként szétválogatva
vitték a piacra. A többé-kevésbé összeporzódott állományokból a mag többségét mindig a
„bogyiszlói” jellegű tövekről szedték.
A magyar paprika nemesítésnek a legnagyobb szolgálatot a Cece falu környékiek tették,
akik már a 20-as évekre kiszelektáltak

valószínűleg a „Várnai” és „Plovdivi” paprikák

utódpopulációiból egy addig a világ paprika színskáláján alig ismert, fehér színű, vállas,
nyújtott kúp alakú, mai napig is „Cecei típus”-ként rögzített paprikát (2. ábra). Ez a típus
alapja a ma legelterjedtebb magyar paprikafajtáknak, kiváló zamatával lehetővé tette, hogy a
paprika a magyarok néptáplálkozási cikkévé válhasson, és hogy a „magyar paprika” a világ
piacain a mai időkben is tartó töretlen térhódításba kezdjen. Az első „Cecei” paprikák
csípősek voltak, és termelőnként különféle irányba szelektáltak.
Az intézményes étkezési paprika nemesítés megindulása Angeli Lambert (1916-1971)
nevéhez fűződik (3. ábra), aki 1949-ben a mai Zöldségtermesztési Kutató Intézet (ZKI)
jogelődje, a Kertészeti Kutató Intézet munkatársaként szelekciós nemesítésbe vonta a
„Cecei” populációkat. 1953-ban bejelentette „Cecei édes 3” néven az első édes fehér,
„nagybogyójú” (akkoriban az I. osztályú bogyó 50 g átlagtömegű volt, Angeli 1959) fajtát. Az
édes cecei paprika megjelenésével kétszeresére növekedtek az országos termésátlagok,
rohamosan emelkedett a magyar paprikafogyasztás, az 1960-as évekre elérte csaknem a
mai szintet ( 200 ezer t/év). Az eredeti Cecei genomot tisztán a „Javított Cecei”, ma már
génbanki tétel őrzi. Angeli indította el a C. annuum cv. fasciculatum felhasználásával a
determinált fajták és vonalak nemesítését, ez a munka 1971-ben bekövetkezett halála után a
80-as években kamatozott a munkatársai által előállított, országos elterjedtségű „Fehérözön”
fajtában. Angeli (1957, 1959) az 1950-es években kezdett paprika heterózis hatás
kutatásokba, melyek eredményeként a 60-as évek elején állította elő az első magyar paprika
hibridfajtákat a hegyes erős „H-2”-t és a fehér édes „H-1”-et.
A magyar paprikanemesítés másik nagy alakja Turi István, aki az egykori Kertészeti
Egyetem, majd a Produkt gazdasági társaság (Kft) zászlaja alatt jelentette be fajtáit. Az
1970-es években a szabadföldi paprikákon elhatalmasodó CMV fertőzés következtében a
„Cecei” fajták eredményei visszaestek, ugyanekkor a fóliás termesztés lehetőségei rohamos
fejlődésnek indultak. Eben a helyzetben érkezett Turi első jelentős fajtája a „Soroksári

hajtató”, amely fokozatosan egyeduralomra tett szert a paprikahajtatásban, jó néhány
újszerű hajtatási technológiai elemet is magával hozva. . A 80-as években a „Soroksári
hajtató”-t teljesen kiszorította az L1 gént, takácsatka toleranciát tartalmazó, determinált
„Fehérözön” (ZKI), amely mind hajtatásban, mind pedig a szabadföldön piacvezető lett. Turi
első hibridfajtája a („Soroksári hajtató”-ból szelektált, „ru”, rugose leaf gént tartalmazó
anyavonallal és „Fehérözön” apával készült) „HRF” viszont a 90-es években már átvette a
piacvezető pozíciót.
A 80-as évek végétől a magyarországi paprika nemesítés egyre inkább többszereplőssé
vált. A legtöbb fajtával a piacon továbbra is a ZKI rendelkezett, ahol a Zatykó Lajos által
vezetett paprika nemesítő csoport 1971-től 2004-ig a legfontosabb rezisztencia génekkel
ellátott konstans fajták és F1 hibridek sorát hozták forgalomba. Ezekben az eredményekben
oroszlánrészük volt Csilléry Gábornak, Moór Józsefnének, Sági Zsoltnak. A ZKI új
részvevőkkel ma is tényező a piacon.
A legjelentősebb magyar cégek még Ruskó József Duna R Bt-je, a 2015-ig működő
Produkt Kft, Nagy István nemesítő vállalkozó. 2010-től az Orosco kft a magyar és a balkáni
piacon fokozatosan bővíti a pozícióit.
Már 2000-től, de különösen napjainkban a magyar tulajdonú cégeknek komoly
konkurenciát jelentenek a külföldi, elsősorban a holland cégek. Mind a külföldi Rijk Zwaan,
Nunhems, Syngenta, Enza, Bayer, mind a magyar ZKI, Duna R, Orosco jelenlegi kiemelt
feladatai a lisztharmat rezisztens, a CMV rezisztens (toleráns) fajták előállítsa, megtartva a
korábbi eredményeket a rezisztenciákban és a termés mutatókban. Új kihívás jelent
valamennyi nemesítő számára a ma használatos rezisztenciagéneket (L3, Tsw, Cmr1) áttörő
kórokozó változatok elleni genetikai védelem.
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