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BEVEZETÉS
Az Alfa Lucullus Kft. jogelődjét 1991-ben alapítottuk.
Célunk azóta azonos, a kertészeti termesztés és kereskedelemben rejlő lehetőségek fejlesztése.
Az elmúlt időszakban a magyarországi és nemzetközi
ismertségünk és beágyazottságunk megerősödött, köszönhetően a hazai, valamint külföldi eredményeinknek,
kapcsolatainknak.
A legjelentősebb tevékenységünk a professzionális zöldségtermesztéshez köthető. Nemzetközi márkákat, korszerű eljárásokat, technológiai innovációkat és fajtaújdonságokat sikerült a magyar termesztők számára biztosítanunk. Választékunkat a holland–izraeli
Hazera, a francia–japán Vilmorin-Mikado és
más külföldi cégek választékából, illetve saját
paprikanemesítésünk eredményeiből, ami
nemcsak Magyarországon, hanem a világ sok
országában elismert, állítottuk össze.
Lelkiismeretes szakmai kapcsolatokat ápolunk partnereinkkel, így intézményekkel, iskolákkal, termesztőkkel és
kereskedőkkel. A kertészek szolgálatára szabványos ellenőrzött minőségű vetőmaggal, továbbá jól karbantartott, időszerű szakmai információval állunk rendelkezésre.
Munkatársaink tapasztaltak és jól képzettek, elkötelezettek szakmai tevékenységükben, felelősen adnak tanácsot
termékeink, ajánlásaink vonatkozásában.
A vetőmagválasztékunk gazdag, piacvezető fajtákkal, melyet gyors kiszolgálással biztosítunk a termelők számára
saját vevőszolgálatunk, képviselőink és viszonteladóink
bevonásával.
Partnereinknek igyekszünk a leg-
jobb választékot kínálni, amit az
Általános Szállítási és Értékesítési Feltételeink szerint tudunk
ajánlani.
Az eredményes kertészeti termesztéshez sok sikert kívánok.
Dr. Fehér Tibor
ügyvezető igazgató

KÁPOSZTAFÉLÉK

Típus

Fajtanév

Fejes káposzta Delight Ball F1

Ültetés

Felhasználás

Értékesítés

januártól

frisspiac + export

márciustól

Fejes káposzta

Bourbon F1

márciustól

pultos frissáru

májustól

Fejes káposzta

Castello F1

április – július

pultos frissáru

július – március

Fejes káposzta Busoni F1 YR
Fejes káposzta

Satie F1 YR

április – július

pultos frissáru

augusztus – április

május – június

pultos frissáru és savanyítási

október – április
október – április

Fejes káposzta

Lion F1 YR

május – június

pultos frissáru és savanyítási

Fejes káposzta

Zoltán F1 YR

május – június

pultos frissáru és savanyítási

október – április

Fejes káposzta Landíni F1 YR

április – május

savanyítási

augusztus – szeptember

Fejes káposzta Burton F1 YR

május – június

savanyítási

szeptember – február

Foster F1 YR

június – július

savanyítási

szeptember – október

április – július

pultos frissáru

július – október

április – július

pultos frissáru

július – október

május – június

pultos frissáru és savanyítási

október – április

Fejes káposzta

Vöröskáposzta Rondale F1 YR
Vöröskáposzta
Vöröskáposzta

Rovite F1
Rococo F1
(ex Rodon)

Kelkáposzta

Emerald F1

április – július

pultos frissáru

július – december

Kelkáposzta

Serpentine F1

április – július

pultos frissáru

július – december

Spinel F1

április – július

pultos frissáru

július – december

Kelkáposzta
Kelkáposzta

Tourmaline F1 június – augusztus

pultos frissáru

október – április

Bimbóskel

Brilliant F1

május – június

pultos frissáru

szeptember – február

Bimbóskel

Bright F1

május – június

pultos frissáru

október – február

Bálint József és fia, Robi (Alsónémedi)
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KÁPOSZTAFÉLÉK
PULTOS FEJESKÁPOSZTA-FAJTÁK

Delight Ball F1

Bourbon F1

Castello F1

Busoni F1 YR

Satie F1 YR

50-60 napos, nem reped és
kellemes ízű, felmagzásnak
jól ellenálló, fényeszöld levelű,
0,8-1,5 kg, kerek, tömör fejű,
hajtatási és szabadföldi primőr
fajta. Az export és belföldi
piacokon nagyon keresett
és elismert ropogóssága és íze
miatt is.

65-70 napos, kiváló minőségű,
tavasz végére és nyárra
időzíthető fajta. Erős gyökérzetű,
kerek, tömör, akár 2 kg feletti,
repedésre nem hajlamos
középzöld fejjel, mely hosszan
lábontartható.
Állománya 35-50.000 tő/ha.
Frisspiaci értékesítésre,
salátakészítésre való fajta.

80 napra vágható, jól tárolható
és savanyításra is alkalmas.
1-3,5 kg-os tömör, kerek,
kisméretű, szürkés levelű, fehér
belsejű, pultos fajta nyári és őszi
szezonra.
Állománya 40-70.000 tő/ha,
ezért intenzív termesztési körülményeket igényel, és
akkor nagyon megbízható, akár
szűk térállásban is.

Ültetésétől 100-115 napra vágható
fejei szép pultosak, savanyíthatók,
2-3 kg tömegűek, tömörek,
kerekek, simák és március
végéig jól tárolhatók. Rendkívüli
betegség-ellenállóságú, a nyári
hőségnapokat és az időjárás
és termesztési viszontagságokat
jól tűrő fajta. Javasolt állománya
30-40.000 tő/ha.

110-120 napos, fuzarium- (HR)
és baktérium-ellenálló (IR),
2-4 kg-os, szürke, kerek fejű fajta
frisspiacra es tárolásra.
Jól bírja a nyári meleget és a
gyengébb talaj- és termesztési
viszonyokat. Nagy hozamú fajta.
Javasolt állománya
30-35.000 tő/ha.

Honnan vegyem a
MIKADO logót?
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KÁPOSZTAFÉLÉK
PULTOS FEJESKÁPOSZTA-FAJTÁK

SAVANYÍTÁSI FEJESKÁPOSZTA-FAJTÁK

Lion F1 YR

Zoltán F1 YR

Landíni F1 YR

Burton F1 YR

Foster F1 YR

120 napos tenyészidejű, bőtermő
es hosszú tárolás után is friss
zöld, vékony takarólevelű,
2-4 kg-os tömör, kerek fejű,
megbízható, kiváló minőséget
adó fajta. Jól tárolható,
igy tavaszig savanyítós alapanyag
is. Feltisztítása könnyű, kevés
veszteséggel jár. Betegségellenálló, lábontartható,
javasolt állománya
30-35.000 tő/ha.

125 napos, új fajta, jól bírja
a nyarat, erőteljes növekedésű
és gyökérzetű. Fejei szépek,
egyöntetűek, 3-5 kg-osak,
hamvasszürke színűek,
állománya kiváló hozamú.
Jól tárolható, kettős hasznosítású
fejeket terem. Javasolt állománya
30-35.000 tő/ha.

A középzöld színű savanyítási
fajták legkorábbika, fejei 85-90
nap alatt 3-6 kg-ra is megnőnek,
időzíthető szeptemberi vágásra.
Az enyhén lapított káposzták jó
minőségűek, „selyemlevelűek”,
rövid torzsájúak, egészségesek,
lábontarthatóak. Állománya nagy
tömeget ad. Minden talajtípuson
eredményesen termeszthető.
30-35.000 tő/ha ültetését
javasoljuk.

Az egyik legkedveltebb 95-105
napos savanyítási fajta. Fejei
enyhen laposak, 4-5 kg-osak,
rövid torzsájúak és kiváló
szerkezetűek, jó ízűek. Könnyen
termeszthető, erős növekedésű,
kiegyenlített fajta. Március végéig
tárolható és a savanyítók nagyon
nagyra értékelik kiváló
szeletelhetőségét, izét és
a belőle készült áru piacosságát.
25-30.000 tő/ha ültetését
javasoljuk.

Középzöld színű, erősen lapított,
gyors fejlődésű fajta.
Nagyméretűre, akár 3-5 kg
tömegűre nő 25.000 tő/hektár
állomány sűrűségnél.
Tenyész ideje kb. 90 nap.
Lábontarthatósága októberre,
novemberre időzítve kiváló, így
biztonságos savanyítási
alapanyag szeletnek
és szármának egyaránt.
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KÁPOSZTAFÉLÉK
VÖRÖSKÁPOSZTA-FAJTÁK

Rondale F1 YR

Rovite F1

75-80 napos, 1-2 kg-os, megnyúlt-kerek, hamvas mélyvörös,
felvágva intenzív lila színű, tömör
szerkezetű fejeket terem. Pultos
és ipari felhasználásra egyaránt
alkalmas. Egyszerűen és
könnyen megtermeszthető
tavaszi és másodvetésben
egyaránt, nyári és őszi kivágásra.
Hosszan lábontartható.
Ajánlott állománysűrűség
40-45.000 tő/ha.

110 napos, kerek, kissé megnyúlt,
nagyméretű (2-3,5 kg), intenzív
vörös színű, vékony levelű, jól
szeletelhető fejeket terem. Nagy
hozamú, erőteljes, jól tárolható
nyári fajta.
Ajánlott állománysűrűség
40-45.000 tő/ha. Akár helyre is
vethető.
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KELKÁPOSZTA-FAJTÁK

Rococo F1
(= CMS Rodon F1)
120 napos tenyészidejű, őszre
időzítve. 2-3 kg tömegű, tojás
alakú, hamvas, kékeslila fejei
szépek, simák és nagyon jól
tárolhatók.
Ajánlott állománysűrűség
28-35.000 tő/ha. Magyarország
egyik legjobban elterjedt
vöröskáposzta fajtája.

Emerald F1

Serpentine F1

Nyári és kora őszi fajta,
amit kiültetésétől 75-80 napra
lehet kivágni.
Fejei kerekek, levelei szépen
fodrozottak, középzöld színűek,
belseje sárgás és tömör.
A fejek átlagtömege kb. 1,5 kg.

90-95 napos, nyári-kora őszi
betakarítású fajta. Erôs
növekedésű, baktérium-toleráns
forró esős nyáron is.
Talajviszonyokra nem érzékeny.
A növény külső levele sötétzöld,
a káposzta kerek. 1,5-1,8 kg-os
tömör, középzöld, apró
hólyagos, erősen fodros feje
piacos, felvágva sárga, mutatós.
Ajánlott állománysűrűség
28-35.000 tő/ha.

KÁPOSZTAFÉLÉK
KELKÁPOSZTA-FAJTÁK

KARFIOLFAJTÁK

Spinel F1

Tourmaline F1

Seoul F1

Locris F1

SX All Seasons

120-130 napos, IR Xanthomonasellenálló, őszi-téli kivágásra
alkalmas fajta. Nagyméretű,
2 kg+, sötétzöld takarólevelű,
tömör, üde zöld belsejű, szép
fodros káposztafejeket terem.
A kivágott káposztafejek jól
tárolhatók. Összességében
a hozam magas.
Ajánlott állománysűrűség
28-32.000 tő/ha.

130+ napos, késő téli fajta, ami
átteleltethető. Baktériumtoleráns fejei szépek, 1-2 kg
tömegűek, és tömörek, élénk
sötétzöldek. Nagyméretű,
erősen fodrozott „szoknyája”,
a takarólevelei még tavasszal is
jól védenek. Tavasszal
összeszántásból, vagy közvetlen
lábról vágva szállítható a piacra.
Ajánlott állománysűrűség
28-32.000 tő/ha.

75-85 napos tenyészidejű fajta,
egész szezonra időzíthető,
megbízható. 1,5-2 kg-os fehér
rózsái a legtömörebbek
a fajtasorban, koncentrált,
nagy hozamot biztosit.
Erősen felálló levélzetű.
Ajánlott állománysűrűség
27-30.000 tő/ha.

85 napos, jól szakaszolható,
meleg és stressztűrő fajta.
Egész szezonban, igy nyáron is
termeszthető. Erős lombozata
hófehér rozsait csavarodva, mint
a szaloncukor papírja takarja.
Ajánlott állománysűrűség
25-30.000 tő/ha.

90 napos, ami szeptember–
októberre időzítve 1,5-2,5 kg-os,
a hazai karfiol fajtasor egyik
legbőtermőbb fajtája, boltozatos,
tömör, nagyon szép fehér, csavart
levelekkel jól takart rózsákat
terem. Hosszan elnyújtva
betakarítható.
Ajánlott állománysűrűség
25-27.000 tő/ha.
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KÁPOSZTAFÉLÉK
BIMBÓSKEL-FAJTÁK

CÉKLAFAJTÁK

ZELLERFAJTA

Brilliant F1

Bright F1

Bonel

Camaro F1

SX-200

Kb. 120 napos, 3-3,5 cm, kerek
bimbójú, ami szeptembertől
kezdődően egész télen
betakarítható. Nagyon kedvelt
koraisága, minősége, hozama
és könnyű termeszthetősége
miatt is. Ellenálló kidőlésre,
lisztharmatra és fehérrozsdára.
Kiemelkedő tulajdonsága, hogy
bimbója nagyon sima és íze
kiváló. Ajánlott állománysűrűség
30-35.000 tő/ha.

Nagy hozamú, erős, jó
ellenállóságú, 140-150 napos,
folyamatosan betakarítható téli
fajta. Bimbói 2-3 cm-esek, fényes
zöldek, kerekek, jó ízűek.
Ajánlott állománysűrűség
30-35.000 tő/ha.

80 napos, gyorsan fejlődő,
egész évben termeszthető,
felmagzásnak jól ellenálló fajta.
Gumója kerek, 6-10 cm átmérőjű,
az átlagnál édesebb,
fehérgyűrű-mentes, mélyvörös,
tárolható. Frisspiaci értékesítésre,
ipari feldolgozásra
és savanyításra kiváló.

80 napos érésidejű. Intenzív
mélyvörös színű, sima vékony
héjú, kiegyenlített, kb. 5-6 cm
átmérőjű, kerek gumót terem.
Főgyökere vékony. Egészséges,
felálló lombozata a kézi és gépi
betakarítást is biztonságosan
lehetővé teszi. Külső és belső
színét megtartja a tárolás alatt
és a feldolgozás után is.

Rendkívül kiegyenlített, 100-120
napos, kb. 0,8-1 kg-os sima
gumóján a gyökerei alul
koncentráltan helyezkednek el,
feltisztítása így egyszerű, könnyű.
Levélzete magas, erőteljes,
csomózható. Tenyészidejének
korai szakaszában lombja
kifejezetten piacos és később
sem veszíti el friss jellegét.
Gumója sárgásfehér színét
megőrzi, nem zöldül. Vetőmagja
csupasz (1 g = kb. 2.000 szem)
és pillírozott formában egyaránt
kapható.
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GYÖKÉRZÖLDSÉGEK

Varga István, Szabadszállás
Fajtanév

Tenyészidő (nap)

Vetés

Rezisztencia

Speedo F1

85-95

február – április

IR: Alternaria dauci és Cercospora carotae

Exelso F1

95-100

november –április

IR: Cavity spot HR: korai felmagzás és repedés

Musico F1

90-110

február – május

IR: lisztharmat HR: Alternaria

Soprano F1

110-120

március – július

IR: Cavity spot / IR felmagzás HR: Alternaria és lisztharmat

Maestro F1

115-120

április – július

IR: Cavity spot Xanthomonas, sárgarépalégy (Psila rosaceae) HR: Alternaria és Oidium

Octavo F1

120-125

május – június

IR: lisztharmat HR: Alternaria

Extremo F1

110-120

május – július

IR: Cavity spot HR: Alternaria

Bolero F1

110-120

május – július

IR: Xanthomonas és Cavity spot HR: Alternaria és lisztharmat

Siroco F1

130-140

május – június

HR: Alternaria és lisztharmat IR: Cavity spot, Mycoplasma

Melodio F1

120-140

május – július

IR: lisztharmat

Tito

90-100

április – július

IR: repedésellenállóság
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GYÖKÉRZÖLDSÉGEK
SÁRGARÉPA-FAJTÁK

Speedo F1

Exelso F1

Musico F1

Soprano F1

Maestro F1

Új, 90 napos, 21 cm hosszú, sima
élénk narancsszínű, jól tompuló
répa, lombja erős, felmagzásra
nem hajlamos. Őszi és
legkorábbi tavaszi vetésekre
ajánljuk. Nagyhozamú,
jó kihozatalú újdonság.
Csomózható és ládás árunak is
termeszthető.

100 napos, a 18-23 cm-es répák
karcsúak, simák, hosszuak,
szép színűek. Hajtatásban,
fóliatakarásban, őszi-téli korai
vetésekre, másodvetésre is
ajánljuk, mert erősen
felmagzás-ellenálló. Felálló és
ellenálló lombozata alkalmassá
teszi csomózásra és korai gépi
betakarításra is.

Új, 90-110 napos, korai fajta
tavaszra, nyárra és őszi
termesztésre. A gyorsan
vállasodó répatestek 19-20 cm
hosszúak, sima felületűek,
repedésre nem hajlamosak,
a végük szepen tompul, színük
intenzív. Egészséges lombozat
jellemzi, ami jó betegség-ellenállóságot biztosit. A levelek erős
ízesülése könnyű gépi
betakarítást és nagyon nagy
értékesíthető hozamot
eredményez.

Klasszikus, univerzális fajta.
Vetése után 90 napra
csomózható, 110-120 napra már
tökéletesen betompul. A 20-22
cm-es répatestet nevel, ami jól
tárolható. Minősége kiemelkedő
színe, simasága és kiegyenlített
formája miatt. Felmagzásra nem
hajlamos. A homoki sárgarépa
termesztés kedvenc fajtája.

Kiváló és elismert fajta, ami
kb. 120 napos tenyészidejű.
Lombja es répateste sokoldalúan
ellenálló. Minden talajtípuson
biztonságosan megterem. A gépi
betakarítást és feldolgozást
rendkívül jól bírja, mosás után
nem ezüstösödik ki. A sima,
mélynarancs színű, 20-22 cm-es
répákat frisspiacra vagy tároltból
mosott árunak termesztik.
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GYÖKÉRZÖLDSÉGEK
SÁRGARÉPA-FAJTÁK

Octavo F1

Extremo F1

Bolero F1

Siroco F1

Melodio F1

Új, kb. 120 napos, nagy hozamú,
igazi csomagolós fajta.
Nagy állománysűrűséggel
(1,4-1,5 Mio/ha) nyári és késő őszi
termesztésre ajánljuk.
Betakarítása biztonságos, mert
a fagynak az átlagnál jobban
ellenáll. A 17-20 cm hosszúságú,
sima felületű répatestek
ideálisak az áruházaknak történő
csomagolásra.

Júniusi vetésekből, nagyméretű,
kb. 22-24 cm hosszúságú, sima
felszínű, intenzív mélynarancs
színű répatesteket terem.
Tipikusan nagybani piaci
értékesítésre ajánlható.
Hozama kiemelkedően magas,
betakaríthatósága biztonságos,
törés- és fagyellenállósága miatt.

100-110 napos tenyészidejű,
a legerősebb és legellenállóbb
lombú, továbbá a legszebb és
legfinomabb répák közé tartozik,
amelyek mérete 18-22 cm.
Alacsony szintű növényvédelem
és tápanyag-utánpótlással is
kiváló hozamot biztosít.
Jól tárolható, géppel könnyen
felszedhető. A biotermesztés
alapfajtája.

130-140 napos, kiváló szín, sima
felület, jó lombellenállóság,
nagyméretű répatest (22-25 cm)
jellemzi a fajtát. Kizárólag könnyű
talajokra javasoljuk. A répatest
enyhén kúpos (Kuroda x Nanti
hibrid). Tipikusan nagybani piaci
értékesítésre ajánlható.

120-140 napos, nagyméretű (21-23
cm-es), tökéletesen betompuló,
abszolút sima, mélynarancs
színű sárgarépa, friss piacra
és ládás értékesítésre. Vetését
júniusra javasoljuk 0,8-1 Mio/ha
sűrűséggel. Lombozata
egészséges, felmagzásra nem
hajlamos, nyűvő típusú
betakarítógéppel késői
felszedésre ajánljuk. Nem
érzékeny a törésre és repedésre.
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GYÖKÉRZÖLDSÉGEK
SÁRGARÉPA-FAJTA

PETREZSELYEMFAJTA

PASZTINÁKFAJTA

Tito

Berlinova

AL 202

Countess F1

Diego F1

A konstans nanti fajták kiváló
képviselője, 90-100 nap alatt
22-24 cm nagyságúra fejlődik,
színe mély narancssárga, íze
finom. Konténerben akár
tavaszig tárolható.

Korai, 120-130 napos fajta,
melynek lombja erős,
lisztharmatra közepesen
ellenálló, gyökere fehér,
kb. 20-25 cm-es, rozsda- és
pudvásodásra nem hajlamos,
sima, a hagyományos típusnál
vállasabb.
Hajtatási, frisspiaci, ipari és
tárolásra egyaránt ajánlható.
Az eredeti német fajta
új szelekciója.

Tenyészideje 130-150 napos,
hosszú gyökerű, hófehér és
parásodásra nem hajlamos.
Erős lombozatú fajta.

Ez a hibrid nagyon kiegyenlített
hengeres alakú pasztinák
gyökereket terem, kora őszi
felszedésre, tárolásra. Mosást
követően megtartja szép fehér
színét. A gyökerek íze finom
csaknem édes. 200-300.000
szem elvetését javasoljuk
hektáronként.

Egységes, kerek gumója szép,
mély bordó színű, akár 40-50
mm átmérőjű. Szabadföldi és
hajtatható fajta tavasztól őszig.
Lombja kicsi, és erős ízesülésű.
IR szürkepenész ellenálló.
Vetését 200-220 szem/m2
sűrűséggel ajánljuk.

AL
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professzionális zöldségvetőmagok

RETEKFAJTA

PAPRIKAFAJTÁK
Fajtanév

Fajtatípus

Javasolható termesztése

Értékesítés

Adonis F1

Kúpos, TV

Fehér

5,5-6 × 15-16

130-140

Erős

Hajtatás

Frisspiac + tálcás

Kúpos, TV

Fehér

6-7 × 18-20

140-160

Erős

Hajtatás + int.szf.

Nagybani + ipar

Attila F1

Kúpos, TV

Fehér

5-6 × 13-15

120-130

Erős

Hajtatás + int.szf.

Frisspiac és tálcás

AL 4075 F1

(javasolt név: Anna)

Bogyószín Bogyóméret (cm) Bogyótömeg (g) Növekedés

Bika F1

Hegyes, csípős

Világoszöld

4,5-5 × 20-24

120-140

Erős

Hajtatás

Frisspiac

Astrapi F1

Hegyes, csípős

Világoszöld

4-4,5 × 20-22

100-130

Erős

Hajtatás

Frisspiac

Predi F1

Kaliforniai

Sötétpiros

12 × 12

300-350

Középerős

Hajtatás

Frisspiac

Banner F1

Blocky

Sárgásfehér

8-9 × 8-9

180-200

Erős

Hajtatás + int.szf.

Frisspiac + export

Giselle F1

Blocky

Sárga

12 × 12

250-300

Középerős

Hajtatás

Frisspiac

Keyten F1

Kápia

Bordó

5,5-6 × 14-16

140-150

Középerős

Hajtatás + int.szf.

Frisspiac + ipar

Feraro F1

Kápia

Mélybordó

6-7 × 15-20

150-170

Erős

Hajtatás + int.szf.

Frisspiac + export
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PAPRIKAFAJTÁK
TV PAPRIKAFAJTÁK

Adonis F1
Termései simák, vastaghúsúak,
szabályosak, kb. 6 × 15-16 cmesek, hajtatásra, friss piacra
es tálcázásra ajánljuk. Bogyói
nagyon kiegyenlítettek, szinte
válogatás nélkül értékesíthetők.
Bőtermő, erős gyökérzetű és
növekedésű, stressztűrő, nem
igényes fajta. Márciustól júliusig
ültethető hidegfóliába.

AL
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professzionális zöldségvetőmagok

HEGYESPAPRIKA FAJTÁK

AL 4075 F1
(javasolt név: Anna)
Kifejezetten nagyméretű, 6-7 ×
18-20 cm-es sok extra méretű
bogyót hoz. Erős gyökérzetű
és növekedésű, stressztűrő,
kordonos vagy kétszálas
termesztésre ajánljuk. Nagyon
nagy hozamú, igen bőtermő,
a nagybani piacra értékesítőknek
ajánljuk.

AL
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professzionális zöldségvetőmagok

Attila F1

Bika F1

Astrapi F1

Tálcás és hálós értékesítésre
áruházaknak, csomagolóknak,
savanyítóknak, tölteni való
paprikaméretű, ami kb. 5×13 cm
hosszú, 90-100 g-os, bőtermő
fajta. Növekedése középerős,
ízközei az átlagosnál rövidebbek,
kiváló stressztűrő. Szabadföldön
is megterem.

Erős (csípös), kellemes, igazi
zöldpaprika ízű. Nagyméretű
bogyói kb. 4,5-5 × 20-24 cm-esek,
középzöldek, enyhén hullámos
felszínűek. A felszeletelt paprika
kifejezetten szépen díszít vastag
húsa és csillogó színe miatt.
Termesztését főképpen közepes
vagy nagylégterű fóliasátorba
javasoljuk. Nagyon korai fajta,
frisspiacra darabos értékesítésre
és savanyításra való.

Hegyes, erős típusú, korai,
4-4,5 × 20-22 cm méretű, formás
bogyói középzöldek. Korán is
ültethető, megbízhatóan köt,
rövidízközű, sok bogyót
folyamatosan hosszú időn
keresztül nevel. Nem aprósodik
el a tenyészidő végére sem.
A fajta kiemelkedő
vírusrezisztenciája biztosítja
a hosszú termeszthetőséget.
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PAPRIKAFAJTÁK
BLOCKY PAPRIKAFAJTÁK

KÁPIAPAPRIKA FAJTÁK

Predi F1

Giselle F1

Banner F1

Keyten (K10) F1

Feraro F1

Kaliforniai paprikafajta, bogyói
kb. 300-350 gr-osak, 12×12 cm
nagyságúak, vastaghúsúak,
sötétzöldből pirosra érnek. Hideghajtatásra való.
Középkései fajta.

Nagyméretű, mutatós, darabos blocky tipusú, akár 11x12
cm-es, 300 grammos, 6-8 mm
vastagfalú fényes narancssárga,
négyrekeszes bogyókat terem.
Növekedése erőteljes, ízközei
középhosszúak, vastagok, érése
ideje
fajtacsoportjában korai.
Termesztését gazdaságosan
csak növényházban javasoljuk.

Vastaghúsú (4 mm), szabályos
kocka alakú (8-9 × 8-9 cm),
sárgásfehérből
narancssárgába érő minőségi
blocky paprikahibrid. A termések
egészségesek, kiegyenlítettek,
4 rekeszesek.
Korai termésérésű.
Folyamatosan és sokat terem
fóliában és szabadföldön is.
Értékesítése frisspiacra vagy
savanyításra.

Vastaghúsú, 5,5-6 × 14-16 cmes, nagyméretű lapított bogyók,
melyek mélypirosba érnek. A beérett bogyók színe és beltartalmi
értékei kiemelkedőek. Koraisága
a Feraro-éhoz hasonló. Exportra, tálcás értékesítésre, továbbá
ipari és frisspiaci felhasználásra
egyaránt alkalmas. Erőteljes gyökérzete, stressztűrőképességet,
koncentrált érése szabadföldi
termesztésre is nagyon alkalmassá teszi. Rövid ízközei és
kompakt növekedése biztonságossá teszi a termesztését is.

A termesztők szerint a legkorábbi kápia a hazai fajtasorban.
Különleges adottsága, hogy a
termesztés kezdetétől fogva
annak végéig sem aprósodik el
és nagy hozamra képes. Bogyója
6-7 × 15-20 cm-es, lapított szabályos alakú, kiegyenlített, intenzív
mélybordó színű. Kifejezetten
erős gyökérzet, rövid ízközök,
folyamatos terméskötés, kiváló
megújuló képesség és
egészséges állomány biztosítja
a kiemelkedően magas hozamot.
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SZABADFÖLDI FEJES- ÉS JÉGSALÁTA FAJTÁK
FEJESSALÁTA FAJTÁK

JÉGSALÁTA FAJTÁK

Jukebox

Graffiti

Sunny

Pursuit

Lilach

Hajtatási fejes saláta fajta. Levele
világoszöld, ropogós es finom, feje
jól záródó, 500-600 g/db, a levelei
felállók, kevésbé érintkeznek a
talajjal. Fejlődése gyors, korán
vágható.

Szabadföldi vagy hideghajtatási
„blond” típusú fejes saláta fajta.
Tomor, nagyméretű, fényes fej
jellemzi. Erese megbízható,
hosszan elnyújtva betakarítható.
HR: Bl 1-28, Nr 0.

Hajtatható, szabadföldön egész
nyáron könnyen termeszthető,
keseredésre nem hajlamos,
az igazi szőke vajfej típusú
fejessaláta, a fej nagyméretű
(600 g+) es finom levelű.

A jégsalátafej nagyméretű
(800-900 g), tömör, sötétzöld,
jól záródó szoknyaleveleket hoz,
korai fajta (hajtatható), tavaszi és
nyáreleji termesztésre javasolt.

Jól tűri a nyári hőséget. A fejek
középzöld színűek, 400-900
g-osak, lapított gömbalakúak.
Felmagzás- es napégésellenállóság jellemzi.
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SALÁTAFAJTÁK

Fajta

Típus

Ültetés

Vágás

Jukebox

vajfej

október – március

november – május

Graffiti

vajfej

április – szeptember

június – október

Sunny

vajfej

április – augusztus

június – október

Pursuit

jégsaláta

április – május

május – július

Lilach

jégsaláta

május – július

június – szeptember
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PARADICSOMFAJTÁK
SZABADFÖLDI PARADICSOMFAJTÁK

Rio Tinto F1

Topkapi F1

Olga F1

Mark Oro F1

Cascais F1

Bokor, determinált növekedésű
paradicsomfajta, termese
75-85 g/db, megnyúlt, fényes
piros színű, San Marzano típusú
bogyókat terem.

Féldeterminált, korai fajta, amit
termesztenek hajtatásban és
bokornak egyaránt.
Kerek, kemény bogyói 140-150
grammosak. Sokáig köt es terem.
Frisspiaci sorolt típus.

Féldeterminált fajta, fóliába vagy
szabadföldre. Termései 140-160
gr-osak, kerekek, kemények,
szép, piros színűek, frisspiacra
valok.

Determinált, saláta típusú,
megnyúlt, kemény, a 80-110 g-os
bogyók jó ízűek.

Középméretű megnyúlt bogyójú,
nagy szárazanyag tartalmú,
frisspiaci és feldolgozóipari fajta,
rövid ízközökkel, kompakt
fejlődéssel és jó lombtakarással.
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PARADICSOMFAJTÁK
HAJTATÁSI PARADICSOMFAJTÁK

Lamia F1

Magnolia F1

Shiren F1

Sir Elyan F1

Cornabel F1

Folytonos növekedésű, nagyon
kiegyenlített, 110-120 g-os,
kifejezetten szép csészelevelű,
intenzív sötétpiros színű,
szabályos gomb alakú, kemény
bogyójú, LSL fajta, ami fürtben is
szedhető. Bőtermő. Rövid ízközű,
nyitott növény, jól köt,
növényápolása egyszerű.
Hideg vagy fűtött hajtatásra
javasoljuk.
Rezisztenciák: HR: Vd, Fol1,2,
ToMV, IR: MiTYLCV

Extra minőségű, kíváló izű és
színű bogyókat termő
fürtparadicsom. Enyhén fűtött
növényházba februártól való
ültetésre javasoljuk.
Ellenállóságai: Vd, Fol1, Fol2,
ToMV, Mi, Mj, For, Ff, TSWV.

Nagyon szépen, folyamatosan
termő, cseresznyeparadicsomfajta. Bogyói elegáns halszálka
elrendezésben 25-35 g-osak,
kerekek, fürtben (20-24 bogyó/
fürt) is szedhetők, fényes
pirosak, kifejezetten pultállók.
Vevői nagyra értékelik kiváló,
édes ízét. Bőtermő.
Talajon történő hideghajtatásra
javasoljuk.
HR: Fol: 0, 1, ToMV. IR: M.

Folytonnövő San Marzano
bogyótípusú (megnyúlt) fajta.
Termései kb. 100-130 g, kb. 9 cm
hosszúak. Erős gyökérzetének
köszönhetően Bibepont-rothadás
toleranciával rendelkezik, jól köt
és nagyon sokat terem. Termései
piacosak, fürtön belül egyszerre
színesedők, kemények,
ízletesek. Tavaszi és őszi
hajtatásra egyaránt alkalmas.
Zöldmunkája egyszerű. HR: ToMV,
V: 0, Fol: 0, 1, TSWV: 0. IR: M.

Igazi különlegesség, mert paprika
alakú, szép piros színű, jó ízű,
magnélküli 150-160 g-os
paradicsom. Középhosszú ízközű,
folytonnövő habitusú,
a tápanyag-ellátásra igényes,
bőtermő fajta, hideghajtatásra.
Rezisztenciák: HR: FOL: 0, 1, V0.
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TÖKFÉLÉK
KABAKOS FAJTÁK

Yaounde F1

Ezra F1

Musque de Provance

Butler

Cosima F1

Fűtés nélküli fóliás
berendezésekben és
szabadföldön is termeszthető,
termése 18-20 cm-es, sötétzöld,
márványos
cukkini. Növekedése nagyon
gyors, rövid ízközű, guggonülő.
Hosszú ideig virágzik és terem
minden hónaljban.

Korai cukkini fajta szabadföldi
termesztésre. 14-16 cm-es
termesei világos szinuek,
alaktartóak, betakarításkor nem
törnek. Nagyobban szedve
főzőtök formájúak.

Nagyméretű sütőtökfajta amit
az őszi és a téli hónapokra
szokásos termeszteni.
A tökök kerekek, bordázottak és
szép bézs sárga színűek beérve.
Vastag húsú és jól eltartható
termései jól tárolhatók.
Elkészítésénél figyelembe kell
venni erős hússzerkezetéből
adódó hosszabb sütési időt.

Kanadai típusú sütőtők,
ami koncentráltan érő és jól
tárolható.

Sötét-középzöld, parthenocarp,
roppanós berakó uborkát terem,
ami 3,1:1 méretarányú.
Terméshozása korai és bőtermő.
Síkművelésben, kordonon, fólia
alatt és szabadföldön egyaránt
lehet termeszteni. Rezisztens
CMV-re es lisztharmatra,
toleráns peronoszpórára.
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UBORKAFAJTÁK

TOJÁSGYÜMÖLCSFAJTÁK

KÍGYÓUBORKA FAJTÁK

TOJÁSGYÜMÖLCSFAJTÁK

Pindos F1

Sorolla F1

Carmen F1

Veronica F1

Aragon F1

Gyors fejlődésű, betegség-ellenálló, közepesen erős növekedésű
hajtatási kígyóuborka hibrid.
Termései nem nőnek túl,
általában 32 cm hosszúságúak,
simák, sötétzöldek, csaknem
nyaknélküliek. A növény nyitott,
könnyen kezelhető, rövid és
hosszú kultúrára egyaránt
alkalmas. Rezisztenciai: CMV,
Lisztharmat (Sf).

Nagyon erősen növekvő
stressztűrő kígyóuborka fajta.
Februári-áprilisi ültetésben
a legszebb, hideghajtatásban
a hőingadozásokat legjobban
bírja, nagyon bőtermő. Az uborka
növénye erőteljes, levelei és
levélnyelei nagyméretűek.
Termései 33-35 cm-esek,
egyenesek, középzöldek, simák,
oldalhajtáson sem nőnek túl. IR:
CVYV.

Erőteljesen növekvő
nagy hozamra képes
lisztharmatellenálló hajtatási
kígyóuborka. Termései súlyosak,
fényesek, 33-35 cm hosszúak,
csaknem nyak nélküliek.

Hajtatási, de szabadföldön is
megtermeszthető, tüskementes
fajta.
A bogyók 18-20 cm nagyságúak.
IR: CMV és TMV.

Hajtatásban es szabadföldön is
könnyen megdermeszthető,
65-75 napos, fajta. A termés
alakja nyújtott tojás, színe
mélyfekete-lila, csillogó,
hossza 18-20 cm, szélessége
kb. 10 cm, egyöntetű. A termés
ízletes, magszegény, fehér húsú.
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HAGYMAFAJTÁK
KÖTÖZÔHAGYMA
FAJTA

VÖRÖSHAGYMA FAJTÁK

FOKHAGYMAFAJTA

Frontino F1

Rhino F1

Wolf F1

Savel

Messidor

Korai, spanyol típusú
hagymafajta, héja igen tartós,
bírja a gépi betakarítást, színe
sötét bronzbarna, hagymája
kerek, kb. 7-9 cm-es, rendkívül
kiegyenlített, kb. 150 g/hagymafej.
Hozama akár 90 to/ha. A fejek
felvágva egyközpontúak, fehér
húsúak. Tárolható márciusig.

Nagyon erős páncélzatú,
sötétbarna, 50- 70 mm átmérőjű,
kemény, kiegyenlített állományú
hagymákat terem. Erős, felálló
levélzetű, jó gyökérrendszerű,
középkorai fajta tárolásra.

Áttelelő, jó télálló vöröshagyma,
ezért megbízhatóan telel.
Nagyméretű, darabos hagymákat
terem. Tavasszal
zöldhagymaként, később
főzőhagymaként értékesíthető
(májustól). Hozama kiemelkedő.
Akár tíz hónapig tárolható
megfelelő körülmények között.

Csomózási fajta, mert ez egy
Allium fistulosum. A belőle
készített árunál mutatós a fehér
hagyma és zöld lomb kontrasztja.
Jól pultálló. Lombja igen erős és
felálló. Hagymatestet egyáltalán
nem képez.

A Messidor fajta őszi vetésre
való, biztonságosan telel és
gyönyörű teljesen fehér, nagy
fejeket terem. Érése középkorai,
nagy hozamú és jól tárolható.
Vírusmentes szaporítóanyagat
Franciaorszagból importáljuk.
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HAGYMAFAJTÁK

Típus

Fajta

Érésidő

Méret (cm)

Értékesítés

Vöröshagyma

Frontino F1

korai

7-9

frisspiac + tárolás

Rhino F1

középkorai

6-8

tárolási

Áttelelő

Wolf F1

középhosszú

7-9

frisspiac + tárolás

Fokhagyma

Messidor

középhosszú

6-7

tárolási januárig

Kötöző

Savel

középhosszú

22+

frisspiac

Vöröshagyma

(ex HAG 37-97 F1)
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DINNYEFÉLÉK
MAGOS GÖRÖGDINNYE-FAJTÁK

Aksent F1

Vasko F1

Varda F1

Zodiak F1

Crimson Sweet

75-79 napos, csíkos, vékony héjú,
megnyúlt alakú, vérpiros
hússzínű, ropogós húsú, termése
kb. 6-8 kg/db, lombozata
erőteljes növekedésű,
napégésnek jól ellenáll.

80-83 napos, ovális, nagy testű,
10-12 kg/db, intenzív piros
hússzínű, ropogós, repedésre
nem hajlamos, csíkos minőségi
belföldi értékesítésre való
dinnyefajta.

83-85 napos, csíkos, ovális
dinnye, 12-14 kg-os termésekkel,
mézédes ízű, ropogós, lombozata
erőteljes növekedésű,
napégésnek jól ellenáll.
Összhozama igen magas.

85-88 napos, megnyúlt,
zöld-fehér csíkos héjú,
10-12 kg/db, a húsa intenzív piros,
tömör, mézédes, kellemes ízű.
Bőtermő, könnyen
és jól megújuló, szezonzáró fajta.

Kiváló német szelekció, bőtermő,
kiegyenlített es erős növekedésű.
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DINNYEFAJTÁK

Faj

Fajta

Típus / alak

Súly(kg)

Érés (nap)

Görögdinnye

WS1114 F1

Crimson / kerek

8-10

Korai (70-72)

Görögdinnye

Vasko F1

Crimson / ovális

10-12

Korai (80-83)

Görögdinnye

Varda F1

Crimson / ovális

12-14

Középérésű (83-85)

Görögdinnye

Zodiak F1

Crimson / megnyúlt

10-12

Középérésű (85-88)

Görögdinnye

Aksent F1

Crimson / megnyúlt

6-8

Korai (75-79)

Görögdinnye

Crimson Sweet

Német / ovális

7-9

Középérésű (85-88)
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DINNYEFÉLÉK
MAGNÉLKÜLI GÖRÖGDINNYE-FAJTÁK

Lynx F1

Ocelot F1

Cheetah F1

Leopard F1

Tigris F1

Az egész világon ismert
magnélküli minidinnye fajta.
Kiválóan terem (jó megporzás
esetén), betegségeknek
jól ellenálló középkései fajta.
Nagyon kellemes ízű és állagú
termései jól csomagolhatók,
szállíthatók és hosszan pulton
tarthatók.

A legkorábbi magnélküli
görögdinnye fajták közé tartozik.
Könnyen termeszthető,
egész szezonra ajánlható.
Nagyon szép külső megjelenésű
csíkos dinnye, jól mutat a pulton,
élénk hússzíne és kiváló íze miatt
keresett fajta.

2,5- 3 kg-os, kifejezetten jól
szállítható, pultálló görögdinnye
fajta. Érésideje közepesen korai.
Húsának színe kiemelkedő.

Elsőosztályú ropogós csíkos
magnélküli görögdinnyefajta.
Termési mérete 3,0-3,5 kg,
alakja szép kerek.
Szokásosan a szezon második
részére időzítik termesztését.

Magnélküli 3-4 kg-os
terméseket terem.
Koncentráltan érik.
A friss gyümölcsmixekbe
kifejezetten ajánlható fajta,
mert húsa ropogós élénk színű
és kockázásra is alkalmas.
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CSEMEGEKUKORICA FAJTÁK
CSEMEGEKUKORICA FAJTÁK

Turbo F1

Kiara F1

Kwondo F1

Rustler F1

Kinze F1

Normálédes, 72-76 napos,
a cső kiemelkedően mutatós,
nagyméretű, akár több mint
21 cm hosszú, 18-20 szemsoros,
5.2 cm vastag. Erős növekedésű,
dőlésre nem hajlamos.
Nagyon korán is vethető
és szakaszolható.

Szuperédes, 70-75 napos,
a cső 20-22 cm hosszú,
18-20 szemsoros, kiváló
minőségű. A növény 200-230 cm
magas.

Kései fajta, ami a Kinze után
érik 1-2 nappal.
A növény 210-220 cm magas,
szemei fényesek, szuperédesek.
Kifejezetten jó betegségellenállóságú. HR: MDMV, Ht.

Szuperédes, 75-85 napos,
a cső 20-21 cm hosszú, átmerője
5.2 cm, 16-18 szemsoros, kiválóan
szakaszolható, piacos, édes fajta.
A legjobb fogyasztási élményt
adja.

Szuperédes, 80 napos, a cső 2226 cm hosszú, 5.4 cm átmérőjű,
18-20 szemsoros, méretéből
adódóan nagyhozamú, rendkívül
piacos, kiváló stressztűrő
és kiválóan szakaszolható
július 10-15-ig.
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BABFAJTÁK

SPÁRGAFAJTA

BABFAJTÁK

SPÁRGAFAJTA

Fortal

Sideral

Catalina

Coco Rose

Mondeo F1

70-72 napos, sárga, nagyhüvelyű,
20-22 cm hosszúságú, kerek
keresztmetszetű, fehér magvú
fajta, a bokor magassága
kb. 50 cm, extra bőtermő.
Koncentráltan érik, kézi szedés
után megújul.

Sötétzöld hüvelyű, 13,5-14 cm,
közepesen korai, szálkamentes
ceruzabab, kiváló a betegségellenállósága.

66 napos, 12-13 cm kerek-ovális,
80%-ában 5-6 mm átmérőjű,
szálkamentes középzöld hüvelyű
zöldbab fajta.

Francia kifejtőbab szelekció,
ami nagyhozamú és
toleráns antraknózisra
és mozaikosodásra.

Középkorai, sípjainak átmérője
18-22 mm, minősége zölden
vagy halványítottan szedve
is kiváló, nagy hozamú fajta.
Magyarországon sok helyen
nagyon bevált.

Deutsche Saprelzucht
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SPÁRGA
MONDEO F1 (megrendelésre)
A spárga (Asparagus officinalis L.) termesztése számára hazánk éghajlata és talajadottsága kiválóan alkalmas. A spárga évelő növény és az egyik legjövedelmezőbb
zöldségféle. Szabadföldi termesztés mellett ajánlott a kisalagút kialakítása a spárgasorok felett, amivel védhetők a sípok a korai tavaszi fagyok ellen. A kisalagút alatt a
spárgasípok gyorsabban fejlődnek, jobb minőségűek és a szedés időszaka lerövidíthető, a kártevők ellen is ad védelmet. Ajánlott a magas, fűtés nélküli vagy enyhén fűthető berendezésekben a halványított vagy zöldspárga hajtatása. Ebben az esetben
5-8 tő/m2 állománysűrűség a megfelelő és 3-4 évig célszerű a töveket hajtatni. A várható síphozam 2,5 – 4 kg/m2.
A hajtatással és a szabadföldi termesztéssel előállított jó minőségű, tetszetős, szép
formájú, vastag spárgasípokra hosszú évek óta keresleti piac alakult ki. A korai
hímhibrid fajta termesztése és a korszerű technológia alkalmazása jól szolgálja a termelők és a fogyasztók igényét. Sok éves kutató munkám és több éves felmérésem
alapján a kívánalmaknak kiválóan megfelel a MONDEO F1 100%-ban hímhibrid fajta.
A Mondeo F1 fajta korai. Termeszthető fehér és zöldspágaként. Sípjai vastagok, átmérőjük 18-22 mm. Súlyuk általában 50 g/síp, szép formájúak, görbülésre nem hajlamosak, a sípok feje zárt, a pikkelylevelek jól fedik a sípfejeket. A sípok finom szövetűek,
nem rostosak, a piaci igényeknek megfelelőek, szép középzöld színűek. Halványítva
szép fehér sípokat nevel.
Javasolt telepítési sortávolság 180-260 cm, tőtávolság 20-30 cm.
Telepítési mélység hagyományosan 22–25 cm, a sekélyebb mélységű (16–20 cm)
telepítéssel a sípok korábban szedhetők.
A halványított spárga termesztéséhez 16 000–17 500 tő/ha ajánlott.
A zöld spárga termesztéséhez legalább 20 000–25 000–30 000 tő/ha szükséges.
                       Fehér Béláné dr.
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