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BEVEZETÉS 
Az Alfa Lucullus Kft. jogelődjét 1991-ben alapítottuk. Célunk azóta azonos, a kertészeti termesztés és kereske-
delemben rejlő lehetőségek fejlesztése.
Az elmúlt időszakban a magyarországi és nemzetközi ismertségünk és beágyazottságunk megerősödött, köszönhe-
tően a hazai, valamint külföldi eredményeinknek, kapcsolatainknak.
A legjelentősebb tevékenységünk a professzionális zöldségtermesztéshez köthető. Nemzet-
közi márkákat, korszerű eljárásokat, technológiai innovációkat és fajta  új donságokat sikerült a 
magyar termesztők számára biztosítanunk. 
Választékunkat a holland–izraeli Hazera, a francia–japán Vilmorin-Mikado, a német Satimex  
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 kereskedők-
kel. A kertészek szolgálatára szabványos ellenőrzött minőségű vetőmaggal, továbbá jól karbantartott, időszerű szakmai in-
formációval állunk rendelkezésre.
Munkatársaink tapasztaltak és jól képzettek, elkötelezettek szakmai tevékenységükben, felelősen adnak tanácsot termékeink, ajánlásaink vonatko-
zásában. 
A vetőmagválasztékunk gazdag, piacvezető fajtákkal, melyet gyors  kiszolgálással biztosítunk a termelők számára saját vevőszolgálatunk, képvise-
lőink és viszonteladóink bevonásával. Nagy hangsúlyt kap, hogy árainkat vevőinknek kedvezően tudjuk tartani.
Partnereinknek igyekszünk a legjobb választékot kínálni, amit az ál       ta  lá nos szállítási és értékesítési feltételeink szerint tudunk ajánlani.
Az eredményes kertészeti termesztéshez sok sikert kívánok.

Dr. Fehér Tibor
ügyvezető igazgató
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KÁPOSZTAFÉLÉK
Fajtanév Kiszerelés Egységár Legfontosabb fajtatulajdonságok

PULTOS FEJESKÁPOSZTA-FAJTÁK

Delight Ball F1 2500 szem 11 500,–
Januártól való ültetésre, 50-60 napos, felmagzásnak jól ellenálló, fényeszöld  
levélzetű, 0,8-1,5 kg, kerek, tömör fejű, primôr, hajtatási és korai szabadföldi fajta.

Magnus  
Cresco F1 2500 szem 11 500,–

53-58 napos szabadföldi és fátylas termesztésre. 1,2-1,5 egységes kerek,  
fényes élénkzöld lábontartható fejeskáposzta.

Bourbon F1 2500 szem 11 500,–
65-70 napos, tavasz végére idôzíthetô fajta. Erôs gyökérzetű, kerek, tömör,  
akár 2 kg feletti, repedésre nem hajlamos fejjel, mely hosszan lábon tartható.

Castello F1 2500 szem 11 500,–
80 napos, 1-3,5 kg-os tömör, kerek, szürkés levelű, fehér belsejű,  
megbízható fajta az egész nyári és ôszi szezonra. Állománya 40-70.000 tô/ha. 
Jól tárolható.

Busoni F1 YR 2500 szem 11 800,–
Rendkívül nagy biztonsággal megtermeszthető.  
Ültetésétôl 100-110 napra, vágható 2-3 kg-os szürke hamvas fejei tömörek, 
kerekek, simák és kíváló belsô szerkezete miatt márciusig jól tárolhatók.

Satie F1 YR 2500 szem 11 800,–
110 napos, 2-3 kg-os, egészséges, kerek fejű, kettôs hasznosítású nyári,  
ôszi fajta. IR: feketereerűség és HR: fuzárium ellenálló. 
Mérete 3-4 kg-os, kerek alakjú. Alakja, belsô minôsége kiváló.

Lion F1 YR 2500 szem 11 800,–

120 napos tenyészidejű, megbízható, kiváló minôséget adó fajta.  
Betegség-ellenálló, bôtermô,2-4 kg-os tömör, kerek fejű és hosszan lábon  
tartható. Tárolás után is frisszöld takarólevelű és késô tavaszig szép pultos 
vagy savanyítós alapanyag is.

Zoltán F1 YR 2500 szem 11 800,–
125 napos, erôteljes 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 jól tárolhatóak, pultos árunak vagy savanyításra télen és tavaszig.

SAVANYÍTÁSI FEJESKÁPOSZTA-FAJTÁK

Landíni  F1 YR 2500 szem 11 800,–

A nagy tömeget adó savanyítási fajták legkorábbika, kerek fejei 85-90 nap alatt  
3-6 kg-ra is megnônek, jó minôségűek, „selyemlevelűek”, egészségesek, 
lábontarthatóak. A fajta kivágása akár a nyár elejére időzíthető, de ültethető 
nyár második felében is.

Burton F1 YR 2500 szem 11 800,–

Az egyik legkedveltebb 95-105 napos savanyítási fajta. Fejei enyhén laposak,  
4-5 kg-osak és kiváló szerkezetűek, jó ízűek. Könnyen megtermeszthetô,  
kiegyenlített fajta. A savanyítók értékelik kiváló szeletelhetôségét, ízét és  
a belôle készült áru piacosságát.

Foster F1 2500 szem 10 500,–
90 napos lapos savanyítási típus. Jól tolerálja a nyári meleget és jól 
lábontartható. Az alsó takarólevelek nagyok, a káposztafej fényes lapos  
és nagyra ( 4-6 kg) nő.

VÖRÖSKÁPOSZTA-FAJTÁK

Rondale F1 YR 2500 szem 12 800,–
75-80 napos, 1-2 kg-os, megnyúlt, kerek, hamvas fejeket terem. Egyszerűen 
termeszthető tavaszi és másodvetésben egyaránt, nyári, kora ôszi kivágásra. 
Hosszan lábon tartható. Jó kihozatalú nagyhozamú fajta.

Rovite F1 2500 szem 12 800,–
110 napos, kerek, nagyméretű (2-3,5 kg), intenzív vörös színű,  
remek belsô szerkezetű, nagy hozamú, jól tárolható fajta. Ipari feldolgozásra, 
salátakeverékekbe és savanyításra is javasoljuk.

Rococo F1 
(EX. Rodon) 2500 szem 12 850,–

Magyarország kedvenc vöröskáposztája.  
120 napos, 2-3 kg tömegű, tojás alakú, hamvas, kékeslila fejei szépek,  
hamvasak és nagyon jól tárolhatóak, akár késő tavaszig.

KELKÁPOSZTA-FAJTÁK

Emerald F1 2500 szem 12 800,–
Nagyon szép, hólyagos, fodros, kívül zöld, belül sárga levelű fajta,  
85 napos tenyészidôvel. Az egész nyárra vagy kora ôszre idôzíthetô.  
A nyári hónapokban is jól fejlődik.

Serpentine F1 2500 szem 12 800,–
Egész évben termeszthetô, de a legszebb őszre időzített állománya.  
90-95 napos, erôs növekedésű, baktériumtoleráns fajta.  
Kb. 1,5 kg-os tömör, középzöld, hólyagos, fodros fejei piacosak, mutatósak.

Spinel F1 2500 szem 12 800,–
Hosszú tenyészidejű, IR Xanthomonas ellenálló ôszi-téli fajta.  
Nagyméretű, 2 kg+, sötétzöld levelű, tömör, friss belsejű, szépen fodros  
káposztafejeket terem. Terméshozamban a legtöbbet adja a fajtasorban.

Tourmaline F1 2500 szem 12 800,–
130+ napos, téli fajta, ami átteleltethetô. Baktériumtoleráns fejei tömörek,  
1-2 kg tömegűek, élénk mélyzöldek, szép takarólevelűek még tavasszal is. 
Az utóbbi években márciusig is kivártak a kivágásával.

Magnus Cresco F1 

Busoni F1 YR

Rococo F1

Serpentine F1

Tourmaline F1
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KÁPOSZTAFÉLÉK
Fajtanév Kiszerelés Egységár Legfontosabb fajtatulajdonságok

BIMBÓSKEL-FAJTÁK

Brilliant F1 2500 szem 22 200,–
Kb. 120 napos és már szeptembertôl betakarítható. Nagyon kedvelt koraisága, 
minôsége, hozama és könnyű termeszthetôsége miatt. A rózsák nagyméretűek 
3-3,5 cm átmérőjűek, jóízűek.

Bright F1 2500 szem 22 200,–
Nagy hozamú, erôs, jó ellenállóságú téli fajta, betakarítása novembertôl  
decemberig és a téli hónapokban ajánlott. Rózsái fényesek 2-3 cm átmérőjűek.

KARFIOLFAJTÁK

Seoul F1 2500 szem 16 000,–
A legjobb szeptember-októberre időzíteni. Megbízható, 75-85 napos  
tenyészidejű fajta. Kb. 2 kg-os fehér rózsái a legtömörebbek a fajtasorban,  
nagy hozamot biztosít.

Locris F1 2500 szem 16 000,–
Korán tavasszal és nyáron is ültehető fajta, ami kitűnően, gyorsan, kb. 85 nap 
alatt hozza hozza 1,4-1,7 kg-os hófehér rózsáit, amit lombja csavarodva,  
mint a szaloncukorka papírja, takar.

SX All Seasons 1000 szem 5 800,–
A hazai karfiol fajtasor egyik legbôtermôbb fajtája, ami szeptember- 
novemberre idôzítve 1,5-2,5 kg-os, tömör, boltozatos, nagyon szép fehér,  
csavart levelekkel jól takart rózsákat terem. Hosszan elnyújtva betakarítható.

GYÖKÉRZÖLDSÉGEK
SÁRGARÉPA-FAJTÁK

Speedo F1
100 000  
szem

24 500,– 
(Vilseed)

A legkorábbi fajták közé tartozik, 90 nap alatti tenyészidôvel. 20-21 cm hosszú,  
sima élénk narancs színű répák. Bőtermő. Kötözésre vagy ládás árunak. 
Lombja kifejezetten erôs, növekedése egészséges, felmagzásra nem hajlamos.

Exelso F1 100 000  
szem

24 500,– 
(Vilseed)

Hajtatásban ôszi-téli vetésekre, mert erôsen felmagzás-ellenálló és  
másodvetésre is ajánljuk. Kb. 100 napos, a répák karcsúak, simák, hosszúak, 
szép színűek. A tavaszi korai szabadföldi termesztés szép új fajtája.

Musico F1
100 000  
szem 22 500,–

Korai fajta tavaszra, kora nyárra. A répatestek mosásra is ideálisak,  
18-20 cm hosszúak, sima felületűek, repedésre nem hajlamosak.  
A végük szépen tompul, színük intenzív. Egészséges lombozat jellemzi,  
erôs ízesüléssel, jó betegség-ellenállósággal.

Soprano F1
100 000  
szem

22 500,– Vetése után 90 napra csomózható, 110 napra már tökéletesen betompul  
és tárolható. A nagyon sima, élénkszínű répák piacosak, könnyen  
megtermeszthetôek. Minôsége és rezisztenciái ugyanolyanok,  
mint a Maestro F1-é, de felmagzásra nem hajlamos.  
A homoki sárgarépatermesztés kedvenc fajtája.

24 500,– 
(Vilseed)

26 500,– 
(Vilrob)

Maestro F1
100 000  
szem

22 500,– Kiváló és jól ismert fajta. Kb. 120 napos tenyészidejű, sima, gyönyörű színű,  
20-22 cm-es répák, frisspiacra vagy tároltból mosott árunak.  
Lombja sokoldalúan ellenálló. A répatest kevésbé deformálódik és a többi 
fajtával összevetve egészségesebben megtermeszthetô, még nehéz viszonyok 
között is. A hűtôben való tárolást a legjobban bírja, színét frissességét  
a mosás után is jól megôrzi.

24 500,– 
(Vilseed)

26 500,– 
(Vilrob)

Octavo F1
100 000  
szem

24 500,– 
(Vilseed)

Új fajta a Maestro kategóriában, elsôsorban csomagolásra és mosásra.
Termesztése rezisztenciái miatt egyszerű, a gyökér 18-20 cm-es sima  
és a repedésnek igen jól ellenáll. A tároltból mosott répát értékesítô 
termesztôknek ajánljuk.

Extremo F1
100 000  
szem 22 500,–

Tulajdonságai: a jó lombrezisztencia, csomózhatóság és a kiváló répaminôség. 
Nyári-ôszi termesztésre való 110-120 napos fajta.  
Betakarítása biztonságos törés- és fagyellenállósága miatt.

Bolero F1

500 000 
szem 110 000,– A legerôsebb és legellenállóbb lombú, továbbá a legszebb és legfinomabb 

répák közé tartozik. A jó termesztési viszonyokat meghálálja. 110-120 nap  
tenyészidejű, jól betompul és tárolható, sima. A répatest sima élénk színű,  
többféle piacra eladható.

100 000  
szem

24 500,– 
(Vilseed)

Siroco F1
100 000  
szem

24 500,– 
(Vilseed)

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

Brilliant F1 

Locris F1

Soprano F1

Maestro F1

Siroco F1
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GYÖKÉRZÖLDSÉGEK
Fajtanév Kiszerelés Egységár Legfontosabb fajtatulajdonságok

SÁRGARÉPA-FAJTÁK

Melodio F1
100 000  
szem

24 500,– 
(Vilseed)

Nagyméretű (21-23 cm-es), tökéletesen betompuló, abszolút sima,  
mélynarancs színű sárgarépa, fôképpen frisspiacra, darabos értékesítésre.

Tito 100 g 3 500,–
A konstans nanti fajták kiváló képviselôje, 90-100 nap alatt 22-24 cm  
nagyságúra fejlôdik, színe mélynarancssárga, íze finom.  
Konténerben akár tavaszig tárolható.

CÉKLAFAJTÁK

Bonel 250 g 3 900,–
Gyorsan fejlôdô, felmagzásnak jól ellenálló korai fajta.  
Kerek, 6-10 cm átmérôjű, kifejezetten édes, minôségi, tárolható céklát terem, 
ami friss piacra és ipari felhasználásra egyaránt alkalmas.

Camaro F1

50 000 szem 14 000,– Mélyvörös, teljesen sima, vékonyhéjú, kb. 6-8 cm átmérôjű, kerek,  
piacos, gumókat terem, melyek mivel hibrid, nagyon kiegyenlítettek.  
Jól tárolható extra áru készíthetô belôle.10 000 szem 3 000,–

PETREZSELYEMFAJTA

Berlinova 100 g 4 200,–
Lisztharmat-ellenálló, korai, félhosszú gyökérpetrezselyem,  
melynek a lombja erôs, a gyökere fehér, kb. 20-25 cm, rozsdamentes és sima,  
a hagyományos típusnál vállasabb, tavasszal és ôsszel is vethetô.

Osborne 100 g 4 300,–
Késői, 155-165 napos, 22-25 cm-es, hengeralakú, fehér, nem pudvásodó, 
melegtűrő, erős növekedésű fajt.

ZELLERFAJTA

SX-200 1 g 1 000,–
Rendkívül kiegyenlített, kb. 1-1,2 kg-os. A kerek sima gumóján alul  
koncentráltan fejlôdnek a gyökerek, belül nem hajlamosak a pudvásodásra. 
Tenyészideje rövid, szeptembertôl szedhetô és tárolható.

Asterix F1 2500 szem 3 500,–
Korai, 90 napra levelesen, 130 napra tárolásra szedhető,  
Septoria- és felmagzásellenálló.

RETEKFAJTA

Diego F1 10 000 szem 4 500,–
Egységes gumója szép, mélybordó színű, kb. 50+ mm nagyságú teljesen kerek. 
Szabadföldi és hajtatható fajta comózásra. Lombja kicsi, és erôs ízesülésű. 
Repedésre nem hajlamos és IR szürkepenész-ellenálló.

PAPRIKAFAJTÁK
KÚPOS TV PAPRIKAFAJTÁK

Adonis F1 500 szem 6 000,–
Közepesen nagyméretű TV-paprika hajtatásra. Termései simák, vastaghúsúak, 
szabályosak. Bôtermô. Erôs növekedésű és gyökérzetű.  
Kimagasló az elsô osztályú és extra termések aránya.

Anna F1 500 szem 6 500,–
Kifejezetten nagyméretű (5-6 × 15-16 cm) bogyókat terem, sokat hoz.  
Hidegfóliás hajtatásra való azoknak a termelôknek, akik a nagybani piacra 
szállítanak vagy piacon értékesítenek.

Aaron F1 500 szem 6 000,–
Kúpos alakú, világoszöld, rendkívül korai terméshozású paprikatípus. Mély 
pirosra érô, 130-140 g-os, vastag húsú, ízletes, kellemes illatú LSL-paprika.

KÁPIAPAPRIKA FAJTÁK

Feraro F1 500 szem 7 000,–
A legkorábbi a hazai kápia fajtasorban. Nagy hozamú fajta hajtatásra  
és szabadföldre. Mikrorepedésre nem hajlamos, nem aprósodik.  
Erôs gyökérzete biztosítja a bôséges terméshozást.

Keyten F1 500 szem 6 500,–
Vastaghúsú, közepes méretű, 120-140 g-os átlagtömegű, szép pirosba érô 
kápiafajta. Korai szabadföldi vagy hajtatási típus.

Fiamma F1 1000 szem 14 000,– Középkorai, 5×15 cm-es, fényes terméseket terem, IR TSWV.

HEGYESPAPRIKA FAJTÁK

Bika F1 100 szem 1 500,–
Robusztus, erôteljesen fejlôdô növény, folyamatosan hozza a vastag húsú,  
20-22 × 4,5-5 cm-es középzöld, enyhén hullámos felszínű, csípôs terméseit. 
Korai.

Camaro F1

Berlinova

Asterix F1

Adonis F1

Feraro F1
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PAPRIKAFAJTÁK
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HEGYESPAPRIKA FAJTÁK

Astrapi F1 100 szem 2 000,–
Hegyes, erôs típus, korai, 20-25 cm hosszú, világoszöld,  
teljesen sima termésekkel. A fajta termeszthetô talajban, közegben  
és TSWV vírusrezisztenciával rendelkezik.

Anthea 100 szem 1 000,–
PCR-típus, enyhén csípôs, széles vállú, nagyméretű, világoszöld színű  
terméseket terem. Tavasszal és ôszre is termesztik növényházban.

BLOCKY PAPRIKAFAJTÁK

Banner F1 500 szem 6 000,–
Vastaghúsú (4 mm), kocka alakú (8-9 × 8-9 cm), sárgásfehér színbôl  
pirosba érô minôségi blocky paprikahibrid. A termések szabályos alakúak. 
Korai érésű.

Predi F1 1000 szem 25 000,–
Kaliforniai paprikafajta, bogyói kb. 300-350 grammosak, 12×12 cm 
nagyságúak,vastaghúsúak, sötétzöldbôl pirosra érnek. Hideghajtatásra való.

Giselle F1 500 szem 20 000,– 300-350 grammos szabályos sárgába érő kaliforniai hajtatási hibrid.

SALÁTAFAJTÁK
FEJESSALÁTA FAJTÁK

Graffiti 5000 pill. 20 000,–
Szabadföldi vagy hideghajtatási „blond” típusú fajta. Tömör, nagyméretű,  
fényes fej jellemzi. Érése megbízható, hosszan elnyújtva betakarítható.  
HR: Bl 1-28, Nr 0.

Jukebox  
(Bl 16-32) 5000 pill. 20 000,–

Gyönyörű ôszi, téli, tavaszi hajtatási fajta. Színe világoszöld, levelei  
ropogósak, feje jól zárodik, rezisztenciái a legtöbb Bl rassztól megvédik.

Sunny 5 g 3 600,–
Egész nyáron könnyen termô, elismert fajta. Az igazi szôke vajfejtípus.  
Nagyméretű (600 g+) és finom levelű.

JÉGSALÁTA FAJTÁK
Pursuit  
(Bl 16-32, Nr.0) 5000 pill. 20 000,–

Korai fajta, tavaszi, nyár eleji termesztésre, igen nagy méretűre is megnô  
(800-900 gramm). Jól zárodó szoknyalevelei biztosítják a tiszta árut.

Glassica  
(Bl 16-32, Nr.0) 5000 pill. 20 000,–

Nyári fajta vastag levelekkel. Feje nagyon kiegyenlített és szép kerek, 
ezért csomagolásra is kiváló.

PARADICSOMFAJTÁK
HAJTATÁSI PARADICSOMFAJTÁK

Sir Elyan F1 1000 szem 95 000,–

Folytonnövô San Marzano (megnyúlt vagy Lucullus) típusú fajta.  
Termései kb. 100-110 g, 9 cm hosszúak mélypiros színűek, tartósak és finomak. 
Biberothadás toleranciával rendelkezik és nagyon sokat terem.  
HR: ToMV, V: 0, Fol: 0, 1, TSWV: 0. IR: M.

Shiren F1 100 szem 8 000,–
Nagyon szépen, folyamatosan termô, cseresznyeparadicsom-fajta.  
A bogyók a fürtben halszálka elrendezésűek, 25-35 g-osak, kerekek,  
fürtben is szedhetôk, jó izűek. ToM, Mj, Fol(1,2).

Lamia F1 250 szem 12 750,–
Folytonos növekedésű, nagyon kiegyenlített, 110-120 g-os, kifejezetten szép 
csészelevelű, intenzív sötétpiros színű, szabályos gömb alakú, kemény bogyójú 
fajta sorolt ládás vagy tálcás árunak. Ízletes.

Cornabel F1 500 szem 45 000,–
Igazi különlegesség. Paprika alakú, magnélküli paradicsom (150-160 g),  
ami nagyon finom. A bogyók tetszetôsek, piacosak. Folytonnövô habitusú.

Summer Sun F1 100 szem 16 000,–
Sárgára érő, 20-30 g-os, kerekbogyójú koktélparadicsom.  
Vd, Fol (1), ToMV.

Lusi Plus F1 100 szem 14 800,–
20-30 g-os mini szilva paradicsomfajta. Kiváló hajtatási típus hosszú kultúrára 
is. Íze a legjobb. Vd, Fol (1,2,3), ToMV, Mj, Pst.

Astrapi F1 

Predi F1

Jukebox

Summer Sun F1

Sir Elyan F1
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PARADICSOMFAJTÁK
Fajtanév Kiszerelés Egységár Legfontosabb fajtatulajdonságok

SZABADFÖLDI PARADICSOMFAJTÁK

Rio Tinto F1 1000 szem 10 000,–
Frisspiaci és ipari felhasználásra ajánljuk. 75-85 gr-os, megnyúlt, fényespiros 
színű San Marzano (Lucullus) típusú bogyókat terem.  
R: V, F12, ST, TMV, N.

Topkapi F1 1000 szem 10 000,–
Féldeterminált, korai étkezési fajta, amit termesztenek hajtatásban és  
bokornak egyaránt. Kerek, kemény bogyói 140-150 grammosak.  
Sokáig köt és terem. Frisspiaci sorolt típus.

Olga F1 1000 szem 10 000,–
Féldeterminált fajta, fóliába vagy szabad földre. Termései 130-140 grammosak, 
kerekek, kemények, szép, piros színűek, frisspiacra valók.

KARALÁBÉFAJTÁK
Korfu 2500 szem 11 500,–

Korai, 75-80 napos fajta kerek fehér színű gumókkal, melyek antocián  
mentesek. Hajtatási fajta, de szabadföldön is jól terem.  
Rezisztenciái: repedésre, fásodásra és túlnövésre nem hajlamos.

Bohémia 2500 szem 11 500,–
Középkorai, 90-95 napos,  fehér karalábé.  
Lapított-kerek, középméretű, nagyon finom ízű. Szabadföldi fajta.  
Fásodás-, felmagzás- és repedés- ellenálló. Könnyen szedhető.

TOJÁSGYÜMÖLCSFAJTA
Aragon F1 

10 g 8 000,– Hajtatásban és szabadföldön is nagyon könnyen megtermeszthetô, 65-75 napos 
fajta. A termés alakja nyújtott tojás, színe sötétlila, feketés termésű, csillogó, 
hossza 18-20 cm, szélessége kb. 10 cm, egyöntetűek, ízletesek.1000 szem 5 000,–

SÜTŐTÖK FAJTÁK
Musque  
de Provence 500 szem 5 000,– Nagyméretű, 5-8 kg-os, szürkéssárga, tárolható típus.

Butler 500 szem 4 500,– Kanadai, középérésű sütőtök, tárolható, jó ízű.

CUKKÍNIFAJTA
Ezra F1 100 g 7 500,–

Korai fajta szabadföldi termesztésre. 14-16 cm-es termései világos színűek,  
alaktartóak, betakarításkor nem törnek. Nagyobban szedve fôzôtök  
formájúak.

KÍGYÓUBORKA FAJTÁK
Sorolla F1 500 szem 20 000,–

Erôsen növekvô fajta, ami a hôingadozásokat legjobban bírja, nagyon bôtermô. 
33-35 cm-es termései egyenesek, középzöldek, simák. IR: CVYV.

Pindos F1 100 szem 4 500,–
Sokoldalúan felhasználható, hajtatási hibrid. Termései 32 cm alatt  
maradnak, simák, gyorsan termôre fordul és terem. Az uborkák sötétzöldek, 
egyenesek és csaknem nyaknélküliek. Rezisztenciái: CMV, Sf.

BERAKÓUBORKA FAJTA
Cosima F1 1000 szem 6 000,–

Sötétzöld, parthenocarp uborkákat terem, amik 3,1:1 méretarányúak.  
HR rezisztens CMV-re és lisztharmatra, toleráns peronoszpórára.

Rio Tinto F1

Aragon F1

Butler

Pindos F1

Cosima F1
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VÖRÖSHAGYMA FAJTÁK
Fajtanév Kiszerelés Egységár Legfontosabb fajtatulajdonságok

Frontino F1
250 000 
szem 73 500,–

Nagyméretű (akár 9-11 cm), késôi spanyol típusú hagymafajta. Hagymájának 
héja tartós, színe sötét bronzbarna, jól tárolható. HR: vörös gyökerűség.  
Nagyon nagy hozamú fajta. Az egész országban jól terem.

Rhino F1
250 000 
szem 73 500,–

Középérésű (aug. 5–10.), csaknem sötétbarna színű, kemény, erôsen páncélos,  
tartós tárolási fajta. Mérete, alakja kiegyenlített, kerek, 6-8 cm.

Meranto F1
250 000 
szem 73 500,–

Kiváló héjszerkezetű, sötétbarna színű, erős páncélzatú, hat hónapig tárolható 
fajta. Vörösgyökerűség-ellenálló. Géppel szedést jól tűri.

Retano F1 csak megrendelésre
115-120 napos, késői érésű. közepes méretű, sötétlila hagymafajta.  
Géppel biztonsággal betakarítható. Jól és hosszan tárolható. Fuzárium-toleráns.

Wolf F1

10 000 szem 3 000,– Áttelelô, jó télálló vöröshagyma. Tavasszal folyamatosan szedhetô, elôször 
zöldhagymaként, késôbb fôzôhagymaként, majd májustól páncélosan is 
értékesíthetô.

250 000 
szem 70 000,–

KÖTÖZŐHAGYMA
Savel 25 000 szem 4 500,–

Csomózási fajta. A belôle készített árunál mutatós a fehér hagyma  
és zöld lomb kontrasztja. Viaszossága miatt jól pultálló.  
Lombja igen erôs és felálló. Hagymatestet nem képez.

FOKHAGYMA SZAPORÍTÓANYAG
Messidor csak megrendelésre
Flavor csak megrendelésre

BABFAJTÁK
Fortal 5000 szem 3 550,–

Sárga nagyhüvelyű (14-16 cm) fehér magvú fajta, ami koncentráltan érik  
és lassan öregszik. Bokra igen erôteljes és betegségellenálló. Extra bôtermô.

Sideral 1 kg 3 800,–
Sötétzöld hüvelyű, 13,5-14 cm, közepesen korai, szálkamentes ceruzabab,  
kiváló a betegségellenállósága.

Coco Rose 1 kg 2 200,– Kifejtőbab típus, jó hozamú és toleráns antraknózisra és mozaikosodásra.

DINNYEFÉLÉK
Vasko F1 1000 szem 18 700,–

Korai, nagytestű, 10-12 kg tömegű, minôségi árut termô, csíkos dinnyefajta.  
Hozama kimagasló.

Varda F1 1000 szem 18 700,–
Középérésű, csíkos dinnye, 12-14 kg-os termésekkel. A belföldi piac sláger 
fajtája, a Vasko fajta késôbbi változata.

Zodiak F1 1000 szem 18 700,–
Középérésű, megnyúlt, símafelszínű, 10-12 kg-os zöld fehér csíkos héjú.
A legfinomabb, mézédes ízű görögdinnye szezon közepi-végi értékesítésre.

Aksent F1 1000 szem 18 700,–
Csíkos héjú, kb. 8-10 kg-os, nagyon korai. Gömb alakú, vékony héjú,  
kb. 8-10 kg-os, nagyon korai, hússzíne vérpiros, íze kitünô, húsa ropogós.  
Áruházlánci és exportra való termesztésre és szállításra.

Crimson Sweet
500 g 8 200,– Német szelekció. Kerekebb – ovális, 7-9 kg.

500 g 8 200,– Francia szelekció. Megnyúlt, ovális, 7-9 kg.

Frontino F1

Wolf F1

Savel

Fortal

Varda F1

Blanche                 500 gr                1775,-
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DINNYEFÉLÉK
Fajtanév Kiszerelés Egységár Legfontosabb fajtatulajdonságok

Manuela F1 1000 szem 36 000,–
Korai (62 napos) és folyamatosan 1,5-1,8 kg-os terméseket termô,  
összegészében igen nagy hozamú fajta. Nagyon jól pultontartható,  
édes és illatos, sárgahúsú, hálós sárgadinnye.

Lynx csak megrendelésre 0,8-2 kg-os, pulton tartható, tárolható, mag nélküli fajta.
Ocelot csak megrendelésre 2-4 kg-os, lekorábbi, csíkos, mag nélküli fajta.
Cheetah csak megrendelésre 2,5-3 kg-os, jól szállítható, mag nélküli fajta.
Leopard csak megrendelésre 3-3,5 kg-os, középkései, csíkos, mag nélküli fajta.
Tigris csak megrendelésre 3-4 kg-os, ropogós húsú, mag nélküli fajta.

CSEMEGEKUKORICA-FAJTÁK
Turbo F1 5000 szem 9 500,–

A legkorábban már április elejétől vethető, kb. 72-75 napos fajta,  
jellemzôen akár 21 cm hosszú, 5,2 cm vastag, 300 g-ot meghaladó csövekkel.

Kuatuor F1 5000 szem 11 500,–
Korai, kb. 75 napos szuperédes fajta és kiválóan szakaszolható.  
Minôsége remek, csövei 20 cm-nél nagyobbak, 18 szemsorosak.

Rustler F1 5000 szem 11 500,–
Szuperédes piacos, termésbiztos fajta a frisspiacra is.  
A legfinomabb ízű a fajtasorban és hosszan betakarítható, pulton tartható.

Kiara F1 5000 szem 12 200,–
Szuperédes, 70-75 napos, a cső 20-22 cm hosszú, 18-20 szemsoros,  
kiváló minőségű. A növény 200-230 cm magas.

Kinze F1 5000 szem 12 200,–
Nagy hozamú, szuperédes fajta. Erôteljes növényhabitusú. Csövei szépek, nagyon 
nagyok, 22-24 cm hosszúak. Teljes betegség-ellenállósággal rendelkezik.

SPÁRGA VETŐMAG
Mondeo F1 csak megrendelésre Korai fajta, zöld és halványított termesztésre.

MAGONC
Spárgamagonc csak megrendelésre

Manuela F1

Rustler F1

Mondeo F1
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REZISZTENCIAJELÖLÉSEK
Latin név Hivatalos ISF kód Magyar megnevezés

Káposztafélék
Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans Foc Fuzáriumos sárgulás
Xanthomonas campestris Xcc Xanthomonaszos feketeerűség
Uborka
Cucumber Vein Yellowing Mosaic CVYV Uborka érsárgulás vírus
Sphaerotheca fuliginea Sf/ Px Uborkalisztharmat
Cucumber mosaic cucumovirus CMV Uborka mozaik vírus
Pseudoperonospora cubensis Pcu Uborkaperonoszpóra
Saláta
Bremia lactucae Bl Salátaperonoszpóra
Hagymafélék
Pink root Vörösgyökerűség
Solanaceae fajok
Tomato mosaic tobamovirus ToMV Dohány mozaikvírus
Tomato spotted wilt tospovirus TSWV Paradicsom bronzfoltosság vírus
Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici Fol A paradicsom fuzáriumos hervadása
Fusarium radici Fr Paradicsom gyökérfuzáriuma
Verticillium V A paradicsom verticilliumos hervadása
Nematodes Meloidogyne M Fonálféreg
Stemphilium S Stemphiliumos betegség
Meloidogyne javanica Mj Melegövi gubacs fonálféreg
Verticillium dahliae Vd A paradicsom verticilliumos hervadása
Cladosporium fulvum Cf A paradicsom kladospóriumos betegsége
Sárgarépa  
Pythium/ Cavity spot Ps Pithiumos gyökérfoltosság
Erisiphe h., Leveillua t./ Oidium Eh Lisztharmat
Xanthomonas carotae Xhc Xanthomonas
Alternaria dauci Ad Alternária
Retek  
Peronospora parasitica Pp Peronoszpóra

CSÍRAKÉPESSÉGI ADATOK 
PRECIZIÓS VETÔMAGOKRA
Zöldségfaj Csíraképesség

Tojásgyümölcs 90

Káposztafélék 90

Dinnye 95

Sárgarépa 85

Sárgarépa 90 (Vilseed)

Petrezselyem 85

Retek 92

Cékla 90 

Paradicsom 92

Hajtatási uborka 92

Csemegekukorica 90 (normálédes)

Csemegekukorica 85 (szuperédes)

Hagyma 90

Paprika 90

Zeller 90

KIEMELT VISZONTELADÓINK
Czifrik Mezőgazdasági Kft. Kiskunmajsa
Top Blend Kft. Méhkerék
Móra-Input Kft. Mórahalom
Kite Zrt. Nádudvar
Kelômag Kft. Alsónémedi
Brokkoli '97 Kft. Alsónémedi
Nagybani Holland Vetőmag Kft. Budapest
Vitális István Monor
Szilvási Kft. Nyíregyháza
Gálik Mihály Nyíregyháza
Nyír-Chem Kft. Balkány
Mixi Agro Gazdabolt Kft. Zsombó



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.  Az 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.  Az 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 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 ellátásra.

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. Felelôsség
8.1. Az Eladó bármilyen kárigényért csak akkor felelős, ha a reklamációt Eladó és egy harmadik akkreditált személy megvizsgálta
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 szállítások-

ra 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. Hibás teljesítés esetén Eladó maximum az érintett termék számlaértékéig kötelezett kártérítésre.

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.

AL Alfa Lucullus
professzionális zöldségvetőmagok
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