
Mika Ahlqvist Puutarhaliike 
Helle Oy:stä suosittelee seu-
raavia lajikkeita:

DEXTER, HR TM:0-2 UUTUUS
Punainen, 210–230 grammaa. 
Toimii hyvin myös vaihtelevis-
sa kasvuolosuhteissa ja tulee no-
peasti kukkimisvaiheeseen. 
 
RAMIRO, HR TM:0 UUTUUS
Bullhorn-tyypin punainen pap-
rika, maku on erittäin hyvä, 100–
150 grammaa. Kasvun ja tuotan-
non tasapaino on helppo hallita 
myös kausihuoneissa. 

PINOKKIO, HR TM:0-2 UUTUUS
Bullhorn-tyypin lajike, 90–120 
grammaa. Väri vaihtuu kerman-
keltaisesta oranssinpunaiseen. 

Taimi on matala, viljely onnistuu 
myös vaatimattomissa oloissa.

 
VERBIER, HR TM:0-3 UUTUUS
Erittäin makea oranssi, 180 
grammaa, kasvutavaltaan pit-
kä ja avoin. Taimien käsittely 
on helppoa ja lajike on aikainen.

 
FANTASY, HR TM:0-2 Kiiltävän 
punaiset, paksuseinämäiset, 220 
gramman hedelmät. Taimi on 
pitkä, avoin ja helppohoitoinen. 
Tuottaa erittäin vähän epämuo-
dostuneita hedelmiä.

 
SAN SIRO, HR TM:0-3 UUTUUS
Keltaisia, 180–210 gramman he-
delmiä tuottava lajike. Satotaso 
on hyvä ja alkaa aikaisin. Hedel-
mät ovat tasakokoisia ja väritty-

vät tasaisesti.

RED MOUNTAIN, HR TM:0-2
Aikainen, punainen, 180 gram-
maa. Maultaan erinomainen, hy-
vä kauppakestävyys. Taimi on 
voimakaskasvuinen ja avoin. Sie-
tää vaihtelevia kasvuolosuhteita.

Peter Södenback Schetelig 
Oy:stä suosittelee näitä:

PALERMO RZ, punainen suippo-
paprika ympärivuotiseen vilje-
lyyn, avoin kasvutapa.

 
PALERMO YOSEMITE RZ, keltai-
nen suippo, 125 grammaa.

 
MARANELLO EZ, punainen bloc-
ky-tyyppi, 190–220 grammaa, tii-
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 �� Parannettu  
    vedenläpäisykyky

 �� Peruskalkittu

 �� Helppo kierrättää

 �� 100% kotimainen ja 
    luonnonmukainen

Yhdessä 
Kekkilän Superex-

lannoitteiden kanssa 
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Menestyksekästä 
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vis kasvu ja helppo viljellä.
 

MAURENO EZ, punainen blocky-
tyyppi 185–215 grammaa, ”uusi 
Maranello”.

Jussi Peltonen Viljelijän 
Berner Oy:stä vinkkaa nämä:

GINA HR: TM 0-3 IR: LT korkeasa-
toinen, punainen, sopii yksittäin 
pakattavaksi, 210 grammaa. Pit-
kä kauppakestävyys. Myös kesän 
haastaviin olosuhteisiin.

Y08385 HR: T 0-3 UUTUUS keltai-
nen, suuri hedelmä, korkea sato, 
pitää tasaisen 225 gramman he-
delmäkoon läpi kauden.    

KOONNUT: ELINA VUORI

Lajikkeita ja tyyppejä riittää ammattiviljelyynkin
’Dexter’ tuottaa painavia hedelmiä. ’Ramiron’ hedelmät ovat makeita. ’San Siro’ on hyväsatoinen. ’Fantasy’ tuottaa tasaisia hedelmiä.
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