
# Názov chilli papriky Farba plodu Cena 10 
semien

Poznámka k odrode chilli

1 Carolina Reaper červená 12 € súčasný držiteľ rekordu pálivosti, max. 2,2 mil SHU

1-2 Chocolate Bhutlah hnedá 12 € pravdepodobne nový rekordman v pálivosti, údajne páli 
viac ako Carolina, zatiaľ nezmerané SHU, odhad 2 mil.

2 Trinidad Moruga Scorpion červená 10 € doteraz druhá najpálivejšia chilli, max. 2,009 mil SHU

2 Trinidad Moruga Scorpion 
Brown hnedá 10 € hnedá verzia klasickej morugy, max. 2,009 mil SHU

2 Trinidad Moruga Scorpion 
Yellow žltá 10 € žltá verzia klasickej morugy, max. 2,009 mil SHU

3 Trinidad 7 pot Douglah / 
Chocolate

čokoládovo 
hnedá 10 € hnedá odroda 7 pot, max. 1,853 mil SHU

4 Brain Strain 7 pot červená 10 €
má tvar pdoobný ľudskému mozgu, viac hrboľatý povrch, páli 
takmer rovnako ako moruga, veľmi úrodná, max. 1,853 mil 
SHU

5 7 pot Primo červená, 
chvostík 10 € veľmi pdoobná Caroline, páli prakticky rovnako, tenký 

typický škorpióní chvostík, max. 1,469 mil SHU
6 Trinidad Scorpion Butch T tmavo červená 4 € držiteľ Guiness rekordu v roku 2011, max 1,463 mil SHU

7 Naga Viper červená 8 € anglický hybrid, tiež zapísaný v Guinessovej knihe, 1,382 mil 
SHU

8 7 pot tmavo červená 6 € klasika, jedna dokáže oštipľaviť 7 hrncov gulášu, max 1-1,3 
mil SHU

8 7 pot Burgundy tehlovo hnedá 6 € zaujímavá farebná mutácia, veľké plody, farba burgundeského 
vína (tehlová červeno hnedá farba)

8 7 pot Giant oranžovo 
červená 6 € obrovské plody, zakryjú takmer dlaň dospeláka

8 7 pot Jonah sýto červená 6 € veľmi úrodnýhybrid medzi škorpiónom a rodinou naga
8 7 pot Yellow žltá 6 € veľmi úrodná odorda, sýto žlté mäsité papričky
9 Bhut Jolokia červená 4 € väčšia ako naga, páli podobne rovnako, max. 1,041 mil SHU
9 Bhut Jolokia Peach lososová 4 € páli rovnako ako originál, iba farba je klamlivá
9 Bhut Jolokia White biela 4 € biela odroda rodiny jolokia-naga

9 Naga Morich červená 4 €
pre mňa subjektívne po Caroline a Chocolate Bhutlah 
najpálivejšia chilli, páli ináča aj vonia ináč ako iné chilli, už aj 
vôňa štípe, neoficiálne max. 1,5 mil SHU

10 Trinidad Sunrise Scorpion červená 4 €
najúrodnejší zo všetkých škorpiónov, výrazná ovocná chuť a 
pálivá vôňa, zrelé plody stoja nahor, odtiaľ názov sunrise - 
východ slnka, max. 800 tisíc SHU

Balík všetkých Top 10 
chilli 100 € ušetríte takmer 50 € pri objednávke všetkých Chilli Top 10, 

spolu 20 rôznych odrôd, ideálny Vianočný darček

Jay's peach lososová 8 €
cca 800 000 SHU, ale keď ju skúsite, máte pocit že má dvakrát 
toľko, zaujímavý nový hybrid medzi naga morich a 
škorpiónom, hrboľatá, pokrútená, podobná jolokiám

Shabu shabu červená 8 €
cca 644 000 SHU, najpálivejšia chilli z oblasti medzi Čínou a 
Barmou, príbuzná naga morich, shabu shabu je názov tanca, 
podľa slonov, ktorí tak tamcujú keď zjedia túto čili

Habañero red červená 4 € cca 300 000 SHU, klasika, dlhoročný šampión v pálivosti
Habañero yellow žltá 4 € cca 300 000 SHU, klasika, dlhoročný šampión v pálivosti

Trinidad Black Congo tmavo hnedá 4 € cca 150 - 300 000 SHU, veľmi zaujímavý typ habanera, 
ovocná chuť a potom kvalitná pálivosť

Rokoto bordovo 
červená 8 €

100 - 350 000 SHU, čierne semená, fialové kvety, chlpatá 
rastlina, páli len na vstupe :-), vydrží teploty do 0 stupňov 
Celzia

Rawit červená 4 € 100 - 200 000 SHU, klasické červené štáhle papričky 
kayenského typu, akurát oveľa pálivejšia varianta

Numex chilli oranžová, 
červená 6 € cca 90 - 100 000 SHU, drobné chilli veľkosťou, jedna z 

najväčších rastlín, obrovská úroda
Jalapeño Early Green zelené 4 € 2 500 -10 000 SHU, mexická klasika, základ každej párty

Jalapeño Early Red bordovo 
červené 4 € 2 500 -6 000 SHU, mexická klasika, základ každej párty

morugashop@gmail.comwww.moruga.sk

Zoradené podľa maximálnej pálivosti v SHU jednotkách

všetky chilli Top 10 sú trvalky, prezimujú v teple a môžu Vám robiť radosť viac rokov, v zime aspoň 15°C a zálievku vodou 1x za týždeň


