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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 25 évben 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 fajta
új
donságokat sikerült a magyar termesztők számára biztosítanunk. Saját paprikanemesítésünk nemcsak Magyarországon, hanem a világ sok országában elismert.
Lelkiismeretes szakmai kapcsolatokat ápolunk partnereinkkel, így intézményekkel, iskolákkal, termesztőkkel és
kereskedőkkel. A kertészek szolgálatára 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 legjobb választékot összeállítani, amit ebben a katalógusban bemutatunk.
Az eredményes kertészeti
termesztéshez sok sikert
kívánok.
Dr. Fehér Tibor
ügyvezető igazgató

FEJES KÁPOSZTÁK

Típus

Fajtanév

Fejes káposzta Delight Ball F1

Ültetés

Felhasználás

Értékesítés

januártól

frisspiac + export

márciustól

márciustól

pultos frissáru

májustól

Fejes káposzta

Bourbon F1

Fejes káposzta

Castello F1

április – július

pultos frissáru

július – március

Fejes káposzta

Busoni F1

április – július

pultos frissáru

augusztus – április

Fejes káposzta

Satie F1 YR

május – június

pultos frissáru és savanyítási

október – április

Fejes káposzta

Lion F1 YR

május – június

pultos frissáru és savanyítási

október – április

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

Vöröskáposzta Rondale F1 YR

április – július

pultos frissáru

július – október

Vöröskáposzta

Rovite F1

április – július

pultos frissáru

július – október

Vöröskáposzta

Rodon F1

május – június

pultos frissáru és savanyítási

október – április

Kelkáposzta

Emerald F1

április – július

pultos frissáru

július – december

Kelkáposzta

Serpentine F1

április – július

pultos frissáru

július – december

Kelkáposzta

Spinel F1

április – július

pultos frissáru

július – december

pultos frissáru

október – április

Kelkáposzta

Tourmaline F1 június – augusztus

Bimbóskel

Brilliant F1

május – június

pultos frissáru

szeptember – február

Bimbóskel

Bright F1

május – június

pultos frissáru

október – február
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PULTOS ÉS SAVANYÍTÁSI FEJESKÁPOSZTA-FAJTÁK
DELIGHT BALL F1

Januártól való ültetésre, 50-60 napos, primőr fajta. ami felmagzásnak jól ellenáll és nem reped. Hajtatható vagy szabadföldön
is könnyen megtermeszthető. Fényeszöld levelű, 0,8-1,5 kg, kerek, tömör fejű, belseje frisszöld és kellemes ízű.

BOURBON F1

65-70 napos, tavasz végére, nyár elejére időzíthető fajta. Erős gyökérzetű, frisszöld színű, belül fehér, kerek, tömör, akár 2 kg
feletti, repedésre nem hajlamos fejjel, mely hosszan lábon tartható. Pultossága mellett már az egyik legkorábbi savanyítási
alapanyag. Előnye nagy hozama és termésbiztonsága.
DELIGHT BALL F1

CASTELLO F1

80 napos, 1-3,5 kg-os tömör, sima felszínű, kerek, szürkés külső levelű, fehér belsejű, megbízható fajta az egész nyári és őszi
szezonra. Állománya 40-70.000 tő/ha. Jól tárolható pultos káposzta, ami savanyításra is alkalmas.

BUSONI F1 YR

Rendkívüli szántóföldi ellenállóság jellemzi az állományát. Ültetésétől 100-110 napra, vágható 2-3 kg-os szürke, hamvas fejei
tömörek, kerekek, simák, kiváló belső szerkezetük miatt márciusig jól tárolhatók. A belőle rakott áru nagyon szép piacos. Ös�szességében könnyű termeszthetősége, hozama és kiváló minősége miatt lett slágerfajta.

SATIE F1 YR

110 napos, 2-3 kg-os, egészséges, kerek fejű, kettős hasznosítású nyári, őszi fajta.
IR: feketeerűség (Xanthomonas) és HR: fuzárium-ellenálló.

LION F1 YR

BUSONI F1 YR

A legszebb káposzták közé tartozik, 120 napos tenyészidejű, megbízható, kiváló minőséget adó fajta. Betegség-ellenálló, igen
bőtermő, 2-4 kg-os tömör, kerek fejű, és hosszan lábon tartható. Tárolás után is frisszöld takarólevelű, és késő tavaszig szép
pultos vagy savanyítós alapanyag.

ZOLTÁN (17-1265) F1 YR

125 napos, erőteljes növekedésű fajta, ami jól bírja a nyarat, a meleget. Szép, egyöntetű, 3-5 kg-os, szürke fejeket terem és kiváló hozamú. Fehér belsejű, tömör fejei könnyen tisztíthatók, tavaszig jól tárolhatók. HR: Fuzárium és IR: Xanthomonas.

LANDINI F1 YR

A nagy tömeget adó savanyítási fajták legkorábbika, nagy kerek, zöld, kissé lapított fejei 85-90 nap alatt 3-6 kg-ra is megnőnek,
jó minőségűek, „selyemlevelűek”, egészségesek. Augusztusi-szeptemberi kivágásra javasoljuk.

BURTON F1 YR

BURTON F1 YR
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Az egyik legkedveltebb 95-105 napos savanyítási fajta. Fejei kékesszürkék, enyhén laposak, 4-5 kg-osak és kiváló szerkezetűek,
jóízűek. Könnyen megtermeszthető, kiegyenlített fajta. A savanyítók értékelik kiváló szeletelhetőségét, ízét és a belőle készült
áru piacosságát.

VÖRÖSKÁPOSZTA-FAJTÁK
RONDALE F1 YR

75-80 napos, 1-2 kg-os, enyhén megnyúlt- kerek, hamvas mélyvörös, tömör belső szerkezetű fejeket terem. Egyszerűen megtermeszthető tavaszi és másodvetésben egyaránt, nyári, kora őszi kivágásra. Hosszan lábon tartható, kiválóan stressztűrő.

ROVITE F1

110 napos, kerek, nagyméretű (2-3,5 kg), intenzív vörös színű, remek belső szerkezetű, jól tárolható fajta. Nyári termesztésre is
javasoljuk, nagy hozamot biztosít.

RODON F1

Magyarország egyik kedvenc vöröskáposztája, hozama, minősége és tárolhatósága miatt. 120 napos, 2-3 kg tömegű, tojás alakú,
hamvas, kékeslila fejei szépek és nagyon jól tárolhatóak. Termesztését jellemzően októberi kivágásra időzítik.

RODON F1

KELKÁPOSZTAFAJTÁK
EMERALD F1

Nagyon szép, hólyagos, fodros, kívül zöld, belül sárga levelű fajta, 85 napos tenyészidővel. Melegtűrése miatt az egész nyárra vagy
kora őszre időzíthető.

SERPENTINE F1

Egész évben termeszthető, de főképpen nyári, 90-95 napos, erős gyökerű és növekedésű, baktériumtoleráns fajta. Kb. 1,5 kg-os
tömör, középzöld, hólyagos, fodros fejei piacosak, mutatósak.

SPINEL F1

Kb. 120-130 napos tenyészidejű, őszi, téli fajta. A fejek akár 2-2,5 kg nagyságúra is megnőhetnek. Előnye, hogy nagy hozamú.
Levelei középzöldek, tömör, friss belsejű, szépen fodros káposztafejeket terem. IR: Xanthomonas.

TOURMALINE F1

TOURMALINE F1

130+ napos, téli fajta, ami átteleltethető. Baktériumtoleráns fejei tömörek, 1-2 kg tömegűek, élénk mélyzöldek, szép takarólevelűek még tavasszal is. Nagyon szép piacos. A legkorszerűbb fajták közé tartozik rezisztenciái és minősége miatt.

BIMBÓSKELFAJTÁK
BRILLIANT F1

Kb. 120 napos fajta. Májusi ültetéssel már szeptemberben betakarítható. Nagyon kedvelt koraisága, minősége, hozama és kön�nyű termeszthetősége miatt. A rügyek átlagosan 2,5-3,0 cm átmérőjűek. A bimbók könnyen fejthetőek, betekaríthatóak. Előnye
az is, hogy jóizű.

BRIGHT F1

140-150 napos, nagy hozamú, erős, jó ellenállóságú téli fajta, betakarítása novembertől decemberig és a téli hónapokban ajánlott. Bimbói kiegyenlítettek, fényeszöldek, nagyon tömörek, kerekek, összességében piacosak.

BRILLIANT F1
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KARFIOLFAJTÁK
BARCELONA F1

Kiváló választás kora tavaszi, illetve őszi termesztéshez. Március közepén ültetve júniusban szedhető, kb. 80 napos fajta. Nagy
lombot, gyönyörű boltozatos, hófehér, tömör 1,5-2,5 kg-os rózsákat nevel. Előnye a minősége.

SEOUL F1

A legjobb szeptemberben történő betakarításra. 75-85 napos tenyészidejű, minőségi fajta. Kb. 2 kg-os fehér rózsái a legtömörebbek a fajtasorban, nagy hozamot biztosít. A 30-as műanyag rekesz gyakran több mint 20 kg.
BARCELONA F1

LOCRIS F1

Egész szezonban, így nyáron is termeszthető, jól szakaszolható, meleg- és stressztűrő fajta. Tenyészideje kb. 85 nap. Erős lombozata hófehér rózsáit csavarodva, mint a szaloncukor papírja takarja. A fejek kb. 2 kg tömegűek.

SX ALL SEASONS

A hazai karfiol fajtasor egyik legbőtermőbb fajtája. Kn. 90 napos, szeptemberre-októberre időzítve 1,5-2,5 kg-os, tömör, boltozatos, nagyon szép fehér rózsákat terem. Csavart leveleivel jól takarja rózsáit. Hosszan elnyújtva betakarítható.

KAMIS F1

Késői, 95-110 napos, őszre, télre időzíthető fajta. A rózsái a legszebbek közé tartoznak, és olyankor hozza, mikor már kevés fajta
terem.
LOCRIS F1

RETEKFAJTÁK
DIEGO F1

Egységes gumója szép, mélybordó színű, kb. 50+ mm nagyságú, teljesen kerek, kifejezetten ízletes. Szabadföldre és hajtatásra
is alkalmas fajta, melynek tenyészideje a vetéstől számítva kb. 40 nap. Lombja kicsi, erős ízesülésű, könnyen csomózható. Repedésre nem hajlamos és IR szürkepenész-ellenálló.

WHITELLA F1

DIEGO F1
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Kerek fajta, fehér, sima felülettel, kb. 5 cm átmérőjű gumókkal, porcelánfehér, roppanós hússal, csomózásra vagy csomagolásra. Igen korai és betegség-ellenálló fajta.

KARFIOLFAJTÁK

Fajtanév

Ültetés

Felhasználás

Értékesítés

Barcelona F1

március – június

frisspiac

június – szeptember

Seoul F1

március – június

frisspiac

június – szeptember

Locris F1

március – június

frisspiac

június – szeptember

SX All Seasons

április – június

frisspiac + ipar

szeptember – október

Kamis F1

május – június

frisspiac + ipar

szeptember – október
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CÉKLAFAJTÁK
BONEL		

Gyorsan fejlődő, felmagzásnak jól ellenálló, kb. 80 napos, korai fajta. Kerek, 6-10 cm átmérőjű, kifejezetten édes, fehérgyűrű-mentes, minőségi, tárolható céklát terem, ami frisspiacra, tárolásra és ipari felhasználásra egész évben alkalmas.

CAMARO F1		

Mélyvörös, teljesen sima, vékony héjú, kiegyenlített, kb. 6-8 cm átmérőjű, kerek, piacos gumót terem, mivel hibrid. Kb. 80 napos,
jól tárolható extra áru készíthető belőle. Könnyű termeszthetőségét segíti a kiváló minőségű, kalibrált vetőmagja.

CAMARO F1

ZELLERFAJTA
SX-200		

Rövid tenyészidejű, kb. 130-140 napos, szeptembertől szedhető és tárolható fajta. Gumói rendkívül kiegyenlítettek, 1-1,2 kg tömegűek, sima felületűek, a gyökerek alul, koncentráltan helyezkednek el, ezzel biztosítva a könnyű tisztíthatóságot. Pudvásodásra nem hajlamosak. A lombozat sötétzöld, Septoria-ellenálló.

SX-200

GYÖKÉRZÖLDSÉGEK, SÁRGARÉPAFAJTÁK
SPEEDO F1		

A legkorábbi fajták közé tartozik, 90 nap alatti tenyészidővel, csomagolásra (Sopranónál 10 nappal korábbi), 21 cm hosszú, sima,
élénk narancsszínű répák. Jellemzői: kötözésre vagy ládás árunak. Lombja kifejezetten erős, növekedése egészséges, felmagzásra nem hajlamos. Jó körülmények között 1,5 Mio/ha-ra besűríthető.

EXELSO F1

Hajtatásban őszi-téli vetésekre és másodvetésre – aratás utánra – ajánljuk, mert erősen felmagzás-ellenálló. Kb. 100 napos,
a répák karcsúak, simák, kb. 18-23 cm hosszúak, élénk színűek. A tavaszi korai szabadföldi termesztés szép új fajtája.
SPEEDO F1
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GYÖKÉRZÖLDSÉGEK

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

100-110

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

120-130

május – július

IR: lisztharmat

Tito

100-110

április – július

IR: repedésellenállóság
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MUSICO F1		

A korai fátyolfólia-takarásos technológia fajtája. A répatestek 17-19 cm hosszúak, sima felületűek, repedésre nem hajlamosak.
Gyorsan vállasodnak és végük szépen tompul, színük intenzív. Egészséges lombozat jellemzi, erős ízesüléssel, jó betegségellenállósággal.

SOPRANO F1

Vetése után 90 napra csomózható, 110-120 napra már tökéletesen betompul és tárolható. A nagyon sima, élénk színű répák
piacosak, könnyen megtermeszthetőek. Minősége és rezisztenciái ugyanolyanok, mint a Maestro F1-é. Nagy előnye, hogy felmagzásra nem hajlamos. A homoki sárgarépa-termesztés kedvenc fajtája.

MAESTRO F1		

SOPRANO F1

Kiváló és jól ismert fajta. Tenyészideje kb. 120 nap. A répatestek 20-22 cm nagyságúak, simák, gyönyörű színűek, még nehéz
viszonyok között is könnyen megtermeszthetők, deformálódás nem jellemző. Frisspiaci értékesítésre vagy tárolóból mosott
árunak ajánljuk. A hűtőben való tárolást a legjobban bírja, színét, frissességét a mosás után is jól megőrzi.

OCTAVO F1		

Új fajta! Főszezonbeli nanti hibrid, késői felszedésre vagy talajban és hűtőben való tárolásra. A répatestek 17-20 cm hosszúságúak, sima felületűek. Nagy hozamú, igazi csomagolós répa. A fagynak az átlagnál jobban ellenáll, rezisztenciái a könnyebb termesztést biztosítják.

EXTREMO F1		

Nyári-őszi termesztésre való, 110-120 napos fajta. A répatest sima felszínű, mérete kb. 22-22 cm, minősége, külső és belső színű
kiváló. Betakaríthatósága biztonságos törés- és fagyellenállósága miatt. A lombozat rendkívül egészséges, erőteljesen csatlakozik a répatesthez. A répatestek a talajban mélyen ülnek, ezért jól tűri a fagyokat, szalmatakarással átteleltethetők.
OCTAVO F1

BOLERO F1		

110-120 napos, főszezonbeli és tárolási nanti hibrid fajta. Kiváló ízének is köszönheti népszerűségét. A jó termesztési viszonyokat
meghálálja. A répatestek 18-20-22 cm hosszúak, jól tűrik a gépi felszedést, tárolást, mosást, válogatást. Nyár közepi vetésre is
alkalmas.

SIROCO F1		

A japán kuroda és a francia nanti répák hibridje. Kiváló szín és íz, sima felület, jó lombellenállóság, nagyméretű répatest (22-25
cm) és 130-140 napos tenyészidő jellemzi. Főképpen a homoki termesztés fajtája.

MELODIO F1

Ígéretes új fajta! Nagyméretű (21-23 cm-es), tökéletesen betompuló, abszolút sima, mélynarancs színű sárgarépa, főképpen
frisspiacra, darabos értékesítésre ajánljuk.

TITO		

SIROCO F1
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A konstans nanti fajták kiváló képviselője, 90-100 nap alatt 22-24 cm nagyságúra fejlődik, színe mély narancssárga, íze finom.
Konténerben akár tavaszig tárolható.

BABFAJTÁK
FORTAL		

Tenyészideje kb. 70-72 nap. Sárga, nagy hüvelyű (14-16 cm), kerek keresztmetszetű (9-10,5 mm átmérőjű), fehér magvú fajta.
Koncentráltan érik és lassan öregszik. Bokormagassága kb. 50 cm magas, igen erőteljes, extra bőtermő és betegség-ellenálló:
IR: BCMV vírus, antraknózis.

SIDERAL

Sötétzöld hüvelyű (13,5-14 cm), közepesen korai, szálkamentes ceruzabab kiváló betegség-ellenállósággal.

FORTAL

COCO ROSE AMELIORE

Kifejtő bokorbab. Hüvelyhossza 16-17 cm, egy hüvelyben 5-7 db bab terem. Az ezer mag tömege meghaladja az 500-550 grammot. A babszemek beéréskor barnák, bíbor csíkozattal. Betegség-ellenálló fajta.

CSEMEGEKUKORICA-FAJTÁK
TURBO F1		

Normálédes, 72-76 nap tenyészidejű fajta. A cső 21 cm hosszú, 18-20 szemsoros, 5,2 cm vastag, 250-300 g+/db. Már április elejétől vethető és jól szakaszolható. Nagy termésre képes. A növény erős növekedésű, dőlésre nem hajlamos.

COCO ROSE AMELIORE

KUATUOR F1			

Szuperédes, 70-72 napos fajta. A cső 20-22 cm hosszú, 18 szemsoros, 300-350 g/db. Koraisága miatt frisspiacra kiváló. Másodvetésre is ajánljuk.

RUSTLER F1		

Szuperédes, 75-78 napos. A cső hossza 20-21 cm, átmérője 5,2 cm, 16-18 szemsoros, 300-350 g/cső. Nagyon vékony a szem
pericarpiuma, a szemek aprók, aranyló fényűek. Kiválóan szakaszolható, piacos, termésbiztos fajta a frisspiacra is. Legfinomabb
ízű a fajtasorban, és hosszan betakarítható, pulton tartható.

KINZE F1			

Szuperédes, 80 napos. Csöve szép nagy, 22-26 cm hosszú, 5,4 cm átmérőjű, 18-20 szemsoros, 400-450 g/cső. Nagy hozamú
fajta. Erőteljes növényhabitusú. Teljes betegség-ellenállósággal rendelkezik, kiváló a stressztűrő képessége. Jól szakaszolható.

KINZE F1
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KÁPIAPAPRIKA-HIBRIDEK
FERARO F1		

A legkorábbi a hazai kápia fajtasorban. Nagy hozamú, és eredményesen termeszthető hajtatásban és szabadföldön. Bogyója
6-7 × 13-15 cm, 2-3 rekeszű, 150-170 g/db, szabályos alakú, intenzív mélybordó színű, kiegyenlített. A szezon folyamán mérete
nem aprósodik, kevés kieső. Mikrorepedésre kevésbé hajlamos. Erőteljes gyökérzetének köszönhetően a növények intenzív növekedésűek, folyamatosan megújulnak, és ez biztosítja a bőséges terméshozamot. Magas szárazanyag-tartalma miatt hosszan
tárolható.

FERARO F1

KEYTEN F1 (EX.K10)

Korai szabadföldi és hajtatásra is alkalmas paprika. Vastag húsú, közepes méretű, 5,5-6 × 12-15 cm, tökéletesen illeszkedik a
kápia alaki elvárásokhoz, 2-3 rekeszű, 140-150 g/db, szép mélypirosba érik, intenzív színét fényszegényebb időszakban is megtartja. A tenyészidő végéig nem vagy alig aprósodik. Gyökérzete erőteljes.

KEYTEN F1

AARON F1		

Termeszthető akár szabadföldön, akár hajtatásban. Értékesítése belföldön és exportban is lehetséges. Kúpos alakú termései
6,5 × 13-15 cm nagyságúak, átlagosan 120-130 g/db tömegűek, vastag húsúak, édes ízűek, kellemes illatúak. Hosszan pulton
tarthatóak (LSL.). Tenyészideje rövidebb, mint a TV paprikáké, kötődés után is hamarabb szedhető, mert a termése világoszöld
színben és pirosra érve (akár egy kápia fajta) is értékesíthető.

AARON F1
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PAPRIKAFAJTÁK
Fajtanév

Fajtatípus

Bogyószín Bogyóméret (cm) Bogyótömeg (g) Növekedés

Javasolható termesztése

Értékesítés

Feraro F1

Kápia

Mélybordó

6-7 × 13-15

150-170

Erős

Hajtatás + int.szf.

Frisspiac + export

Keyten F1

Kápia

Bordó

5,5-6 × 12-15

140-150

Középerős

Hajtatás + int.szf

Frisspiac + ipar

Aaron F1

Kúpos, TV

Középzöld

6,5 × 13-15

120-130

Középerős

Hajtatás + int.szf

Frisspiac + export

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

Kúpos, TV

Fehér

6-7 × 13-15

120-140

Középerős

Hajtatás + int.szf

Frisspiac + tálcás

Kúpos, TV

Fehér

5,5-6,5 × 13-15

kb. 140

Erős

Hajtatás + szabadföld

Frisspiac + tálcás

Bika F1

Hegyes, csípős

Világoszöld

4,5-5 × 20-22

120-140

Erős

Hajtatás

Frisspiac

AL 4075 F1

(javasolt név: Anna)

AL-1210 F1
Adapt F1

(ex.AL1375)

Cornus F1

Hegyes, csípmentes

Világoszöld

3,5 × 20-22

110-125

Erős

Hajtatás

Frisspiac

Astrapi F1

Hegyes, csípős

Világoszöld

4-4,5 × 22-23

100-130

Erős

Hajtatás

Frisspiac

Anthea

PCR

Világoszöld

6 × 13-15

kb. 130

Enyhén csípős

Hajtatás

Frisspiac + export

Predi

Kaliforniai

Sötétpiros

7,5-8 × 13,5-14

300-350

Középerős

Hajtatás

Frisspiac

Banner

Blocky

Sárgásfehér

8-9 × 8-9

180-200

Erős

Hajtatás + int.szf

Frisspiac + export
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KÚPOS TV PAPRIKAHIBRIDEK
ADONIS F1

Közepesen nagyméretű TV paprika hajtatásra, frisspiacra és tálcázásra. Termései simák, vastag húsúak, szabályosak, kb. 5,5-6
× 15-16 cm-esek, 130-140 g/db súlyúak. Kimagasló az első osztályú és extra termések aránya. Termesztését javasoljuk, mert
folyamatosan bőtermő, erős növekedésű és gyökérzetű, egyenletes termésérésű.

ADONIS F1

AL 4075 F1 (AL javasolt név ANNA F1)

Kifejezetten nagyméretű, kb. 6-7 × 18-20 cm-es, 140-160 g/db bogyókat terem, sok extra bogyót hoz, összességében sokat terem.
Középkorai éréskezdetű. Hidegfóliás hajtatásra vagy szabadföldre való azoknak a termelőknek, akik a nagybani piacra szállítanak vagy piacon értékesítenek. Mérete miatt a darabonkénti értékesítésre javasoljuk.
Termesztése metszve vagy kordon mellett egyaránt eredményes.

AL 4075 F1

AL 1210 F1		

Arra lett nemesítve, hogy gyorsan sokat hozzon kis légterű fóliasátrakban. Rövid ízközei, szabályos, tálcázható termései 6-7 ×
13-15 cm-esek, átlagos bogyótömegük kb. 120-140 g/db, gyors és ütemes terméshozása nagy árbevételt ad a tálcás paprikát
termesztőknek.

ADAPT F1 (EX. AL 1375 F1)

ADAPT F1
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TV típusú, fehér, folytonnövő, hibrid paprikafajta. Hajtatásra és szabadföldi termesztésre alkalmas. A növény erőteljes növekedésű, folytonos megújulás, egyenletes termésleadás jellemzi. A szabályos bogyók sima felületűek, 5,5-6,5 × 13-15 cm-esek, átlagos bogyótömegük kb. 140 g/db, bőtermő. A bogyók mérete és alakja a tenyészidőszak során alig változik, és szedéseken belül
is nagyon kiegyenlített. Tálcás értékesítésre javasolt.

HEGYESPAPRIKA-HIBRIDEK
BIKA F1 		

Hegyes, folytonnövő, erős (csípős), kellemes ízű, korai fajta. Hajtatásban és szabadföldön is termeszthető. A növény fejlődése
erőteljes, amely folyamatosan hozza a vastag húsú, kb. 4,5-5 × 20-22 cm-es, 120-140 g/db, középzöld, enyhén hullámos felszínű
terméseit. Frisspiacra darabos értékesítésre ajánljuk. Vevői visszatérnek, újra vásárolják fogyasztási tulajdonságai miatt.

CORNUS F1		

Hegyes, folytonnövő, édes ízű, sima felületű, világoszöld, kb. 3,5 × 20-22 cm, 110-125 g/db, vastag húsú paprika. Hajtatásra
ajánljuk.

BIKA F1

ASTRAPI F1		

Hegyes, folytonnövő, erős típusú, korai, 4-4,5 × 22-23 cm, 110-130 g/db méretű bogyói világoszöldek, felszínük sima. A tenyészidő
folyamán a bogyók nem aprósodnak, stresszre kevésbé érzékenyek. A fajta termeszthető talajban, közegben, és kiemelkedő
vírusrezisztenciája hosszú termeszthetőséget biztosít.

ANTHEA		

PCR-típusú, kúpos, enyhén csípős, világoszöld színű, széles vállú, nagyméretű, 6 × 13-15 cm, kb. 130 g/db bogyókat terem.
Tavasszal és őszre is termesztik növényházban.

ASTRAPI F1

BLOCKY PAPRIKAHIBRIDEK
PREDI F1		

Kaliforniai paprikafajta. A bogyó kb. 7,5 -8 cm × 13,5 -14 cm, 300-350 g/db, vastag húsú, sötétzöldből pirosba érő. Hajtatásra
alkalmas és nagy terméstömeget hozó fajta. Tavaszi ültetésre és hosszúkultúrára javasoljuk, mert terméshozása középkései.

BANNER F1		

Blocky típusú paprikahibrid. A bogyó vastag húsú (4 mm), kocka alakú (8-9 × 8-9 cm), 180-200 g/db, sárgásfehér színből pirosba
érő, kiváló minőségű paprika. A termése szabályos alakú. Korai érésű, hajtatásra és szabadföldi termesztésre alkalmas, és nagy
terméshozamra képes.

BANNER F1
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FEJESSALÁTA-FAJTÁK
JUKEBOX (EX. BRA 3282)

Levele világoszöld, ropogós és finom, feje jól záródó, 500-600 g/db, allevelei felállók, kevésbé érintkeznek a talajjal. Termeszthető őszi, téli, tavaszi hajtatási időszakban. Bl 16-32.

GRAFFITI			

Középzöld, vajfej („blond”) típusú fajta. Lapos, jól záródó alleveleket, tömör, nagyméretű (kb. 500-600 g/db), fényes fejeket nevel.
A kifejlett salátafejek hosszú időn keresztül takaríthatók be. Termeszthető hideghajtatásban és szabadföldön. HR: Bl 1-28, Nr.0.

SUNNY		

JUKEBOX

Hajtatható, szabadföldön egész nyáron könnyen termeszthető, elismert fajta, keseredésre nem hajlamos. Az igazi szőke vajfejtípus. A fej nagyméretű (600 g+) és finom levelű.

JÉGSALÁTAFAJTÁK
ROBINSON		

Intenzív növekedésű fajta, amely a termesztési szezon elejére és végére is ajánlható. A kifejlett fej tömör, kb. 700 g-os, ropogós,
élénkzöld színű. Nagyon megbízható, ezért kedvelik a termelők. A legismertebb jégsalátafajtánk. HR: Bl 1-7,11,15-17.

PURSUIT		

A fej nagyméretű (800-900 g), tömör, sötétzöld, jól záródó szoknyalevelek védik a szennyeződéstől. Korai fajta (hajtatható), tavaszi
és nyár eleji termesztésre javasolt, ipari felhasználásra is ajánlott. Bl 16-32, Nr.0.

GLASSICA

PURSUIT

Nyári fajta, levele középvastag, jól záródó allevelekkel. Kerek feje ropogós, nagyon kiegyenlített fejformájú (kb. 700 g/db), napégésnek jól ellenáll. Csomagolásra kiválóan alkalmas. Bl 16-32, Nr.0.

LILACH		

Középzöld színű, a levelei finom erezettségűek, a fej formája lapított gömb alakú, 600-800 g/db. Jól tűri a nyári hőséget, nehezen
magzik fel. Palántázás után 35-50 nappal szedhető.

RÓMAISALÁTA-FAJTA
LITTLE JAM

Kiváló ízű, édes, ropogós, közepes méretű, körülbelül 20 cm magasságú, sötétzöld színű, rómaisaláta-fajta tavaszi, nyári és őszi
termesztésre.

LITTLE JAM
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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

Robinson

jégsaláta

április – augusztus

június – szeptember

Pursuit

jégsaláta

április – május

május – július

Glassica

jégsaláta

április – május

május – július

Lilach

jégsaláta

május – július

június – szeptember

Little Jam

római

április – augusztus

június – október
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KÍGYÓUBORKA-FAJTÁK
PINDOS F1		

Hajtatásra alkalmas hibrid (üvegház, fűtött és fűtés nélküli fólia). Termése sötétzöld, egyenes, sima, csaknem nyak nélküli,
kb. 30-32 cm-es. Gyorsan termőre fordul és bőven terem. Termesztését tavaszra, főszezonra vagy nyárra, másodvetésre ajánljuk. Rezisztenciái: CMV, Sf és peronoszpóra.

SOROLLA F1		

Erős növekedésű fajta, termése egyenes, középzöld, sima, 33-35 cm hosszú. Fűtött és fűtés nélküli termesztésre ajánljuk, mert
a hőingadozásokat nagyon jól bírja, jól köt és bőtermő. Rezisztenciái: CVYV, Ccu, Cca Sf.

PUSKÁS F1		

PINDOS F1

Sokoldalú rezisztenciával rendelkezik, megbízhatóan bőven terem téli és a tavaszi időszakban egyaránt. A termések sötétzöldek,
egyenesek, 32-33 cm hosszúak, nyak nélküliek. Az igényes uborkahajtatók megbízható fajtája. Rezisztenciái: CMV, CVYV.

BERAKÓUBORKA-FAJTA
COSIMA F1		

Hajtatható berakóuborka. Termése sötétzöld, parthenocarp, apró tüskés, kemény konzisztenciájú, hengeres, mérete 3,1:1 arányú. Rezisztens CMV-re és lisztharmatra, toleráns peronoszpórára.

CUKKINIFAJTÁK
YAOUNDE F1		

EZRA F1

Fűtés nélküli fóliás berendezésekben és szabadföldön is termeszthető. Termése 18-20 cm-es, sötétzöld, márványos, jól szállítható, nem kényes.

EZRA F1		

Termése 14-16 cm-es, világos színű, alaktartó, szedéskor nem törik. Korai, szabadföldi termesztésre ajánlott fajta. Később szedve a termése főzőtök formájú és színű.

TOJÁSGYÜMÖLCSFAJTÁK
ARAGON F1		

Tenyészideje 65-75 nap. Hajtatásra és szabadföldi termesztésre ajánlott, a körülményekhez jól alkalmazkodó, tüskementes fajta.
A termés alakja megnyúlt tojás, színe sötétlila, csillogó, tetszetős, ízletes, keseredésre nem hajlamos, hossza 18-20 cm, szélessége kb. 10 cm, 250-300 g/db, egyöntetű. Könnyen termeszthető.

VERONICA F1		

ARAGON F1
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A növények erős fejlődésűek, tüskementesek. Termése sötétlila, majdnem fekete, körte alakú, 18×10 cm (250-300 g/db), előnye,
hogy csaknem magnélküli, keseredésre nem hajlamos. Hajtatásra és szabadföldi termesztésre ajánlott francia fajta. Rezisztenciái: CMV; TMV.

HAJTATÁSI PARADICSOMFAJTÁK
SIR ELYAN F1		

Folytonnövő, San Marzano (megnyúlt vagy Lucullus) típusú fajta. Termése kb. 100-110 g/db, 9 cm hosszú, mélypiros színű, lédús,
ízletes és tartós. Rendkívül bőtermő, biberothadás-toleranciával rendelkezik. HR: ToMV, V: 0, Fol: 0, 1, TSWV: 0. IR: M.

SHIREN F1		

Folytonos növekedésű, bogyója piros és kerek (kb. 20 g/db), koktélparadicsom-fajta. Termése szabályos, halszálkaszerű, fürtben
szedhető (20-24 bogyó/fürt). Rendkívül ízletes és bőtermő. Sokáig tárolható.

LAMIA F1		

Folytonos növekedésű, hajtatásra alkalmas hibrid paradicsomfajta. A növény nyitott habitusú, kiültetése februártól javasolt. Talajon, kőzetgyapoton és kókuszblokkon egyaránt termeszthető. Bőtermő, termése kiegyenlített (110-120 g/db), intenzív piros,
szabályos gömb alakú, csészelevelei csillag alakban szétterülők. Bogyói kemények, jól szállíthatók és kiváló ízűek.

SHIREN F1

CORNABEL F1		

Folytonnövő paradicsomfajta, igazi különlegesség, mert a bogyói paprika alakúak, húsosak, magnélküliek, tetszetősek, 150-160
g/db. Nagyon finom, édes, kimondottan saláta készítésére alkalmas.

SUMMER SUN F1

Folytonnövő koktélparadicsom-fajta. Bogyói sárga színűek, kerekek, 15-20 g/db. Erőteljes növekedésű, bőtermő. R: Vd; Fol.1;
ToMV.

SZABADFÖLDI PARADICSOMFAJTÁK
RIO TINTO F1 (EX GSN 11)		

Bokor, determinált növekedésű paradicsomfajta. Termése 75-85 g/db, megnyúlt, fényes piros, színű San Marzano (Lucullus) típusú bogyókat terem. Kimondottan frisspiaci és ipari felhasználásra ajánlott. R: V, F12, ST, TMV, N.

CORNABEL F1

TOPKAPI F1		

Féldeterminált, korai érésű fajta. Termeszthető hajtatásban és szabadföldön. Hosszú ideig köt akár hűvösebb napokon is. A bogyó 140-150 g/db, kerek, kemény. Csészelevelei szép állásúak. Frisspiacra alkalmas, sorolható típus.
HR: V:0; Fol,01; Cf3; S.

OLGA F1		

Féldeterminált fajta, hajtatásra és szabadföldre. Termése kb. 130-140 g/db, kerek, kemény, szép piros színű. Kedvezőtlenebb
termesztési feltételek mellett is jól köt és biztosan terem. Frisspiaci értékesítésre ajánljuk.
HR: V:0; Fol: 0,1; S.

CAIRO F1		

Determinált növekedésű, középkorai érésű fajta. Kissé lapított bogyói szép piros színűek, 140-180 g/db. Szabadföldi termesztésre és frisspiaci értékesítésre ajánljuk.

TOPKAPI F1
19

GÖRÖGDINNYE- ÉS ALANYFAJTÁK
WS1114 F1

Korai (~70-72 nap), gömbölyű, vékony héjú, csíkos görögdinnye. Húsa vérpiros, apró fekete magvakkal, kb. 8-10 kg/db. Erős, jól
takaró lombja napégésnek ellenáll, a termés leszedése után azonnal megújul.

SUNDAY SPECIAL F1

Korai, 4-5 kg-os, kiegyenlített, fekete héjú, magnélküli, minőségi görögdinnye. Termesztése kiváló ellenállóságai és biztonságos
hozama miatt gazdaságos. Oltva és saját gyökéren egyaránt megtermeszthető.

AKSENT F1 (EX. WM 1041 F1)

VASKO F1

Igen korai (75-79 nap), csíkos héjú, megnyúlt alakú, vékony héjú, vérpiros hússzínű, ropogós. A termése kb. 6-8 kg/db. Lombozata erőteljes növekedésű, napégésnek jól ellenáll. Áruházlánci és exportra való értékesítésre kiválóan alkalmas. Jól pulton tartható. Oltva kiváló.

VASKO F1

Crimson típusú fajta. Korai (80-83 nap), ovális, nagy testű, 10-12 kg/db, intenzív piros hússzínű, tömör, ropogós, repedésre nem
hajlamos, minőségi árut termő, csíkos dinnyefajta. Erőteljes lombozatot nevel, amely a dinnyéket jól takarja. Kiválóan megújul,
hozama kimagasló. Oltva kiváló.

VARDA F1

Középérésű (83-85 nap), csíkos, ovális dinnye, 12-14 kg-os termésekkel. Hússzíne intenzív piros, mézédes ízű, ropogós, beltartalmi értéke kiváló, belső repedésre nem hajlamos. Lombozata erőteljes növekedésű, napégésnek jól ellenáll. Folyamatos a
terméshozás, amelyek a tövön hosszú ideig tarthatók.

ZODIAK F1		

Középérésű (85-88 nap), megnyúlt, zöld-fehér csíkos héjú, 10-12 kg/db, a húsa intenzív piros, tömör, mézédes, kellemes ízű.
Szezon közepi-végi értékesítésre ajánljuk. Lombozata erőteljes növekedésű, napégésnek jól ellenáll.
SUNDAY SPECIAL F1

NIMBUS F1		

Interspecifikus hibrid alany, amelyre görögdinnye, sárgadinnye és uborka is oltható. A ráoltott növény nem túl erős növekedésű.

CRIMSON SWEET (FRANCIA)

Megnyúlt, ovális, 7-9 kg.

CRIMSON SWEET (HOLLAND)

Kerek, élénk színű, 7-9 kg.

SÁRGADINNYEFAJTA
MANUELA F1

MANUELA F1
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Korai érésű (62 nap), folyamatosan 1,2-1,5 kg/db, sárga húsú, mézédes, illatos terméseket nevel, ezért igen nagy hozamú fajta.
A tövek jó megújuló képességűek. A dinnye a tövön és a pulton is nagyon jól tartható.

DINNYEFAJTÁK

Faj

Fajta

Görögdinnye

WS1114 F1

Görögdinnye SUNDAY SPECIAL F1
Görögdinnye

VASKO F1

Típus / alak

Súly(kg)

Érés (nap)

Crimson / kerek

8-10

Korai (70-72)

Magnélküli / kerek

4-5

Középérésű (80-85)

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)

Alany

NIMBUS F1

Interspecifikus

Görögdinnye

CRIMSON SWEET

Holland / kerek; Francia / ovális

7-9

Középérésű (85-88)

Sárgadinnye

MANUELA F1

Gália

1,2-1,5

Korai (62)
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VÖRÖSHAGYMAFAJTÁK
FRONTINO F1

Korai, spanyol típusú hagymafajta. Héja tartós, színe sötét bronzbarna, jól páncélosodik, tárolható. Hagymája kerek, jól záródó,
kb. 7-9 cm-es, rendkívül kiegyenlített, kb. 150 g/hagymafej. Nagyon nagy hozamú fajta. HR: vörösgyökerűség.

HAG 37-97 F1		

Középérésű (aug. 5–10.), sötétbarna színű, kemény, erősen páncélos, kb. 140-160 g/hagymafej, tartós tárolási fajta. Mérete, alakja kiegyenlített, kerek, kb. 6-8 cm, jól záródó.

WOLF F1		

FRONTINO F1

Áttelelő, a téli hideget jól tűrő (télálló), kb. 140-180 g/fej méretű vöröshagyma. Tavasszal folyamatosan szedhető, először zöldhagymaként, később csomózva főzőhagymaként (kb. 6-7 cm), majd májustól páncélosan is értékesíthető.

FOKHAGYMAFAJTA
MESSIDOR

Fehér színű, lilulásmentes, francia eredetű fajta. Vírusmentes certifikációjú (OYDV) szaporítóanyaga biztosítja a 25-30%-os
többlettermést. Korai terméshozású, júniustól – júliustól szedhető. A hagymafej 10-15 nagyméretű, egyenletes gerezdet
tartalmaz. Frisspiacra vagy betárolásra is alkalmas fajta. Szeptember-októberben kell elvetni a certifikált szaporítóanyagát:
900-1.200 kg/ha.

MESSIDOR

KÖTÖZŐHAGYMA-FAJTA
SAVEL			

Csomózásra alkalmas, hagymatestet nem képező fajta. Lombja igen erős és felálló. A hagyma hosszú fehér résszel és élénkzöld
szárral rendelkezik, mutatós áru készíthető belőle. A hagyma felülete erősen viaszos, ezért jól pultontartható.

SAVEL
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HAGYMAFAJTÁK

Típus

Fajta

Érésidő

Méret (cm)

Értékesítés

Vöröshagyma

Frontino F1

korai

7-9

frisspiac + tárolás

Vöröshagyma

HAG 37-97 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

23

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. A jó minőségű, tetszetős, szép formájú, vastag spárgasípokra keresleti
piac alakult ki az utóbbi években. A korai hímhibrid-fajta termesztése és a korszerű
technológia alkalmazása jól szolgálja a termelők és a fogyasztók igényét. Sokéves
kutatómunkám és többéves felmérésem alapján a kívánalmaknak kiválóan megfelel
a MONDEO F1 100%-ban hímhibrid-fajta.

A Mondeo F1 fajta korai. Termeszthető fehér és zöld spárgaként. 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. Szára erőteljes növekedésű, elérheti a 200-220 cm magasságot.

Javasolt telepítési sortávolság 180-260 cm, tőtávolság 20-30 cm.

A halványított spárga termesztéséhez 16 000 tő/ha ajánlott.

A zöld spárga termesztéséhez legalább 20 000-25 000 tő/ha szükséges.

                       Fehér Béláné dr.
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SPÁRGA
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ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK
Érvényesség: A kikötések és feltételek valamennyi ajánlatra és megállapodásban kötelezőek, melyeket az ALFA LUCULLUS Kft. ad, kivéve, ha a felek között korábban ettől eltérő
írásbeli megállapodás született.
1. Ajánlatok és megállapodások
1.1. A z Eladó által tett ajánlatok nem kötelezőek. Az ilyen ajánlat annak elfogadása átvételétől számított három munkanapon belül visszavonható. Az ajánlatban megállapított
árak a forgalmi adót nem foglalják magukban.
1.2. A z Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy árait időszakonként módosítsa. Az új
ármegállapítás után feladott megrendelésekre nézve a korábbi ár érvénytelenné válik.
1.3. Ha a megrendelésben igényelt mennyiség eltér az Eladó szabványos csomagolási
egységétől vagy annak többszörösétől, akkor az Eladó a következő nagyobb szabványos mennyiséget szállítja.
2. Ár: Nettó, áfa nélküli ár az Eladó telephelyén. Ha a szállítás a Vevő lakóhelyéig / telephelyéig történik, a szállítási költségek a Vevőt terhelik.
3. Szállítás: Nem alkalmazható a szerződés jogkövetkezménye vele szemben, ha a határidőn túl, de még a vetési és ültetési időszakon belül szállít.
4. Részszállítások: Az Eladó jogosult a termékek részletekben való szállítására. Részszállítások esetében az Eladónak joga van arra, hogy az egyes részszállításokat külön-külön számlázza le.
5. A tulajdonjog kikötése: Az Eladó által leszállított termékek mindaddig az Eladó tulajdonában maradnak, míg a Vevő a vételi összeget ki nem fizeti.
6. Fizetés
6.1. Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, a készpénzes fizetés vagy a számla keltétől számított 8 napon belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a Vevő késedelmi kamatot köteles fizetni.
6.2. A Vevő fizetésképtelensége vagy fizetéseinek beszüntetése esetén az Eladó jogosult a
Vevővel kötött bármilyen megállapodástól való elállásra.
7. Behajtási költségek: Ha a Vevő egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, a behajtás
valamennyi költsége – akár peren kívül, akár bírói úton történik – a Vevőt terheli.
8. Felelősség
8.1. A z Eladó bármilyen kárigényért csak akkor felelős, ha a reklamációt Eladó és egy
harmadik akkreditált személy megvizsgálta.
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8.2. A Vevő kárenyhítési kötelezettséggel tartozik minden olyan kárigényre vonatkozóan,
amit az Eladótól követelhet.
8.3. A Vevő által követelt igazolható és jogos kárigény esetében az Eladó legfeljebb csak a
kifogásolt termékek számlaértékéig tehető felelőssé. Az Eladó semmi esetre sem
felel további kárért.
9. Felhasználás: Az Eladó nem felel a nem megfelelő felhasználásért vagy akkor, ha a
Vevő vagy harmadik személy feldolgozza, kezeli vagy újracsomagolja a termékeket,
vagy nem az Eladó előírásainak megfelelően tárolják vagy használják fel az árut.
10. Reklamációs feltételek
10.1. Ha minőségi szabványokban nem állapodtak meg, akkor a szokásos magyar szabványok szerint.
10.2. A Vevő köteles bármilyen hiányosságot a leszállítástól számított 5 munkanapon belül
az Eladónak írásban bejelenteni.
10.3. Amennyiben a Vevő valamilyen hiányosságról nem tesz bejelentést a megállapított
időtartamokon belül, úgy ezekre a szállításokra vonatkozóan az Eladó mentesül
minden kötelezettségtől.
10.4. Ha a csírázással, a fajtatisztasággal, a fajtaazonossággal, a genetikai vagy technikai
tisztasággal kapcsolatosan a felek között nézetkülönbség van, bármelyik fél kérheti,
hogy a NÉBIH a termékeket megvizsgálja. A vizsgálat költségét annak a szerződő
félnek kell viselnie, amelyiket a NÉBIH vizsgálat eredménye elmarasztalja. A NÉBIH
vizsgálati szakvéleménye mindkét szerződő félre nézve kötelező, nem érintve a felek
azon jogát, hogy az ennek következtében létrejövő bármilyen vitás ügyet a hatóság
elé terjesszék.
11. Termesztési tanácsok: Az Eladó által adott termesztésre vonatkozó tanácsok nem
kötelezőek. A Vevőnek kell eldöntenie, hogy a termékeket a helyi körülmények között
felhasználhatják-e.
12. Vis major
12.1. A vis majornál az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni.
12.2. Mindkét szerződő félnek jogában áll a megállapodás felbontása, ha a vis major két
hónapnál tovább tart. Az Eladó ilyen esetben azonban semmiféle kártérítés fizetésére nem kötelezhető.
13. Vitás ügyek rendezése: Ha a szerződő felek nem állapodnak meg választott bírói eljárásban, minden vitás ügyben a Kecskeméti Városi Bíróságnak kell döntenie.

REZISZTENCIA JELÖLÉSEK
Latin név

Jelölés

Magyar megnevezés

Káposztafélék

Latin név

Jelölés

Magyar megnevezés

Paradicsom

Fusarium oxysporum

Foc

A káposzta fuzáriumos sárgasága

Tomato spotted wilt tospovirus

TSWV

Paradicsom bronzfoltosságvírus

Xanthomonas campestris pv. campestris

Xcc

A káposzta xantomonászos feketeerűsége

Tomato mosaic tobamovirus

ToMV

Dohány mozaikvírus

Tomato yellow leaf curl begomovirus

TYLCV

Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus

Tökfélék
Cucumber mosaic cucumovirus

CMV

Uborka mozaikvírus

Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)

Ff

A paradicsom kladospóriumos betegsége

Cucumber vein yellowing ipomovirus

CVYV

Uborka érsárgulásvírus

Fusarium oxysporum f.s.p. lycopersici

Fol

A paradicsom fuzáriumos hervadása

For

A paradicsom fuzáriumos tőrothadása

Cucurbit yellow stunting
disorder crinivirus

CYSDV

Töksárgatörpülés-rendellenesség vírus

Fusarium oxysporum
f.s.p. radicis-lycopersici

Watermelon mosaic potyvirus (ex WMV-II)

WMV

Görögdinnye mozaikvírus

Verticillium dahliae

Vd

A paradicsom verticilliumos hervadása

Melon necrotic spot virus

MNSV

Sárgadinnye nekrotikus foltosság vírus

Verticillium albo-atrum

Va

A paradicsom verticilliumos hervadása

Zucchini yellow mosaic potyirus

ZYMV

Cukkini sárga mozaikvírus

Alternaria alternata f.s.p. lycopersici

Aal

A paradicsom alternáriás betegsége

Cladosporium cucumerinum

Ccu

Az uborka kladospóriumos betegsége

Oidium neolycopersici

On

Paradicsom-lisztharmat

Fusarium oxysporum f.s.p. melonis

Fom

Sárgadinnye fuzáriumos hervadása

Pseudomonas syringae pv. tomato

Pst

A paradicsom pszeudomonászos betegsége

Fusarium oxysporum f.s.p. niveum

Fon

Görögdinnye fuzáriumos hervadása

Meloidogyne incognita

Mi

Kertészeti gubacsfonálféreg

Colletotrichum orbiculare

Co

Sárgadinnye kolletotrihumos betegsége

Meloidogyne javanica

Mj

Melegövi gubacsfonálféreg

Sphaerotheca fuliginea

Px

A kabakosok lisztharmata

Meloidogyne arenaria

Ma

Növényházi gubacsfonálféreg

Ad

Sárgarépa alternáriás levélfoltossága

MDMV

Kukorica csíkos mozaikvírus

Saláta

Sárgarépa

Lettuce mosaic potyvirus

LMV

Saláta mozaikvírus

Bremia lactucae

BI

Salátaperonoszpóra

Alternaria dauci
Csemegekukorica

Paprika

Maiz Dwarf Mosaic Virus

Pepper mild mottle tobamovirus

PMMoV

Paprika enyhe foltosságvírus

Tobacco mosaic tobamovirus

TMV

Dohány mozaikvírus

Tomato mosaic tobamovirus

ToMV

Paradicsom mozaikvírus

Tomato spotted wilt tospovirus

TSWV

Paradicsom bronzfoltosságvírus

Xanthomonas campestris cv. vesicatoria

Bs2

Baktériumos levélfoltosság
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Feketéné
Horváth Erzsébet

Kökény Edina

irodavezető
76/507-203
alfaluc@alfaluc.hu

áruforgalmi vezető
30/388-0219
nagyker@alfaluc.hu
vevoszolgalat@alfaluc.hu

Bélley Réka

Morauszki Tibor

kísérleti és fejlesztési
munkatárs
30/687-9868
belleyreka@alfaluc.hu

H-6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 2.
Telefon: 76/480-878 • Mobil: 30/388-0219
nagyker@alfaluc.hu • vevoszolgalat@alfaluc.hu
Interneten a www.alfaluc.hu weboldalon keressen.

Forgalmazott professzionális vetőmagmárkáink

AL
SEED GENERATION

MEDIA RELEASE
Alfa Lucullus

La
Ménitré, France
- October 7, 2013
professzionális
zöldségvetőmagok
Page 1/2

szaktanácsadó
Kelet-Magyarország
30/388-2186
20/385-2416

