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FOSTER F1 YR
Középzöld színű, erősen lapított, gyors fejlődésű fajta. Nagyméretűre, akár 3-5 kg 
tömegűre nő 25.000 tő/hektár állomány sűrűségnél.
Tenyészideje kb. 90 nap. Lábontarthatósága októberre-novemberre időzítve 
kiváló, így biztonságos savanyítási alapanyag szeletnek és szármának egyaránt.

SPINEL F1
120-130 napos, IR Xanthomonas ellenálló, 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.

OCTAVO 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.

MELODIO F1
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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OSBORNE
Félhosszú típusú, 22-23 cm-es petrezselyem.               
Tenyészideje 130-135 nap. 
A gyökerek fehérek, nem hajlamosak pudvásodásra.                                                                
Termesztésénél előny a relatív szárazságtűrése.

BUTLER
Kanadai típusú sütőtők, frisspiaci értékesítésre vagy feldolgozásra. Koncentráltan 
érő, kb. 90-100 napos. A növény erőteljes, félig guggonülő típusú. Hozama igen 
magas, a termések kb. 27 x 11 cm és 1,5-2,0 kg nagyságúak. Az érés során 
krémszínűből egyöntetű sárgára változik, nem csíkos.

RUSTLER F1
Szuperédes, 75-85 napos, a cső 20-21 cm hosszú, átmerője 5.2 cm, 16-18 szemsoros, 
kiválóan szakaszolható, piacos, édes fajta. 
Termesztési előnye, hogy viszonylag sokáig betakarítható, lassan öregszik le a cső.
A legjobb fogyasztási élményt adja.

COCO ROSE
Francia kifejtőbab szelekció, ami nagyhozamú és toleráns antraknózisra és 
mozaikosodásra. Tenyészideje kb. 70-80 nap, a növény magassága kb. 50 cm, 
hüvelyei kb. 12-14 cm hosszúak.

KINZE F1
Szuperédes, 80 napos, a cső 22-26 cm hosszú, 5.4 cm átmérőjű, 18-20 szemsoros, 
méretéből adódóan nagyhozamú, rendkívül piacos, kiváló stressztűrő és kiválóan 
szakaszolható július 10-15-ig. Értékesítését segíti, hogy csövei és szemsorai 
teljesen egyenesek.


