
  

 
Paprikakasvit vaativat pitkän taimikasva-
tusajan ennen kukinnan alkua ja hedel-
mien kehittymistä. Etenkin kotiviljelyssä 
tärkein kasvua rajoittava tekijä on valon 
vähyys. Valon ja lämmön lisäksi chilit vaa-
tivat tarkkaa kastelua. Paprikakasveille on 
ominaista sadon jaksottaisuus. Chileillä 
satotaakkaa voi jakaa ja näin varmistaa he-
delmien tasaisempi kypsyminen kerää-
mällä palkoja jatkuvasti. Paprikakasvit 
ovat itsepölytteisiä, mutta niukoissa valo-
olosuhteissa kukkien pölyttymistä ja he-
delmöittymistä voidaan edistää kimalais-
ten avulla – tai kotiviljelyssä pumpuli-
puikoilla 

 

Chilipaprika  
De Cayenne sekoi-
tus 
 
Tuotekoodi: 124381 
n.25s             4,50 €  
 
 
 
 
 

Punaista, vihreää, keltaista ja violettia. 
Hedelmät noin 10 cm pitkät. Siemen kylvetään 
helmi-huhtikuussa, itää 8-10 vuorokaudessa 20-
24 asteessa. Lämmin ja aurinkoinen kasvupaikka. 
Satoa saadaan heinä-lokakuussa. Annos n.25 sie-
mentä 

 

Chili  
Naga Bhut Jolokia 
 
   Tuotekoodi: 124401 
    n.6s             5,50 €  
 
 
 
 
 

Yksi maailman tulisimmista chileistä. 
Scoville arvo yli 1 miljoona. Kylvetään helmi-huhti-
kuussa, siemen peitetään vain kevyesti. Siemen 
itää noin 8-10 vuorokaudessa 22-24 asteessa. 
Kasvupaikka aurinkoinen ja lämmin. Satoa saa-
daan elo-lokakuussa. Annoksessa noin 6 sie-
mentä. 
 

Jalapeno-paprika  
Jalastar F1 
 
Tuotekoodi: 124571 
n. 6s              5,50 €  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hyvin tulinen. Paksuseinäinen, aikainen ja sa-
toisa. Kylvetään helmi-huhtikuussa, siemen peite-
tään vain kevyesti. Itää 8-10 vuorokaudessa 22-
24 asteessa. Kasvupaikka aurinkoinen, lämmin ja 
tuulensuojainen.  Sadonkorjuu heinä-lokakuussa. 
Annoksessa noin 6 siementä. 
 

 
Paprika  
Californian Wonder 
 
Tuotekoodi: 124701  
30s                2,70 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punainen, keskiaikainen isohedelmäinen lajike. 
Kylvetään helmi-maaliskuussa, siemen peitetään 
kevyesti. Itää 8-18 vuorokaudessa 22-25 as-
teessa. Voidaan kasvattaa kasvihuoneessa ja 
avomaalla lämpimällä paikalla. Satoa saadaan 
elo-lokakuussa. Annoksesta tulee noin 30 tainta. 
 

 

Paprika  
De Cayenne 
 
Tuotekoodi: 124301  
30s                2,70 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pikantti, tulinen chilipaprika. Hedelmät noin 10 cm 
pitkät. Siemen kylvetään maalis-huhtikuussa, itää 
10-25 vuorokaudessa 20-25 asteessa. Lämmin ja 
aurinkoinen kasvupaikka. Satoa saadaan heinä-
lokakuussa. Annoksesta noin 30 siementä. 
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Paprika  
Habanero mix 
 
Tuotekoodi: 124861  
30s               4,50 € 
 
 
 
 
 
 
 

Yksi tulisimmista paprikoista 
Siemenet kylvetään helmi-huhtikuussa, itää 8-10 
vuorokaudessa 22-24 asteessa. Lämmin, 
aurinkoinen, suojaisa kasvupaikka. Satoa 
saadaan heinä-lokakuussa.Hedelmät kooltaan 
noin 4 cm. Annoksessa noin 30 siementä. 
 

 

Paprika  
Lipari F1 
 
Tuotekoodi: 124151  
8s                  5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieto, aromaattinen ja makea. Hedelmät pitkiä, 
punaisia. Siemenet kylvetään helmi-huhtikuussa, 
itävät 15-30 vuorokaudessa 22-28 asteessa. Sa-
toa saadaan kesä-lokakuussa.. 
 

 

Paprika  
Lombardo 
 
Tuotekoodi: 124551  
40s                3,60 € 
 
 
 
Makea pepperonipap-
rika. Pituudeltaan noin 
10-15 cm, halkaisijal-
taan 2-3 cm. Aluksi he-
delmät ovat vaalean-

vihreitä, kypsyessään tulevat punaisiksi. Siemenet 
kylvetään helmi-huhtikuussa, itävät 15-30 vuoro-
kaudessa 22-28 asteessa. Satoa saadaan heinä-
lokakuussa. Annoksesta tulee noin 40 tainta. 

 

 
Paprika 
 Milena 
 
Tuotekoodi: 124801  
7S                 5,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aikainen, makea. Siemen kylvetään helmi-
huhtikuussa, peitetään vain kevyesti. Itää 15-30 
vuorokaudessa 22-28 asteessa.Kasvutavaltaan 
kompakti, voidaan hyvin viljellä vaikka ruukussa. 
Satoa saadaan kesä-lokakuussa.  
 

 

Paprika  
Redskin F1 
  
Tuotekoodi: 124652  
100S             22,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

Matala, pienihedelmäinen ruukkupaprika. Sopii 
kasvatettavaksi esimerkiksi parvekkeella tai teras-
silla. Muodostaa aikaisin normaalin kokoiset he-
delmät. Kylvetään helmi-huhtikuussa, peitetään 
vain kevyesti. Itää 15-20 vuorokaudessa 22 as-
teessa. Kasvupaikka lämmin, aurinkoinen.  
 

 

Paprika 
 Sekoitus 
 
Tuotekoodi: 124751  
30S               4,20 € 
 
 
 
 
 
 

 
Kasvatus kasvihuoneessa, avomaalla, parvek-
keella, lämpimällä, aurinkoisella, suojaisalla kas-
vupaikalla. Siemen kylvetään helmi-huhtikuussa 
8-10 vuorokaudessa 22-24 asteessa, peitetään 
vain kevyesti. Kylvöstä sadonkorjuuseen 20-22 
viikkoa. Annos n. 30 siementä. 
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Pensaspaprika  
Redskin F1 
 
Tuotekoodi: 124651  
10s               4,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

Ruukuissa viljeltävä matala paprika. 
Sopii kasvatettavaksi esimerkiksi parvekkeella tai 
terassilla. Muodostaa aikaisin normaalin kokoiset 
hedelmät. Kylvetään helmi-huhtikuussa, peitetään 
vain kevyesti. Itää 15-20 vuorokaudessa 22 as-
teessa. Kasvupaikka lämmin, aurinkoinen.  
 

 
uutuus 

Snack-paprika  
Sperling's Fitness O. 
 
   Tuotekoodi: 124951  
   5s                   6,00 € 
 
 
 
 
 

Pienet, rapsakat, mehukkaat hedelmät. 
Kooltaan 7-9 cm pitkät ja 5 cm leveät. Siemeniä 
vain muutama, jotka sijaitsevat hedelmän ylä-
päässä, helppo poistaa. Kylvetään helmi-maalis-
kuussa, itää10-14 vuorokaudessa 22-25 as-
teessa. Kasvupaikka lämmin. Satoa saadaan hei-
näkuusta alkaen.  
 

 
uutuus 

 Snack-paprika 
 Sperling's Fitness Red 
 
    Tuotekoodi: 124971  
     5s                   6,00 € 
 
 
 
 
 
 
Pieni, rapsakka, makea. 

Kooltaan 7-9 cm pitkät ja 5 cm leveät. Siemeniä 
vain muutama, jotka sijaitsevat hedelmän 
yläpäässä, helppo poistaa. Kylvetään helmi-
maaliskuussa, itää 10-14 vuorokaudessa 22-25 
asteessa. Kasvupaikka lämmin. Satoa saadaan 
heinäkuusta alkaen. 
 

 

Minimunakoiso  
Ophelia F1 
 
Tuotekoodi: 122901  
10s               5,50 € 
 
 
 
 
 
 
 

Sopii parvekkeelle, terasseille ja avomaalle. 
Kylvetään helmi-huhtikuussa, itää 8-10 vuorokau-
dessa 20-22 asteessa. Kasvupaikka lämmin, au-
rinkoinen, tuulensuojainen. Annoksessa noin 10 
siementä. 
 

 

Munakoiso  
Adria F1 
 
Tuotekoodi: 122851  
18s                4,90 € 
 
 
 
 
 
 
 

Keskiaikainen, puolipitkä hedelmä. Kylvetään 
helmi-maaliskuussa, itää 10-20 vuorokaudessa 
22-25 asteessa. Satoa saadaan heinäkuusta al-
kaen. Annoksesta tulee noin 18 tainta. 
 

 

http://www.siemenvesa.fi/product_pictures/big/Pensaspaprika+Redskin+F1-17.jpg
http://www.siemenvesa.fi/product_pictures/big/UUTUUS+2017+!+Snack-paprika+Sperling's+Fitness+Orange-3493.jpg
http://www.siemenvesa.fi/product_pictures/big/UUTUUS+2017+!+Snack-paprika+Sperling's+Fitness+Red-3492.jpg

