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A dokumentum célja, hogy megismertesse a vállalkozó termelőket a 
kalocsai fűszerpaprika termesztési eljárásaival, a kezdetektől a 
végekig. A leírás teljes mértékben  termelői szemszögből íródott, egy 
összefoglaló tapasztalatgyűjtemény. 

Uborka-, illetve paprika felvásárló központ 
Érsemjén 95 
0748601723 

0259/356-340 
www.facebook.com/uborkatermesztes 

http://www.facebook.com/uborkatermesztes
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 Bevezetés 

 

Nevem Bányai Levente. Szüleimmel lassan 5 éve foglalkozunk 

támrendszeres uborkatermesztéssel Érsemjénben. Ennek köszönhetően már 

elég jártasnak éreztük magunkat a zöldségtermesztésben és 2011-ben kipróbál-

tuk a fűszerpaprika megtermelését is. 

Jelen esetünkben egy kalocsai fajtáról van szó, nevezetesen: Remény. 

 

Remény 

 

Folytonos növekedésű, szétterülő lombozatú, 

csüngő termésállású, csípősség nélküli fajta. Bogyója 

10-15 cm hosszú közel egyenes lefutású, hengeres. 

Korai érésű, jó színezéktartalmú, bőtermő, kézzel 

könnyen szedhető. Ajánlás: Elsősorban palántázott 

termesztésre ajánlott, megfelelő agrotechnikai felté-

telek között helyrevetéssel is eredményesen ter-

meszthető. Betegségekkel szembeni tűrőképessége 

jó. 

 

Állj! Megtermelni megtudom, hogyan értékesítsem? 

 

Még mielőtt belevágnánk tisztázzuk amit tisztázni kell! 
Megtermeljük a paprikánkat, időt, pénzt, energiát fektetünk a munkálatokba, 

de ki is fogja felvásárolni a termést ősszel? 

A válaszért kérem érdeklődjön telefonon. 
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Szerződés 

 

Ahhoz, hogy Ön termelhessen egy szerződést kell kötni a fent említett 

céggel, melynek határideje kb. 2012 március vége. A szerződés tartalmazza a 

cég elvárásait a termelővel szemben, illetve a termelők elvárásait a céggel 

szemben. Tudni kell, hogy a cég megelőlegezi a vetőmagot, aminek az értékét a 

majdani termés értékéből vonja le. 

A szerződést a fent említett telefonszámokon történő egyeztetés után 

személyesen kell megkötni az Önhöz legközelebb található felvásárló közpon-

tok egyikén, jelen esetünkben ennek helye: Érsemjén 95. szám. 

 

Talajelőkészítés 

 

 A talajelőkészítés egy fontos művelet, amelyre sokan nem fordítanak kel-

lő jelentőséget. Ajánlatos már ősszel felszántani a területet. Fontos, hogy szán-

tás előtt a területet megfelelő mennyiségű trágyával szórjuk be. Palántázás 

előtt ajánlatos a földet megfrézázni (ezzel azt akarjuk elérni, hogy a talaj a leg-

porhanyósabb legyen, illetve görcsmentes), de előtte nem árt, ha beszórjuk a 

területet műtrágyával is. 

 

Palántanevelés 

 

Először is megkapjuk a vetőmagot a cégtől, ez a területtől függően már ki 

van számolva, 2.4 kg / ha. Aztán készítsük el a melegágyat, friss istállótrágyából, 

melyre, kb. 10 cm magasságú földsávot húzzunk (magház föld). Mielőtt elvet-

nénk a magokat várjunk 1-2 napot, amíg a melegágy bemelegszik. Majd ha ez 

megtörtént próbáljuk egyenletesen elszórni a magokat, kellően megöntözött 

talajba, majd előre kirostált 1, 1.5 cm földet szórjunk rá.  

A vetés ajánlatos ideje március vége, április eleje. Kb. 5-6 hét alatt fejlő-

dik ki a palánta kellőképpen. 

 A melegágy ajánlott mérete kb. 20 lapméter 15 árhoz, ez elsőre soknak 

hangzik, mi például csak 10 lapméteres ágyba szórtuk el a vetőmagot (0.36 kg). 

Ne fukarkodjunk a melegágy méretével, mert ha túl kicsi, sűrű lesz a palánta és 

nem fog kellőképpen kifejlődni a növény a palántázás idejére. Mi már tapasztal-

tuk, hogy mikor a kifejlett palánta már 2 levélben volt, jelentkezett a palántadő-
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lés, ami ellen Previcurt használtunk, 10-15 ml/10 l dózisban, akár kézi permete-

zővel is kiszórhatjuk, ajánlatos ezt a műveletet reggel elvégezni. 

 

Palántázás 

 

 Mikor már a palánta elérte a 10-15 cm-es magasságot nekikezdhetünk a 

palántázáshoz. Utallóval kijelöltük a sorokat, melynek távolsága 70 cm, utána 

végig az utalló nyomát megöntöztük, majd 10 -15 cm-es tőtávolságra ültettük el 

a palántákat kettesével. A 15 ár területre hozzávetőlegesen 26000 szál palánta 

került kiültetésre. 

 

Gyomok, kártevők, betegségek, talajművelés 

 

 Időjárástól függően ajánlott többször megkapálni a földet. Tudnivaló, 

hogy a paprika a laza talajt szereti, ezzel együtt gyomtalanítjuk az ültetvényt. 

Ajánlatos a szezon alatt 2-3–szor lekezelni a növényt rézalapú permetszerrel 

(Cuproxat), ebbe tehetünk tetű elleni védőszert (Actara) és lombtrágyát.  

Elmúlt idényben a mocskos pajor nevű féreg okozott kárt az ültetvényben, 

megrágta a föld felett a növény szárát, amely ettől kidőlt. Ez ellen védekezhe-

tünk a következőképpen: alkonyatkor permetezzük be Decis-szel, olyan módon, 

hogy oldalról a szárát permetezzük, hogy a permetlé csorogjon le a növény tö-

vére. 

 Tapasztalataink szerint nem ajánlatos töltögetni az ültetvényt, mivel az 

alsó paprikák érintkeznek a feltöltött földdel így rothadásnak indulnak. 

 

Öntözés 
 

 Néhány szót ejtenék az öntözésről is. Az öntözés természetesen időjárás-

függő, de ha nagy terméshozamot várunk nem kell sajnálnunk a vízmennyiséget 

a növénytől. Mi csepegtetőcsővel öntöztük a paprikát, a csöveket, előző évek-

beli uborkából maradt csövekből toldottuk össze, és így bár több munka volt 

vele, de a költség szempontjából lényegesen olcsóbban megoldottuk a felada-

tot, csak a fővezetéket, illetve a csapokat kellett megvásárolni. Tartálynak egy 

régi vastartályt fogtunk be, a vizet pedig a tavasszal fúrt kútból szivattyúztuk. 

Volt olyan időszak, hogy a szivattyú 3 hétig ment megállás nélkül. Volt olyan is, 
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hogy az eső jól megáztatta a földet, és úgy gondoltuk, hogy ez a nedvesség már 

elég lesz a paprikának, nem kell többet öntözni, mert már úgy is beérik, de ez 

nem így volt, megint jött a száraz időszak, és a paprikacsövek elkezdtek fony-

nyadni.  

Azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy ne várja meg míg ez megtörténik, 

mert így a termés sokat veszít a súlyából; mivel kilógrammra dolgozunk, így mi-

nél kevesebb a súly, annál kevesebb a haszon! 

Itt még említést tennék arról is, hogy mi semmilyen tápanyagot nem jut-

tattunk ki a vízben, sima tiszta vizet kapott a növény, és így is ilyen magas ter-

méshozamot értünk el. 

 

Paprikaszedés 

 

 A felvásárló cég határozza meg a szedés időpontjait. Tavaly 2 db I. osztály 

szedésre, illetve egy II. osztály szedésre került sor, mint minden más ez is időjá-

rásfüggő.  

A I. osztály szedése alatt azt értjük, hogy a 

paprika 90%-ban piros színű kell legyen, szárral 

szedjük, mindenféle szár, levél maradványtól 

mentes legyen, tehát ne kerüljön a zsákba levél-

maradvány, illetve romlóhibás sem lehet benne. 

Tavaly felmerült egy olyan jelenség is, amelyet az 

erős napsugárzás okozott, megégette a paprika-

csöveket, ezeket még az I. osztály szedés előtt el 

kell távolítani. 

A II. osztály szedésre a szezon végén kerül 

sor, ekkor a be nem érett paprikákat szüreteljük 

le, a félig piros, barnás, illetve a nem teljesen 

zöld színű termést. 

 

Átvétel 

 

 Az termés átvétele az Önhöz legközelebb található felvásárló központban 

történik, ilyen központok a következő településeken találhatóak: 

Napégette paprikacső 
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 Érsemjén 

 Értarcsa 

 Kiskereki 

 Érkeserű 

 Székelyhíd 

 Szalacs 

 Csokaly 

 Érszőlős 

 Hodos 

Hogyan történik? A termelő leszállítja a termést a központba, ahol megtör-

ténik a mérlegelés, a mérésről átvételi elismervényt kap. 

 

Fizetés 
 

 A fizetés a leszállítás időpontját követő 60 napra történik. A tavalyi árak a 

következőek voltak: 70 Ft / I. osztály, 40 Ft / II. osztály, az aktuális felvásárlási 

árak a szerződésben le lesznek szögezve. 

Számoljunk 

 

Mivel már egy év áll mögöttünk, így van miből kiindulnunk.  Alább egy di-

agram látható a tavalyi évi érsemjéni termelők általi paprikatermés kg-ban. 

Természetesen név nélkül, kivéve a saját termést, amit vörössel emeltem ki, 

emellett még szerepel a terület nagysága hektárban (ha), tehát pl. Bányai Ilona 

15 áron (0.15 ha = 15 ár) 4577 kg paprikát takarított be. 
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1. ábra 2011 – Éves Fűszerpaprika termés:  Érsemjén-i termelők(terület) - Kg  

 

Tehát az ábrából is jól kivehető, hogy a saját termés vonatkozásában 15 

árról 4577 kg fűszerpaprika lett leszedve 4260 kg 1. osztály, és 317 kg 2. osztály  

eloszlásban. 

 

 

 

 

2. ábra 2011 – Éves Fűszerpaprika kategória eloszlás 
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Ha egy hektárról leszedhető termést akarjuk kiszámolni, sima hármasz-

szabállyal megtehetjük:  

  1 hektárról...................................................... X kg 

  0.15  hektárról ..........................................4577 kg 

 

X = 1 x 4.577 / 0.15 = 30.513 

 

Tehát ha a becslés kissé durva is, mert számos tényező befolyásolhatja 

(időjárás, talajminőség, megfelelő növényvédelem, elegendő tápanyag illetve 

vízmennyiség) a termést, ennek ellenére azt kijelenthetjük, hogy 2011-ben 1 

hektárról 30 tonna fűszerpaprikát is le lehetett szedni. 

De számoljuk csak az 1. osztályt. A fenti számolgatást használva egy hek-

tárról 28,4 tonna 1. osztályú fűszerpaprikát is le lehetett szüretelni. Ha ebből 

pénzt is szeretnénk csinálni szorozzuk be 70 Ft-tal, ennyi volt az 1. osztály ára 

2011-ben. 

28.400 x 70 = 1.988.000 

 

Egy hektárról 1.900.000 Ft az már nem rossz pénz. Természetesen vegyük 

figyelembe, hogy ez az összeg nem lehetne ekkora, ha a paprika nem kap elég 

vizet a szezon alatt, és azért említek itt csak vizet, mert a 15 áron termesztett 

növény semmilyen tápanyagot sem kapott, csak sima tiszta vizet. 

Mindenkinek meghagyom azt a lehetőséget, hogy a fenti diagramban 

szereplő értékekhez viszonyítson, mert amint látható (érsemjéni szinten) ez a 

legjobb termés, de őszintén mondhatom, hogy igen is elérhető, saját bőrömön 

tapasztaltam. Illetve azt is beláthatjuk, hogy nagyobb területhez viszonyítva a 

költségek is arányosan nőnek.  

4260 

317 

I. Osztály

II. Osztály
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Összefoglaló 

 

 A dokumentum célja, hogy megismertessek egy olyan lehetőséget, ami-

vel, ha erőnk és tudásunk engedi élnünk kell. Tudjuk mindannyian, hogy meny-

nyire nehéz értékesíteni bármit is egy kistermelőnek Romániában, és most 

adott egy cég ami helyben az Önhöz legközelebb eső felvásárló központban fel-

vásárolja a termést.  

 Szeretném kijelenteni, hogy ez a dokumentum szigorúan saját tapasztala-

tok alapján íródott, szeretném kihangsúlyozni, hogy csak egy tanácsadó ajánlás, 

használja ki-ki saját felelősségére! 

 

 
A fenti képen látható paprikatövön 47 db paprikacső található 

 

További képek:  
www.facebook.com/uborkatermesztes 

http://www.facebook.com/uborkatermesztes

