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Az OROSCO Kft. egy független, magyarországi családi 

vállalkozás, amely közel 20 éve van jelen a zöldségvető-

mag piacon. Kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetünk 

arra, hogy a kertészeknek a helyi adottságokhoz legjob-

ban illeszkedő fajtákat ajánljuk és hogy gyorsan reagál-

junk a piac változó igényeire. A termékfejlesztés során 

fontos szempont, hogy a stressztűrő, magas hozamú faj-

ták kiváló beltartalmi értékekkel is rendelkezzenek. A 

saját nemesítésű fajták mellett több elismert nemzetközi 

cég termékeit is forgalmazzuk Magyarországon. 2020 jú-

liusától ez a lista tovább bővült az izraeli Hazera Seeds 

termékeivel. Az elmúlt években olyan sikeres fajtákat ad-

tunk a kertészek kezébe, mint az Estilla paprika, a Durpeel 

paradicsom, a Brillante cukkini, a Strukta káposzta, vagy 

éppen a Borneo vöröshagyma. 

Paprika nemesítőinknek köszönhetően a magyar cecei, a 

fehér blocky, a paradicsomalakú, a kápia és a hegyes erős 

típusokban egyre szélesebb rezisztenciájú és magasabb 

hozamú hibridekkel bővült kínálatunk, miközben folyama-

tosan figyelünk a vetőmagok megfelelő minőségére is. 

A kiváló fajták forgalmazásán túl magas szintű szakmai tá-

mogatást is nyújtunk partnereinknek. Örömmel válaszo-

lunk minden tápanyag-utánpótlással, klímaszabályozással 

és növényápolással kapcsolatos kérdésre. 

Sikeres gazdálkodást kívánunk! 

 

Az Orosco Kft. csapata nevében: 

Rajki Attila ügyvezető

Káposztás János 

+36 30 484 7927 

janos.kaposztas@orosco.hu 

Halasy Endre 

+36 30 821 5199 
endre.halasy@orosco.hu 

Butyka Szilárd 

+36 30 484 7930 

szilard.butyka@orosco.hu 

Rajki Tímea 

Vevőszolgálat 
+36 68 410 420 

+36 30 689 4816 

info@orosco.hu

Kovács Ibolya 

Vevőszolgálat 
+36 68 410 420 

+36 30 689 4816 

info@orosco.hu

Darvasi Noémi 

Vevőszolgálat 
+36 68 410 420 

+36 30 689 4816 

info@orosco.hu

Nagy Szabolcs 

Export manager 
+36 20 943 9534 

szabolcs.nagy@orosco.hu

Török László 

Kísérleti felelős 
+36 30 689 4761 

laszlo.torok@orosco.hu

A saját nemesítés mellett további általunk forgalmazott márkák:

Értékesítés, szakmai támogatás:

Vevőszolgálat:

Forduljon hozzánk bizalommal telefonon vagy e-mailben!

BEMUTATKOZÁS

OROSCO Kft. 

5900 Orosháza 
Székács József 37. 

www.orosco.hu
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MOLY F1  
Kiváló minőség és nagy hozam a fóliából 

HR: ToMV, Vd, Fol: 0, 1, For, Ff: 1–5 

IR: Mi, Mj, TSWV 

Korai, nagy termőképességű paradicsom hibrid.  

Az erős növekedésű, rövid ízközű növények 

könnyen kezelhetőek. Terméskötődése kiváló. 

Szép, halszálkás fürtöket nevel, csészelevele tartós. 

Sötétpiros, 130–140 gramm átlagsúlyú termései 

a legmagasabb igényeket is kielégítik. 

Kiváló íze szintén a piaci értékét növeli. 

Február közepétől ültethető enyhén fűtött, 

majd fűtetlen fóliákba. 

 

MONTEROSA (HB 101153) F1 
Kiemelkedő ízvilágú, „pink paradicsom” 

HR: ToMV: 0-2, Vd: 0, IR: TSWV 

Korai, kiemelkedően jó ízű, „pink paradicsom”. 

Könnyen kezelhető egyensúlyi növényei 

középerős növekedésűek. 

Az enyhén lapított, gerezdes, sötét rózsaszín 

termések 180–200 gramm átlagsúlyúak. 

Az édes ízvilág alacsony savtartalommal párosul. 

Közepes növekedésű, ezért elsősorban rövidkultúrás 

termesztésre javasoljuk azoknak, akiknek van piacuk 

a különlegességekre. 

 

 
 

UGI 1796-16 F1 
Rövid kultúrából is nagy hozam 

HR: ToMV, Va, Vd, Fol: 0, 1 

IR: Ma, Mi, Mj, TSWV, TYLCV, On  

Korai, középerős növekedésű, nyújtott szilva alakú 

paradicsom hibrid. 

Kiváló terméskötődésének köszönhetően 

az intenzív tápoldatozást nagy hozamokkal hálálja meg. 

Bronzfoltosságvírus- és lisztharmat-ellenállósága növeli 

a termesztés biztonságát. 

Rendkívül egységes, kemény, 100–120 grammos 

terméseket ad. 

Íze és színe is kiemelkedő. Elsősorban enyhén fűtött 

vagy fűtetlen fóliás termesztésre javasoljuk. 

PARADICSOM
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UGI 1560-16 F1  
Mutatós fürtök, nagy termésbiztonság 

HR: ToMV, Fol: 0, 1, For,    IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV, On 

Korai, fürtös szedésre javasolt cseresznyeparadicsom. 

Széles rezisztencia csomagja és jó alkalmazkodó- 

képessége növeli a termesztés biztonságát. 

Gyönyörű, sötétpiros színű, mutatós, 

12–14 bogyós fürtöket ad. 

A termések 18–20 gramm 

átlagsúlyúak, kemények, repedésre nem hajlamosak. 

Pultállósága is kiváló. 

Talajos és talaj nélküli termesztéshez egyaránt ajánljuk. 

 

 

 
FLAMANTYNO F1 

Kiemelkedő ízvilág repedés nélkül 

HR: ToMV, Vd, Fol: 0, For IR: Mi, TYLCV 

Középerős növekedésű, fürtös szedésre is alkalmas 

sárga színű cseresznyeparadicsom. Terméskötődése 

gyengébb körülmények között is kiváló, így megbízha-

tóan jó hozamokra képes.  

Az édes, magas Brix-ű termések ideális savtartalma 

egy rendkívül egyedi, kellemes ízvilágot eredményez. 

Tetszetős élénksárga színű, mutatós és szabályos 

fürtöket ad. A kemény, roppanós bogyók átlagsúlya 

18-20 gramm. 

Pultállósága kiváló és repedésre sem hajlamos. 

Talajos és talaj nélküli termesztésre is kiválóan alkalmas.

PARADICSOM  
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SANPOL F1 korai középerős sorolt 130–150 g Magas korai terméshányad. Szabadföldre is kiváló. 
ToMV, Vd, Fol: 0,1, Ma, Mi, Mj, TSWV

MOLY F1 korai erős sorolt, fürtös 130–140 g Megbízhatóan nagy hozam és kiváló minőség 
ToMV, Vd, Fol: 0,1, For, Mi, Mj, Ff: 1-5, TSWV

KALIXO F1 korai erős fürtös 120–130 g Szép fürtök, sötétpiros bogyószínnel. Erős csészelevél. 
ToMV, Va, Vd, Fol: 0,1, Ff: 1–5

MONTEROSA F1 nagyon korai középerős ,,pink” 180–200 g Kiemelkedő ízvilágú, „pink paradicsom” rövid kultúrába. 
ToMV, Vd, TSWV

MYRIADE F1 korai erős szilva 110–130 g Bőtermő szilva alakú paradicsom egész éves termesztésre. 
ToMV, Va, Vd, Fol: 0,1, Ff: 1–5, For, Ma, Mi, Mj

UGI 1796-16 F1 korai középerős nyújtott szilva 100–120 g Nagy korai terméshányad, intenzív tápoldatozás mellett. 
ToMV, Va, Vd, Fol: 0,1, Ma, Mi, Mj, TSWV, TYLCV, On

FLAMANTYNO F1 korai középerős cseresznye 18–20 g Kiemelkedő ízvilágú, sárga színű, nem repedő termések. 
ToMV, Vd, Fol: 0, For, Mi,  TYLCV

BELLACIO F1 nagyon korai nagyon erős mini szilva 10–14 g Nagyon finom, egyenkénti szedésre alkalmas „miniszilva”. 
ToMV, Fol: 0, Ff: 1–5, For, Ma, Mi, Mj

SAN REMO F1 nagyon korai középerős bivalyszív 200–300 g Nagy méretű, ízletes termések a helyi piacokra. 
ToMV, Vd, Fol:0,1, Ma, Mi, Mj, TSWV

UGI 1560-16 F1 korai erős cseresznye 18–20 g Egységes, szép fürtök és nagy termésbiztonság. 
ToMV, Fol:0, For, Ma, Mi, Mj, TYLCV, On

KAKAO F1 korai erős ,,fekete” 130–150 g Kiváló ízű, nagy hozamú „fekete paradicsom”. 
ToMV, Vd, Fol: 0

Fajta Tenyészidő
Növekedési 

erély
Típus

Bogyó 
átlagsúly

Főbb jellemzők, ellenállóság (HR/IR)
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UG 13577 F1  
Megbízhatóan magas brix, fitoftóra-ellenállóság 

HR: V, Fol: 0,1 IR: Mi, Pi 

Korai, néhány nappal a Prestomech után érő, 

részleges fitoftóra rezisztenciával rendelkező újdonság. 

Középerős növekedésű.  Jó terméskötődésének 

köszönhetően nagy termésátlagokat ad. 

A 60–70 gramm átlagsúlyú, 

kiemelkedő minőségű bogyók sötétpiros színűek. 

Megbízhatóan magas Brix (5,2–5,5) értéket ad. 

Közvetlenül a legkorábbi fajták után, akár több 

szakaszba is  ültethető. 

 

 

 

UG 11227 F1   
Kiváló tövöntarthatóság és megbízhatóság 

HR: V, Fol: 0,1, Pst   IR: Mi, Pi 

Középkorai, erős növekedésű, zárt lombú fajta. 

Nagyon jól köt, érése koncentrált. 

Kiemelkedően magas termésátlagokra képes. 

Baktérium fertőzésre az átlagnál kevésbé érzékeny és 

részleges fitoftóra-ellenállósággal rendelkezik. 

Sötétpiros, kemény termései 

65–70 gramm    átlagsúlyúak. 

Túlérésre nem hajlamos, tövöntarthatósága kiváló. 

 

 

 
 

 

UG 16112 F1 
Jó tövöntarthatóság és kiemelkedő minőség 

HR: V, Fol: 0,1, Pst   IR: Mi, TSWV 

Kö zép ké sei, erős nö ve ke dé sű, bő ter mő hib rid. 

Nagy méretű (75–85 gramm), kiváló minőségű, 

rendkívül kemény bogyói magas Brix (5,0–5,2) értéket 

adnak. 

A pa ra di csom szá má ra ked ve zőt le nebb kö rül mé nyek 

között is fo lya ma to san fej lő dik és so kat köt. 

Lomb ja a be teg sé gek re ke vés bé ér zé keny, 

tö vön tart ha tó sá ga ki emel ke dő. 

Kiváló záró fajta. 

PARADICSOM
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DURPEEL F1   
Nagy hozam, kemény, lucullus típusú termések 

HR: V, Fol: 0,1, Pst   IR: Mi, TSWV, Lt 

Középhosszú tenyészidejű, erős növekedésű 

„lucullus típusú” hibrid. Rendkívül bőtermő. 

Élénkpiros, darabos bogyói 100–130 gramm  

átlagsúlyúak. 

Hosszúkás megnyúlt alakját kifejezetten 

szeretik a vevők. 

Termései kemények, jól szállíthatóak. Íze kiváló. 

Frisspiacra  és magas szárazanyag-tartalma miatt 

szárítmánynak is kiváló. 

  

 

  

SANNIO F1 
Fitoftóra ellenálló, erős növény 

HR: V, Fol:0,1  IR: Mi, Pi 

Középérésű, determinált frisspiaci paradicsom fajta. 

Rendkívül erős gyökérzetének és növekedésének 

köszönhetően jól viseli a gyengébb talajokat is. 

Kemény, egységes, sötétpiros színű termései 

150–180 gramm átlagtömegűek, jó ízűek.  

Mutatós, enyhén lapított alakja miatt kiválóan sorolható.    

Részleges fitoftóra-ellenállóságának köszönhetően 

csökkentett vegyszerfelhasználással termeszthető. 

 

  

 

 
 

STROMBOLINO F1 
Nagy hozam, sötétpiros szín, kemény termések 

HR: V, Fol: 0,1, Pst   IR: Mi, TSWV 

Korai, erős növekedésű, determinált  

cseresznyeparadicsom. 

Kiemelkedően jó terméskötődésének köszönhetően 

nagy hozamokra képes. 

Kemény, 13–18 gramm átlagsúlyú, szabályos gömb alakú 

termései repedésre nem hajlamosak. 

Ipari és frisspiaci célra egyaránt kiváló. 

PARADICSOM
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BARCELONA F1 
Fényes sötétlila termések, nagy hozam 

Erős növekedésű, rövid ízközű, extra termésminőséget 

adó, korai hibrid. Lombja nyitott, jól kezelhető. 

Sötétlila színét a legnagyobb forróságban is megőrzi. 

A kemény, nyújtott csepp alakú termések 

jól pulton tarthatóak. 

Csészelevele tüskementes. 

Terméskötődése és termőképessége kiemelkedő. 

Fóliás és szabadföldi termesztésre is 

tökéletes választás. 

Egész évben sikerrel termeszthető.

PARADICSOM, TOJÁSGYÜMÖLCS
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NEMAGIANT F1 korai erős 100–130 g Kézi és gépi betakarításra is alkalmas, nagy bogyójú fajta.  
Jó stessztűrő, bírja a „kiképzést”.konzervipari, frisspiaci

UG 11227 F1 középkorai erős 65–70 g Rendkívül bőtermő, fitoftora és xanthomonas ellenálló fajta. 
Terméskötése és színe kiemelkedő.konzervipari

UG 812J F1 középkorai erős 70–75 g Évtizedek óta megbízhatóan jó hozamot és minőséget ad. 
Jól viseli a szélsőségeket.konzervipari

150–180 gSANNIO F1 középérés nagyon erős Jó ízű, nagy méretű terméseket adó fajta. 
Vastag húsú, szép színű termései közkedveltek.frisspiaci

UG 8114 F1

Fajta Tenyészidő Növekedés
Bogyó 

átlagsúly
Felhasználás Főbb jellemzők

korai erős 75–85 g Koncentrált érésű, kompakt növények nagy hozammal. 
Magas Brix-ű „kőkemény” termések.

konzervipari

UG 13577 F1 korai középerős 60–70 g Bőtermő, fitoftora toleráns hibrid. 
Megbízhatóan magas Brix-ű termései szép színűek.konzervipari

PRESTOMECH F1 nagyon korai középerős 60–65 g Nagy termőképességű, korai nyitó fajta. 
Jó Brix és kiemelkedő szép szín jellemzi. konzervipari

UG 11239 F1 középkorai erős 70–75 g Nagy hozamú, fitoftora-ellenálló hibrid, 
szeptemberi betakarításra. Tövön-tarthatósága kiváló.konzervipari

LUSITANO F1 középérés nagyon erős 75–85 g Univerzális fajta frisspiacra és iparnak. 
Nagy lombja jól védi a terméseket.konzervipari

UG 124 F1 középérés nagyon erős 70–75 g Nagy termőképességű, bronzfoltosság rezisztens hibrid. 
A lombja jól védi a terméseket.konzervipari

UG 84914 F1 középérés nagyon erős 70–80 g Kiemelkedő színű és magas Brix-ű terméseket adó 
újdonság. Terméskötődése kiemelkedő.konzervipari

UG 16112 F1 középkései erős 75–85 g Bőtermő, rendkívül kemény terméseket adó hibrid. 
Tövön-tarthatósága kiemelkedő.konzervipari

DURPEEL F1 középkései erős 100–130 g Nagy hozamú, jó ízű „lucullus típusú” paradicsom. 
Kemény, jól szállítható terméseket ad.konzervipari, frisspiaci

TYKING F1 középkorai erős 150–200 g Erős gyökérzetű, jó stressztűrő, fitoftora toleráns fajta. 
Jó ízű, mutatós terméseket ad.frisspiaci

STROMBOLINO F1 korai nagyon erős 13–18 g Kiváló minőségű, determinált növekedésű 
cseresznyeparadicsom. Repedésre nem hajlamos.konzervipari, frisspiaci

SICILIA F1 korai erős 260–290 g Nyújtott, 25-28 cm hosszú, tüskementes sötétlila terméseket ad. 
Lombja nyitott jól kezelhető.

ESMERALDA F1 korai középerős 400–420 g
Csíkos padlizsán különlegesség. Hófehér húsa, jellegzetesen finom ízű. 
Hajtatásra ajánljuk.

HABANA F1

Fajta Tenyészidő Növekedés
Bogyó 

átlagsúly
Főbb jellemzők

középkorai nagyon erős 400–420 g
Erős gyökérzetű, szabadföldi termesztésre is kiváló hibrid. 
Csészelevele tüskementes, jól pulton tartható.

ARAGON F1 középkorai nagyon erős 400–430 g Elsősorban szabadföldi termesztésre javasolt hibrid. 
Kiemelkedően nagy hozamokra képes.

BARCELONA F1 korai erős 400–430 g Nagy hozamú, egész évben sikerrel termeszthető. Sötétlila színét a teljes 
szezonban megőrzi. Nagy termőképességű, korai nyitó fajta.
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ESTILLA F1 
Extra bogyóméret, magas korai hozam 

HR: Tm:0-2,  IR: TSWV:0 

Korai, középerős növekedésű, fehér paprika hibrid  . 

Kiváló terméskötődésének és magas korai 

terméshányadának köszönhetően jó árbevételt 

eredményez. 

Folyamatosan nagyméretű, vállas, vastag húsú, 

110–130 gramm átlagsúlyú bogyókat ad. 

Egész évben tartja a jó formáját. 

Január közepétől mind talajos, mind talaj nélküli 

termesztésbe is ültethető. 

 

 

 

 

KÉRA F1 
Megbízhatóság a nyári és őszi termesztésre 

HR: Tm:0-3,  IR: TSWV:0, CMV 

Középkorai, erős növekedésű, uborka mozaik 

vírus-ellenálló édes fehér paprika újdonság. 

Kiemelkedő rezisztenciája fokozza 

a termesztés biztonságát. 

Folyamatosan jól köt. A nitrogén és kalciumdúsabb 

tápanyag utánpótlást nagy hozammal hálálja meg. 

Egységes, vastag húsú, 100–110 grammos termései 

végig jól tartják az alakjukat. 

Enyhén fűtött és hidegfóliás termesztésre egyaránt 

ajánljuk. 

 

 

 

WHITEX F1 
Vastag húsú, hófehér termések 

HR: Tm: 0-2 

Korai, erős növekedésű, rendkívül bőtermő 

fehér paprika hibrid. 

Folyamatosan sokat köt, szedése könnyű. 

Nagyméretű, vastag húsú bogyókat nevel. 

Szép, szabályos termései 100–120 gramm átlagsúlyúak. 

Hófehér színét a késő őszi fényhiányos időszakban is 

megtartja. 

A nyári időszakban fokozottabb kalcium ellátást igényel. 

Az átlagnál kevésbé érzékeny az uborka-mozaikvírus 

fertőzésre. 

Szabadföldi termesztésre is kiváló. 

PAPRIKA

8
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HORKA (OSP 5072) F1 
Nagy méret, jó íz 

HR: Tm:0-2, IR: TSWV:0 

Korai, halványzöld, édes, tölteni való paprika újdonság. 

Erős növekedése és jó terméskötődése miatt 

folyamatosan jól terem és nagy hozamot biztosít 

a teljes szezonban. 

Darabos, vastag húsú, 110–130 grammos terméseket ad. 

A fényes, halványzöld bogyók rendkívül mutatósak és 

jó ízűek. 

Őszi és tavaszi termesztésben egyaránt kiválóan teljesít. 

 
 
 
 
 
 
 
  

SÁRAREZ F1 
Koraiság, nagy darabszám, jó rezisztencia 

HR: Tm:0-2,  IR: TSWV:0, Ma, Mi, Mj 

Korai, bőtermő, nagyméretű hegyes erős hibrid. 

A Sarah rezisztenciákkal megerősített változata.  

Vállas, világoszöld, 17–20 cm hosszú termései 

megbízhatóan csípősek.  

Jól köt, így magas darabszámot ad tövenként.  

Jól viseli a fényszegény körülményeket. 

A középerős növekedésű növények a kétszálas és 

a kordonos termesztést is jól bírják. 

Kiváló alkalmazkodóképességének köszönhetően 

kőgyapoton és talajon is sikeresen termeszthető. 

 

 
 

ARINA F1 
Nagy méret, szabályos alak 

IR: TSWV: 0 

Korai, középerős növekedésű, nagy termőképességű 

csípős almapaprika. 

Folyamatosan köt, lombja jól védi a terméseket és a 

szedések után gyorsan megújul. 

A vastag húsú, magas alma alakú, 

enyhén bordás bogyók 60–80 g átlagsúlyúak. 

Könnyen szedhető. 

Színe tetszetős, kiváló feldolgozóipari minőséget ad. 

PAPRIKA

9
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FKO-3 F1 
Fergeteges koraiság hármas rezisztenciával 

HR: Tm:0-2, IR: TSWV:0, Ma, Mi, Mj 

Rövid ízközű, rendkívül generatív kápia hibrid. 

Gyorsaságának köszönhetően magas korai árbevételt 

biztosít.  

Vastag húsú, lapított termései sötétpiros színűek.  

Repedésre nem hajlamos, sokáig pulton tartható. 

Hidegfóliás és szabadföldi termesztésre is 

javasoljuk azoknak, akiknek a koraiság fontos.  

A magas tápanyagszintet kiemelkedően nagy hozammal 

hálálja meg. 

Kordonos termesztésre is tökéletes választás. 

 

KAMOR F1 
Kiemelkedő hozam, nagy méretben 

HR: Tm:0-2, IR: TSWV   :0 

Középkorai, nagy méretű terméseket adó, 

bőtermő kápia újdonság. 

Rendkívül erős gyökérzetének és növekedésének 

köszönhetően folyamatosan köt és jól tartja a méretét. 

A vállas, darabos, 150–180 grammos termések 

fényes piros színűek, repedésre nem hajlamosak. 

Elsősorban egy vagy két szálas metszésben, hajtatásra 

javasoljuk. 

Hosszú kultúrában kiemelkedően jól teljesít. 

 

 

 

 

ZOÉ F1 
Stabil termelhetőség, magas hozam, 

páratlan őrlemény 

IR: Xcv: 0-3, CMV 

Korai, erős növekedésű fűszerpaprika hibrid. Erőteljes 

növényzete és páratlan rezisztenciája mellett 

kiemelkedő hozamot biztosít. 

Szabályos, mélybordó termései 15–20 cm hosszúak. 

Íze kimondottan gyümölcsös, mely az őrleményben is 

érezhető. Kihozatala egyedülálló, 1 kg őrlemény 

átlagosan 6–6,5 kg nyers paprikából nyerhető ki. 

Az őrlemény festékanyag-tartalma 170–220 ASTA.  

Fóliás és palántázott szabadföldi termesztésre egyaránt 

ajánljuk. 

PAPRIKA
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PRITADOR F1 
Korai bevétel, magas darabszám, nagy méret 

IR:  Xcv: 0-3 

Korai, baktérium-ellenálló, bőtermő pritaminpaprika. 

Középerős növekedésű, lombja a terméseket jól takarja, 

védi a napégéstől. 

Nagyméretű, súlyos bogyói magház-penészesedésre 

nem hajlamosak. 

Szép színe és kiváló szelet kihozatalának köszönhetően 

ipari feldolgozásra is alkalmas. 

Hajtatásra és szabadföldre egyaránt tökéletes választás. 

 

 
 

 

RENO F1 
Biztonságot adó rezisztencia és erős gyökérzet 

IR: Xcv: 0-3, TSWV:0 

Középkorai, jó stressztűréssel rendelkező 

pritaminpaprika újdonság. 

Erős gyökérzetének és növekedésének köszönhetően 

megbízhatóan termeszthető. 

Kiváló terméskötődése nagy hozamot biztosít. 

Középméretű, fényespiros termései vastag húsúak, 

súlyosak. 

Magház-penészesedésre nem hajlamos. 

Hajtatásra és szabadföldi termesztésre egyaránt 

kiváló fajta.  
 
 

 

PATROL F1 
Lisztharmat-ellenálló korai bajnok 

HR: Tm:0-3,  IR: TSWV:0, Lt 

Középerős növekedésű, rendkívül korai 

kaliforniai típusú paprika. 

Bőtermő, a korai és a nyári időszakban is 

folyamatosan jól köt.  

A fényes, élénkpiros termések 180–220 gramm 

átlagsúlyúak, szabályos blocky alakúak. 

Lisztharmat-ellenállóságának és rövid ízközének 

köszönhetően hosszú kultúrában is 

sikerrel termeszthető. A kissé megemelt nitrogénszintet 

extra hozammal hálálja meg. 

Talajnélküli kultúrába is tökéletes választás. 

PAPRIKA
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PAPRIKA

SALÁTA
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ARIKAN F1 hegyes édes középkorai nagyon erős világoszöld 3–4 x 17–20 70–80 Tm: 0-2, TSWV: 0 x –

Fajta Típus Tenyészidő
Növekedési 

erély
Termésszín

Termés- 
méret (cm)

Termés- 
súly (g)

Rezisz- 
tencia

Megjegyzés 
hajt.    szf.

ESTILLA F1 édes fehér nagyon korai középerős fehér 6–8 x 13–16 110–130 Tm: 0-2, TSWV: 0 x –

OS 12955 F1 édes fehér nagyon korai középerős fehér 6–7 x 13–16 110–130 Tm: 0-2, TSWV: 0, Lt x –

CLAUDIUS F1 édes fehér középkorai erős fehér 6–8 x 13–16 110–130 – x x

FRIDA F1 édes fehér középkorai nagyon erős fehér 6–8 x 13–16 110–130 – x x

CELTIC F1 édes fehér korai középerős fehér 6–7 x 12–14 100–120 Tm: 0-2, TSWV: 0 x –

WHITEX F1 édes fehér korai erős fehér 6–7 x 13–16 100–120 Tm: 0-2 x x

KÉRA F1 édes fehér középkorai erős fehér 6–7 x 12–14 100–110 Tm: 0-3, TSWV: 0, CMV x –

CINDEL F1 édes fehér korai erős fehér 6–7 x 13–16 100–120 Tm: 0-2 x –

REDEX F1 kápia középkorai erős zöld-piros 6–7 x 18–20 150–180 Tm: 0-2, TSWV: 0, M – x

SÁRAREZ F1 hegyes erős nagyon korai középerős világoszöld 4–5 x 17–20 70–80 Tm: 0-2, TSWV: 0, M x –

CENSOR F1 édes fehér középkorai erős fehér 6–7 x 12–15 100–120 Tm: 0-2, TSWV: 0, M x –

VIHAREZ F1 csípős „PCR  ” korai nagyon erős világoszöld 6–8 x 13–16 100–130 Tm: 0-2 x x

HORKA F1 édes „PCR  ” korai nagyon erős világoszöld 6–8 x 13–16 100–130 Tm: 0-2, TSWV: 0 x x

DARIUS F1 pritamin középkorai erős zöld-piros 10–13 x 7–9 150–200 – x x

KAPIREX F1 kápia korai középerős zöld-piros 5–7 x 11–13 100–120 – x x

KAMOR F1 kápia középkorai nagyon erős zöld-piros 6–7 x 15–18 150–180 Tm: 0-2, TSWV: 0 x –

ARINA F1 csípős alma korai erős fehér 5–7 x 5–7 60–80 – x
ARDUS F1 fehér blocky korai középerős fehér-piros 8–9 x 8–9 140–170 Tm: 0-2, TSWV: 0 x x

MARBELLA F1 fehér blocky korai középerős fehér-sárga 9–10 x 9–10 150–180 Tm: 0-2 x x

ZELEN IKA F1 édes zöld korai erős zöld-piros 6–8 x 13–16 120–150 Tm: 0-2 x x

CARPEL F1 kápia korai erős zöld-piros 6–8 x 13–16 140–170 Tm: 0-2, TSWV: 0, M x x

ZELINE F1 édes zöld korai középerős zöld-piros 5–7 x 15–18 130–160 Tm: 0-2 x x

PRITADOR F1 pritamin korai erős zöld-piros 10–13 x 6–7 140–180 Xcv: 0-3 x x

FKO-3 F1 kápia extra korai középerős zöld-piros 5–7 x 13–15 110–130 Tm: 0-2, TSWV: 0, M x x

MELITTA F1 kápia középkorai erős zöld-piros 6–7 x 18–20 150–170 – x x

ROZVITA F1 pritamin korai nagyon erős zöld-piros 9–12 x 6–7 130–170 Tm: 0-2  x x

RENO F1 pritamin középkorai nagyon erős zöld-piros 9–12 x 6–7 130–170 TSWV: 0, Xcv: 0-3 x x

TSWV: 0 x x

DORMÁN F1 édes alma korai erős fehér 5–7 x 5–7 70–85 – xXcv: 0-3 x x

ABADIA F1 blocky középkorai nagyon erős zöld–piros 9 x 9 210–230 Tm: 0-3, TSWV: 0 x –

PATROL F1 blocky extra korai közép erős zöld–piros 9 x 9 200–220 Tm: 0-3, TSWV: 0, Lt x –

INSIGNIA F1 blocky korai erős zöld–sárga 9 x 9 180–200 Tm: 0-3, TSWV: 0, Lt x –

VILANDRY korai nagy BL: 16–35, Nr: 0, 
LMV: 1

Korai, fényes, világoszöld levelű szabadföldi saláta. Nagyméretű, tömött feje-
ket nevel. Elsősorban nyár eleji és őszi termesztésre alkalmas.

BAFANA

Fajta Tenyészidő Méret Ellenállóság Főbb jellemzők

középkorai közép–nagy BL: 16–35 Középkorai, kiváló stressztűréssel rendelkező hajtatási saláta. 
Levélszél barnulásra nem hajlamos. Késő tavaszi vágásra ajánljuk.

C2050 korai nagy BL: 16–36, Nr: 0, 
LMV: 1

Gyors fejlődésű, világoszöld levelű, szabadföldi saláta. Alja zárt, nagy fejeket 
képez. Áprilistól május közepi, illetve augusztusi ültetésre javasoljuk.

FOSTER korai nagy BL: 16–36, Nr: 0 Világoszöld levelű, erős növekedésű, tömött fejeket nevelő hajtatási saláta. 
Október eleje és február közepe közti időszakban javasoljuk ültetni.

ZOÉ F1 fűszer korai nagyon erős zöld–piros 3 x 15–20 30–40 Xcv: 0-3, CMV x x
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BRILLANTE F1 
Magas hozam, szabályos termések  

IR: Px, WMV, ZYMV 

Korai, erőteljes növekedésű, rövid ízközű fajta. 

A kompakt növények nyitott lombúak, a termések 

könnyen szedhetőek. Kiváló terméskötődésének és 

jó betegség-ellenállóságának köszönhetően 

termőképessége kiemelkedő. 

Sötétzöld, szabályos henger alakú, 

kiváló minőségű termései a legmagasabb igényeket is 

kielégítik. Görbülésre nem hajlamos. 

Nagyon jól tűri a különböző szélsőségeket, 

így fóliás és szabadföldi termesztésre is tökéletes fajta. 

 

 

R OM INA F1 
Halványzöldes-fehér szín, zömök termések 

IR: Px, ZYMV 

Kö zép ko rai, rend kí vül bő ter mő, erős nö ve ke dé sű hib rid. 

Ízközei rö vi dek, lomb ja nyi tott. Sokat köt. 

Ter mé se hal vány zöl des-fe hér szí nű. 

Alak ja zö mök, fő ző tök jel le gű. 

Ennek köszönhetően kiválóan helyettesíti 

a hagyományos fajtákat. 

Na gyon tet sze tős pi a cos árut ad. 

Fó li ás ter mesz tés re is ki vá ló. 

Frisspiaci és ipari feldolgozásra egyaránt 

kitűnő választás.

CUKKINI

13

MARTA F1 nagyon korai középerős Px, CMV, WMV, ZYMV
Hajtatásba és korai szabadföldi termesztésre javasolt fajta. 
Magas a korai terméshányad. Nyitott lombú, rövid ízközű növények.

BRILLANTE F1 korai erős Px, WMV, ZYMV Magas hozamú, rendkívül egységes, szabályos terméseket adó hibrid. 
Jól viseli a szélsőséges körülményeket.

TIZIANO F1 középkorai nagyon erős Px, CMV, WMV, ZYMV Erős gyökérzettel és jó stressztűréssel rendelkező szabadföldi fajta. 
Szabályos alakú, sötétzöld terméseket ad.

ROMINA F1 középkorai erős Px, ZYMV Kiemelkedő hozamú, főzőtök alakú, halványzöldes-fehér színű cukkini. 
Jól viseli a szélsőségeket, terméskötődése kiváló.

PARADOR F1 korai erős Erős növekedésű, elsősorban hajtatásra javasolt 
sárga színű cukkini különlegesség.

LINGODOR F1 korai erős
PX, CMV, WMV, 

ZYMV, PRSV
Bőtermő, hajtatásra és szabadföldi termesztésre is javasolt, erős rezis z-
tenciával rendelkező cukkini. Fényes sárga színű termései jó pultállóak. 

CELESTE F1 nagyon korai középerős Px, ZYMV Bőtermő, korai fóliás fajta. Ízköze rövid, lombja nyitott. 
Egységes, sötétzöld termései jó pultállóak. 

Fajta Tenyészidő
Növekedési 

erély
Rezisztencia Főbb jellemzők
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TEJO F1 
Nagy termőképesség, jó betegs  ég ellenállóság 

HR: Ccu  IR: Px, CVYV, CYSDV 

Korai, bőtermő, lisztharmat-ellenálló hibrid. 

A rövid ízközű, nyitott, sötétzöld lombú növények  

könnyen kezelhetőek. Erős gyökérzetének 

köszönhetően jól viseli a különféle stresszhelyzeteket. 

Szabályos alakú, 30–35 cm hosszúságú, kiemelkedően 

jó minőségű, enyhén bordás terméseket ad. 

Megbízhatóan nagy hozamokra képes. 

Február közepétől augusztus elejéig 

bármikor ültethető. 

 

 

CAOBADO F1 
Jó stressztűrés, nagy hozam 

HR: Ccu  IR: Px, CVYV, CYSDV 

Erős növekedésű és gyökérzetű, kifejezetten 

jó stressztűrésű fajta. 

Az átlagnál hűvösebb és fényszegényebb körülmények 

közt is folyamatosan fejlődik. 

A kiválóan újító, rövid ízközű növények főszáron is 

jól terhelhetőek, mert nóduszonként 

2 termést is ki tud nevelni. Kiemelkedő minőségű, 

sötétzöld termései 32–36 cm hosszúak. 

A szabályos alakú, enyhén bordás uborkák pultállósága 

is kiváló. Elsősorban kora tavaszi és késő őszi 

termesztésre ajánljuk. 

 
 

PASIOND F1 
Erős gyökérzet, kiváló ellenállóképesség 

HR: CVYV  IR: Px, ToLCNDV, CYSDV. 

Erős gyökérzetű és jó növekedési egyensúllyal 

rendelkező kígyóuborka újdonság. 

Kevesebb oldalhajtása miatt könnyebb a zöldmunkája.   

Ellenálló a paradicsom levélgöndörödés 

újdelhi vírusra (ToLCNDV) is, amely egyre több 

dél-európai országban okoz problémát  

az uborka és cukkini termesztőknek.  

Szabályos alakú, sötétzöld termései 

32–36 cm hosszúak. Egységes, nagyon szép piacos 

árut ad. Elsősorban kora tavaszi és késő őszi 

termesztésre javasoljuk. 

UBORKA
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Fajta Típus
Növekedési 

erély
Termés- 

hossz (cm)
Ellenállóság Legfőbb jellemzők

PRIOR F1 kígyóuborka nagyon erős 32–36 Px, CVYV Jó sótűrésének köszönhetően gyenge talajokon is 
kiválóan termeszthető. 

CAOBADO F1 kígyóuborka erős 32–36 Ccu, Px, CVYV, CYSDV Kiváló terméskötődésének köszönhetően nagy hoza-
mokra képes. Jól viseli az éjszakai lehűléseket.

PASIOND F1 kígyóuborka erős 32–36 Px, CVYV, CYSDV, ToLCNDV Erős gyökérzetű, kiváló ellenállóképességgel rendel-
kező újdonság. Sötétzöld termései rendkívül mutatósak.

CENTINELA F1 kígyóuborka nagyon erős 29–33 Px, CVYV Erős lisztharmat-ellenállósággal rendelkező, nyitott 
lombú hibrid. Nagyon jól viseli a nyári nagy melegeket.

MITRE F1 kígyóuborka erős 29–33 Px, CVYV, CYSDV Erős gyökérzetű, nyitott lombú nyári fajta. Nagyon egy-
séges, sötétzöld terméseket ad.

AMERICANA F1 kígyóuborka középerős 30–35 – Korai, gyors fejlődési sebességű fajta kora tavaszi és 
késő őszi termesztésre. 

TEJO F1 kígyóuborka erős 30–35 Ccu, Px, CVYV, CYSDV
Nagy termőképességű, nyitott lombú hibrid. Egységes, 
jó minőségű terméseket ad a teljes szezonban.

FOREST F1 salátás uborka erős 20–23 Ccu, CMV, Px, CVYV, CYSDV Korai, bőtermő hibrid. Jól viseli a hőingadozást. Nagyon 
szép, sötétzöld terméseket ad.

ES 2217 F1 konzervuborka középerős 6–9 Ccu, Px, CMV Bőtermő, jó megújuló-képességgel rendelkező fajta. 
Stresztűrése kiváló, ropogós terméseket ad. 

SF 636/02 F1 minikígyó erős 18–20 Px, CMV, CVYV Gyors fejlődési sebességű, jó hidegtűréssel rendelkező 
hibrid. Sima héjú termései nagyon mutatósak.

FOREST F1 
Jó terhelhetőség a főszáron, szabályos termések 

HR: Ccu IR: Px, CMV, CVYV, CYSDV 

Korai, erős növekedésű, kiválóan újító hibrid. 

A generatív, főszáron is jól terhelhető növényeknek 

köszönhetően termőképessége kiemelkedő. 

Erős stressztűrése miatt jól viseli a hőingadozást 

és az éjszakai lehűlésekre sem érzékeny. 

Szabályos alakú, enyhén szemölcsös, 

sötétzöld termései 20–23 cm hosszúak. 

Bőtermő, kiváló minőséget adó fajta. 

Február közepétől augusztus végéig bármikor ültethető.  

 

 

 

ES 2217 F1 
Jó megújuló-képesség, egységes termések 

HR: Ccu IR: Px, CMV 

Korai, nagy termőképességű, „sima héjú” 

konzervuborka újdonság. 

Jól viseli a szélsőséges és az uborka számára 

kedvezőtlenebb körülményeket. 

Középerős növekedésű, lombja jól újít és 

a betegségeknek is kellőképpen ellenáll. 

Szabályos alakú, sötétzöld termései szép, 

piacos árut adnak. 

Ropogós, konzisztenciája kiváló. 

Hajtatásra és szabadföldi termesztésre is javasolt hibrid.

UBORKA

15

15-2022.qxp_Layout 1  2021. 11. 11.  18:28  Page 1



MIRELLA F1 
Kiemelkedő minőség és korai betakarítás 

Korai, középerős növekedésű, prémium minőségű 

görögdinnye hibrid. Kedvezőtlen körülmények közt is 

sokat köt ezért termőképessége is kiváló. 

A sötétzöld csíkozású, szabályos gömb alakú termések 

oltva 3–4 kg átlagsúlyúak. 

Mélyvörös húsa tömör, roppanós, rendkívül édes. 

Egységes termései túlérésre nem hajlamosak, 

jól szállíthatóak. 

Fóliás és korai szabadföldi termesztésre javasoljuk. 

Porzó fajtaként is ültethető.  

 

 

 

 

SHERKHAN F1 
Mélyvörös húsú, minőségi dinnye igényes piacra  

Gyors, kiemelkedő minőséget adó görögdinnye 

újdonság. Erős gyökérzetének és jó stressztűrésének 

köszönhetően az indulástól kezdve folyamatosan, 

egyenletesen fejlődik.  A korai, hűvösebb körülmények 

között is jó a terméskötődése, ami nagy hozamokat 

biztosít.  Sötétzöld csíkozása rendkívül mutatós.  

Az ovális, megnyúlt gömb alakú termései 

8–10 kg átlagsúlyúak.  

Mélyvörös színe, ropogós húsa és édes íze garantálja 

az extra minőséget. Állagát hosszú ideig megtartja, 

jól tövön tartható és jól szállítható. 

Kiemelkedő minősége biztos piaci sikert nyújt.  

 

 

ROMERIA F1 
Korai, darabos, kiemelkedő ízvilágú fekete dinnye 

Ko rai, erős nö ve ke dé sű, rendkívül bő ter mő, 

fe ke te hé jú hibrid. 

Megnyúlt gömb ala kú, darabos ter mé sei 

8–11 kg át lag sú lyú ak. 

Aprósodásra és napégésre nem hajlamos, 

minden körülmény között megbízhatóan termeszthető. 

Tömör, élénk pi ros szí nű hú sa kel le me sen édes. 

Héja kemény, ezért jól szállítható. 

Az utóbbi időkben a piac egyik közkedvelt fajtájává vált. 

Ko rai fó lia ala gu tas és sza bad föl di ter mesz tés re 

egy aránt ki vá ló. 

 

GÖRÖGDINNYE

16
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RHIANA F1 
Kiemelkedő minőség, kicsit más fazonban 

Korai, sötét héjú, magszegény görögdinnye.  

Középerős növekedésű, generatív fajta. 

Kiváló terméskötődése garantálja a magas hozamot. 

A sötét héjú, enyhén csíkos, gömb alakú termések 

5–7 kg átlagsúlyúak. 

Mélyvörös, tömör, ropogós húsa lédús és 

az átlagnál magasabb cukortartalmú. 

Rendkívül egységes, extra minőségű árut ad. 

Korai fóliaalagutas és szabadföldi termesztésre is 

javasoljuk. 

 

 

 

 

 

MARGAY F1 
Kiváló íz és pultállóság az áruházakba 

Erős növekedésű, kiváló ellenállóképességű 

magszegény görögdinnye. 

A flexibilis növények jól viselik a tavaszi, 

hűvösebb körülményeket is. 

Oltott körülmények között is kiváló minőséget ad.  

Szabályos gömb alakú, csíkos termései 

4–6 kg átlagsúlyúak. 

Tömör húsa, sötétpiros színe és édes íze kiemelkedő 

beltartalmat eredményez. Jól tövön tartható, 

jól szállítható és kiváló pultállósággal rendelkezik. 

Elsősorban export és belföldi áruházlánci 

piacra javasolt fajta. 

Minden körülmény között megbízhatóan termeszthető.

GÖRÖGDINNYE

17

Fajta Tenyészidő Méret Termésalak Hús Főbb jellemzők

EARLY GITANA F1 korai 5–7 kg gömb intenzív piros
Korai koncentrált érésű görögdinnye a szezon kezdetére. 
Sötétzöld csíkozása és jó íze miatt közkedvelt.

SHERKHAN F1 korai 8–10 kg megnyúlt gömb mélyvörös
Kiemelkedő minőség az igényes piacokra. Jó terméskötődés 
a kedvezőtlen körülmények között is.

MIRELLA F1 korai 3–4 kg gömb sötétpiros
Prémium minőség az áruházakba és exportra. Sokat köt és 
a termések rendkívül egységesek, jól szállíthatók.

BRASILIAN BEAUTY F1 korai 9–12 kg megnyúlt gömb élénkpiros
Erős növekedésű, kiváló stressztűrésű fajta. 
Termőképessége kiemelkedő. Helyre is vethető.

SPLENDID F1 korai 10–12 kg ovál élénkpiros
A nagytestű dinnyék közt a legkorábbi hibrid. 
Megbízhatóan magas korai árbevételt ad.

COLT F1 középkorai 10–12 kg ovál élénkpiros
Erős növekedésű és gyökérzetű bőtermő fajta. 
Sötét csíkos, kemény héjának köszönhetően jól szállítható.

PRISMATICA F1 középkorai 10–14 kg ovál sötétpiros
Kifejezetten nagytestű, mézédes dinnye a helyi piacokra. 
Terméskötődése jó, nagy hozamokra képes.

ROMERIA F1 korai 8–11 kg megnyúlt gömb intenzív piros
Minden körülmény közt megbízhatóan termeszthető, 
nagy testű „fekete héjú” hibrid. Minősége kiváló.

MARGAY F1 középkorai 4–6 kg gömb sötétpiros
Nagyon jó pultálló, tömör terméseket adó magszegény fajta. 
Erős növekedés és nagy hozam jellemzi.

RHIANA F1 korai 5–7 kg gömb sötétpiros
Kiváló minőségű, extra édes ízű, magszegény görögdinnye. 
Terméskötődése jó, nagyon szép egységes árualapot ad.
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AKILES F1 
Nagy termőképesség koraisággal és minőséggel 

HR: Fom: 0,1,2  IR: Px: 1,2,5 

Korai, bőtermő, sárga húsú hibrid. 

Erős növekedésű, megújuló képessége kiváló, 

ezért folyamatosan jól köt. 

Mutatós, enyhén ovális 1,5–1,8 kg-os termései 

egységes, piacos árut adnak. 

Tömör húsának és kis magházának köszönhetően 

jól szállítható. 

Magas cukortartalma (Brix 13–14) miatt rendkívül ízletes. 

Elsősorban fóliás és korai szabadföldi termesztésre 

javasoljuk. 

 

 

DALALH F1  
Extra korai, jól újító „cukordinnye” 

HR: Fom: 0,1,2   IR: Px: 1,2,5 

Extra korai, koncentrált érésű, zöld húsú hibrid. 

Kiválóan köt. 

A korai terméshányad nagyon magas, 

így plusz bevételre tehetünk szert 

az első terméseknek köszönhetően. 

A növények jól újítanak. 

A gömb alakú, cseres termések 1,4–1,8 kg átlagsúlyúak. 

Repedésre nem hajlamos, így szabadföldön is 

sikerrel termeszthető.

SÁRGADINNYE
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Fajta Tenyészidő Méret Termésalak Hús Főbb jellemzők

RODRIGUES F1 korai 1,3–1,6 kg ovális narancssárga Kiemelkedő minőséget adó olasz típusú hibrid. A termések 
magas Brix-et adnak, extra jó ízűek. Tömör, a magháza kicsi.

EL REY F1 középkorai 1,6–2,0 kg ovális narancssárga Bőtermő, kifejezetten a szabadföldi termesztés fajtája. 
Nagy méretű termései a szezon végére sem aprósodnak el.

AKILES F1 korai 1,5–1,8 kg ovális narancssárga
Korai, nagy termőképességű hibrid. Növekedése erős, 
megújulóképessége kiváló. Évek óta népszerű fajta.

DALALH F1 extra korai 1,4–1,8 kg gömb zöld Az egyik legkorábbi fajta a piacon. Igazi „cukordinnye”. 
Termőképessége és a növények megújulóképessége kiváló. 

SIDONIA F1 korai 1,2–1,6 kg gömb zöld Rendkívül egységes, igazi prémium minőséget képviselő 
újdonság. Terméskötődése kiváló és a magháza kicsi.

Fajta Tenyészidő Méret Típus Hús szín Főbb jellemzők

UCHIKI KURI korai 1-1,5 kg Hokkaido narancssárga Korai, rendkívül ízletes fajta. 
A középerős növények sokat kötnek. Közepesen jól tárolható.

UG 205 F1 középkorai 1,3-1,8 kg Butternut élénksárga
Erős növekedésű, nagy termőképességű hibrid. 
Jó ízű és jól tárolható. Px, CMV, WMV, ZYMV rezisztens.

SÜTŐTÖK
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MINOWASE SUMMER 
CROSS NO.3 F1 
Kiváló melegtűrés, sima héj 

HR: For 

A nyá ri és az őszi ter mesz tés fő faj tá ja. 

Sza bá lyos hen ger ala kú fe hér gyö ke re 

38–40 cm hos  szú,  700–800 gramm át lag sú lyú. 

Kiváló meleg- és stressztűrésének köszönhetően 

kön  nyen ter meszt he tő, erős növekedésű hibrid. 

Héja sima. Szép, egy sé ges, pi a cos árut ad. 

 

 

 

 
 

DANILO F1 
Nagy méret, mélyvörös szín 

IR: Pp, For 

Kiváló stressztűrő, rendkívül egységes árualapot adó 

hibrid. 

Középerős, de felálló lombja jól csomózható. 

Kerek, mélyvörös színű gumói 

akár 5 cm feletti méretben is tartják a minőségüket. 

Repedésre nem hajlamos. 

Erős betegségellenállósága növeli 

a termesztés biztonságát. 

Március elejétől május közepéig történő vetésre, illetve 

korai őszi szabadföldi termesztésre is alkalmas fajta.

RETEK

19

APRIL CROSS F1 középkorai daikon fehér
Tavaszi és kora őszi vetésre javasolt fehér retek. 
Jó hidegtűrő, magszár képzésre nem hajlamos.

MINOWASE 
SUMMER CROSS 
NO.3 F1

korai daikon fehér Nyári és kora őszi termesztésre javasolt japán retek. 
Jó melegtűrő, növekedése erős. 

AUTELLA F1 korai hónapos piros Jó hidegtűrő és erős növekedésű hajtatási hónapos retek. Egységes, 
élénkpiros gumókat nevel. Peronoszpóra és fehérrozsda ellenálló.

MELITO F1 középkorai hónapos piros Hajtatásra és korai szabadföldi termesztésre javasolt piros retek. 
Felálló lombja jól csomózható.

DANILO F1 középkorai hónapos piros Kiváló stressztűrő, nagyobb méretben is jó minőséget adó hónapos retek. 
Betegségellenálló lombja jól csomózható.

MINO SUMMER 
TOPS F1 középkorai daikon fehér Késő tavaszi és nyári vetésre javasolt fehér retek. 

Erős lombja van és szép szabályos répatestet nevel.

Fajta Tenyészidő Típus Szín Főbb jellemzők
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CEMBALO F1 
Extra koraiság, egészséges lomb 

Korai, középerős növekedésű karalábé újdonság. 

Részleges peronoszpóra ellenállósága 

növeli a termesztés biztonságát. 

Mutatós, lapított gumói repedésre nem hajlamosak,  

egységes árut adnak. 

Jól viseli az erősebb lehűléseket és 

a fényhiányos időszakot. 

Elsősorban kora tavaszi és késő őszi-téli 

hajtatásra ajánljuk. 

 

 
 

 

 

VERANO F1 
Erős lomb és szár, lapított gumó 

Középkorai, erős növekedésű hibrid. 

Szik alatti szára erős, megdőlésre nem hajlamos. 

Gumója végig tartja lapított jellegét. 

A levélnyél rugalmasan ízesül, 

ezért a csomagolás során kevésbé sérül. 

Nagy lombjának köszönhetően mutatós árut ad. 

Szabadföldi és fűtetlen fóliás termesztésre javasoljuk. 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO WHITE CROSS F1 
Szabályos gömb alakú, vékony gyökerű gumók 

Gyors, 35–40 napos, elsősorban fóliás termesztésre  

javasolt vajrépa. 

Szabályos gömb alakú, sima felületű gumója 6–12 cm. 

Jó hidegtűrő, ezért felmagzásra és  

fásodásra nem hajlamos. 

Egyöntetűsége, sima héja és vékony gyökere miatt 

a piac legnépszerűbb fajtája.

KARALÁBÉ, VAJRÉPA
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MAGNUS CRESCO F1 
Megbízhatóan nagy korai hozam 

HR: Foc 

Korai, 53–58 napos, kompakt habitusú, 

hajtatási fejeskáposzta.  

Hidegtűrése kiváló, a felmagzásnak jól ellenáll. 

Torzsája kicsi, a 0,8–1,5 kg átlagsúlyú fejek 

nem csúcsosodnak. 

Repedésre nem hajlamos, jól lábon tartható. 

Szabályos gömb alakja miatt könnyen ládázható. 

Íze is kiemelkedik a korai fajták közül. 

Fóliás és korai szabadföldi termesztésre 

egyaránt kiváló választás. 

 
 

 

COMMANDER (TCA-577) F1 
Xanthomonas ellenállóság és erős gyökérzet 

HR: Foc, IR:Xcc 

Kiváló minőséget adó, nagy hozamú, 100–110 napos 

újdonság. Erős gyökérzetének és jó növekedési 

erélyének köszönhetően szélsőséges talajviszonyok 

mellett is eredményesen termeszthető.  

Az enyhén lapított, tömör fejek 2,5–4 kg átlagsúlyúak. 

Erős Xanthomonas toleranciája növeli a termesztés 

biztonságát. A belső levelek szépen rétegződnek, 

kiváló minőségű savanyítási alapanyagot ad.  

Jól lábon tartható. Elsősorban őszi vágásra ajánljuk. 

A kisebb fejek frisspiacra is tökéletesen megfelelnek. 

Márciusig jól tárolható. 

 

  
STRUKTA F1 
Nagy hozam, kiváló savanyítási alapanyag 

HR: Foc 

Középérésű, 110–120 napos, feldolgozó ipari fajta. 

Tömör, torzsája kicsi, savanyításhoz szép hosszú fehér 

szeletet ad, íze kiváló. Jó stressztűrésének 

köszönhetően nyári termesztésre is kiváló. 

Sokáig lábon tartható. Sem tripszre, sem 

xanthomonasra nem érzékeny. A könnyen tisztítható 

fejek átlagtömege a tenyészterülettel szabályozható 

2,5 és 6,0 kg között. Ritkábbra ültetve  3,5–6,0 kg-os, 

kiváló minőségű savanyítási fejeket szedhetünk. 

Nagyobb tőállomány mellett (33–38 000 tő/ha) 

jól tárolható, 2,5–3 kg-os frisspiaci árut kapunk. 

KÁPOSZTA
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ZOLTAN F1 
Kiváló tárolhatóság és nagy hozam 

kettős hasznosításra 

HR: Foc 

Erős gyökérzetű és növekedésű, kiemelkedő 

hozamokra képes 115–125 napos fajta. 

Gyengébb körülmények közt is megbízhatóan 

termeszthető. Jól viseli a száraz, meleg nyári időszakot. 

Tömör, hamvasszürke fejei tenyészterülettől függően 

2,5–5,0 kg méretre nőnek. 

Repedésre nem hajlamos, jól lábon tartható. 

Belső szerkezete nagyon szép, savanyításra is 

tökéletes minőséget ad. Nagyon jól, akár áprilisig is 

tárolható. Júniusi ültetésre javasoljuk.  

 
 

TCA-581 F1 
Súlyos, tömör fej és kiemelkedően jó tárolhatóság 

HR: Foc 

Erős növekedésű, 120–130 napos,  

tárolási káposzta újdonság. 

A Coronata hímsteril változata. 

Rendkívül tömör, 2,0–3,5 kg átlagsúlyú fejeket ad. 

Külső levélzete szürkészöld, gombás és baktériumos 

betegségekre nem érzékeny. 

Jól viseli az extenzívebb körülményeket is. 

Nagyon szép egységes állományt ad. 

A szabályos kerek fejek kiemelkedően jól tárolhatóak. 

Május végétől június közepéig javasoljuk ültetni. 

 

 

 

RAMENOS F1 
Hosszú tárolhatóság az áruházak pultjára 

HR: Foc IR: Xcc 

Késő őszi betakarításra ajánlott, 

május végéig jól tárolható 120–130 napos fajta. 

A rendkívül tömör 2,0–2,5 kg átlagsúlyú fejek 

tökéletesek az áruházláncok részére. 

Jól sűríthető, akár 35–40.000 tő/ha tőállománnyal is 

ültethetjük. Erősen viaszos leveleit nem szereti a tripsz. 

Kiváló lábontarthatósága és 

kiemelkedő Xanthomonas ellenállósága szintén 

a termesztés biztonságát fokozza. 

A magasan ülő fejek és a felálló levélzete miatt 

géppel is betakarítható.

KÁPOSZTA
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GREEN PRIME (TCA-548) F1 
Gyökérgolyva-ellenállóság, kiváló minőséggel 

HR: Foc, IR: Xcc, Pb 

Kö zép ko rai, 65–70 na pos, rendkívül egységes 

la poská posz ta. Fo lya ma to san ül tet he tő, 

min den idő szak ban meg bíz ha tó an ter meszt he tő. 

Gyökérgolyva-ellenállósága és 

Xanthomonas-toleranciája fokozza 

a termesztés biztonságát. 

A tö mör, 1,5–2,0 kg-os fe jek vé kony  le ve lű ek, 

ha sáb nak is ki vá ló ak. 

Re pe dés re nem haj la mos, jól lá bon tart ha tó. 

Egyöntetű, szép piacos árut ad. 

 

 

ROMANOV F1 
Gyönyörű, mélyvörös szín, nagy hozam 

Nyári és őszi betakarításra is kiváló, 

80–90 napos vöröskáposzta. 

A hamvas mélyvörös színű, enyhén ovális, tömör fejek 

2,0–2,5 kg átlagsúlyúak. 

Erős gyökérzetének köszönhetően rendkívül 

megbízható, nagy hozamot biztosító fajta. 

Repedésre nem hajlamos, 2–3 hónapig jó minőségben 

tárolható. Torzsája kicsi és a belső levelek színeződése 

is tökéletes. 

Pultos és ipari felhasználásra egyaránt alkalmas.  

 

 

 

 

SERPENTINE F1 
Megbízhatósággal a folyamatos piaci jelenlétért 

IR: Xcc 

Erős növekedésű, 85–95 napos, júliustól októberig tartó 

betakarításra javasolt kelkáposzta. 

Talajviszonyokra nem érzékeny és 

jó Xanthomonas-ellenállósággal rendelkezik. 

Az enyhén lapított, 1,5–2 kg fejek 

könnyen csomagolhatóak. 

Jól lábon tartható, túlnövésre és repedésre 

nem hajlamos. 

A sötétzöld levelek erősen hólyagozottak, mutatósak. 

Folyamatosan ültethető, kiválóan szakaszolható fajta. 

 

 

KÁPOSZTA

23

23-2022.qxp_Layout 1  2021. 11. 11.  18:39  Page 1



KÁPOSZTA
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GREEN PRESTO F1

CABICE F1

CHEETA F1

GREEN PEARL F1

BURTON F1

BUSONI F1

CORONATA F1

AUTUMN QUEEN F1

GREEN PRIME F1

GREEN LUNAR F1

KANNAMI F1

VÖRÖSKÁPOSZTA

RONDALE F1

RUBY PERFECTION F1

KELKÁPOSZTA

SONHO F1

PROVIDENCE F1

SPINEL F1

Fajta
Tenyészidő 

(nap)
Fej alak Szín

Átlagsúly 
(kg)

Termesztési cél
Legfőbb 

jellemzők

FEJESKÁPOSZTA

55–60 gömb élénkzöld 1,0–1,5 frisspiac
Mutatós, piacos fejek fátyolfóliás 
termesztésre. Jól lábon tartható. 

MAGNUS CRESCO F1 53–58 gömb élénkzöld 0,8–1,5 frisspiac
Korai, gyors hibrid, kiváló hidegtűréssel. 
Repedésre nem hajlamos tömör fejek. 

65–70 gömb zöld 1,5–2,5 frisspiac Erős gyökérzet, kiváló melegtűrés. 
Jól viseli a szélsőséges körülményeket.

65–70 gömb zöld 1,5–2,5 frisspiac Jó stressztűrés, nagy hozam 
a korai nyári időszakra.

80–90 gömb szürkészöld 2,0–4,0 frisspiac, savanyítás Súlyos, tömör fejek, erős gyökérzet. 
Megbízható, tripszfertőzésre nem érzékeny.

95–105 gömb zöld 3,0–5,0 savanyítás Könnyű termeszthetőség, belső szerkezete 
szép, jó szeletminőséget ad.

COMMANDER F1 100–110 lapított gömb szürkészöld 2,5–4,0 frisspiac, savanyítás Tömör fejek, jó Xanthonomas ellenállóság. 
Gyengébb körülmények közt is jól teljesít.

105–115 gömb szürkészöld 2,0–3,0 tárolás Jó stressztűrés, tömör fejekkel kombinálva. 
Ideális „pultos káposzta”.

STRUKTA F1 110–120 gömb szürkészöld 2,5–6,0 savanyítás, tárolás Kiváló minőség és nagy hozam savanyításra. 
Kiemelkedő megbízhatóság.

TCA-581 F1 120–130 gömb szürkészöld 2,0–3,5 tárolás A Coronata hímsteril változata. Rendkívül 
egységes, jól tárolható, tömör fejek.

ZOLTAN F1 115–125 gömb szürkészöld 2,5–5,0 tárolás, savanyítás Jó hozam és tárolhatóság kettős hasznosí-
tásra. Jól viseli a nyári nagy melegeket.

120–130 gömb szürkészöld 2,0–3,5 tárolás Erős gyökérzet és jó ellenállóképesség. 
Súlyos, tömör fej, kiváló tárolhatóság.

RAMENOS F1 120–130 gömb szürkészöld 2,0–2,5 hosszú tárolás Erős ellenállóság és kiváló minőség. Tárol-
hatósága tökéletes, ideális pultos káposzta.

65–70 lapos szürkészöld 1,5–2,0 frisspiac, savanyítás A legnépszerűbb laposkáposzta. 
Jól lábon tartható.

AUTUMN KING F1 65–70 lapos szürkészöld 1,5–2,0 frisspiac, savanyítás Jól szakaszolható, rendkívül egységes fejek 
kiváló belső szerkezettel.

65–70 lapos szürkészöld 1,5–2,0 frisspiac, savanyítás Golyva és Xanthonomas-ellenálló, 
jól szakaszolható. Szép belső szerkezet.

80–85 lapos sötétzöld 1,5–2,0 frisspiac, savanyítás Kiváló stressztűrés, erős Xanthomonas 
ellenállóság és jó tárolhatóság.

80–90 lapos szürkészöld 1,5–2,0 frisspiac, savanyítás Megbízhatóan lapos fej, szép szerkezet. 
Egyöntetű, nem hajlamos a túlnövésre.

75–80 ovál mélyvörös 1,5–2,0 frisspiac Kompakt növények, fusarium ellenállóság-
gal. Másodvetésre is tökéletes választás.

80–85 gömb élénkvörös 1,5–2,0 frisspiac Jól lábontartható, tömör fejek.  
Jól viseli a nyári nagy melegeket.

ROMANOV F1 80–90 ovál mélyvörös 2,0–2,5 frisspiac Korán is gyönyörű szín és nagy hozam. 
Torzsája kicsi, gyökérzete erős.

ROVITE F1 105–115 ovál intenzív vörös 2,0–3,0 frisspiac, tárolás Jól szeletelhető fejek, nyári termesztésre is. 
Nagy hozamú, ipari feldolgozásra is tökéletes.

ROCOCO F1 120–130 ovál mélyvörös 2,0–3,0 frisspiac, tárolás Hamvas, kékeslila szín őszi vágásra. 
Kiemelkedően jól tárolható.

75–80 gömb zöld 1,5–2,5 frisspiac Tömör fejek, nyári és kora őszi termesztésre.  
Jól szakaszolható.

SERPENTINE F1 85–95 gömb sötétzöld 1,5–2,0 frisspiac Erős növekedés Xanthomonas-ellenállóság-
gal. Túlnövésre nem hajlamos.

90–100 gömb sötétzöld 1,5–2,0 frisspiac, tárolás Mutatós szín, jó hidegtűrés és szép hólyago-
zottság. Kiváló minőség késő őszi vágásra.

TOURMALINE F1 125–140 gömb sötétzöld 1,0–2,0 frisspiac, tárolás Kiváló hidegtűrés átteleltetésre. Jó növeke-
dési erély és baktérium ellenállóság.  

115–125 gömb sötétzöld 1,5–2,0 frisspiac, tárolás Erős gyökérzet, kiváló Xanthomonas- 
ellenállóság és mutatós fejek.

SAVOSTAR F1 75–80 gömb szürkészöld 1,5–2,5 frisspiac Súlyos, tömör fejek.  
Jól viseli a gyengébb talajviszonyokat.
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KAYAC F1 
Kiválóan takart, tömör, hófehér rózsák 

Erős növekedésű, 75–85 napos, 

francia nemesítésű hibrid. 

Felfelé álló külső és az erősen csavarodó belső levelei 

tökéletesen takarják a rózsákat. Koncentráltan érik. 

A hófehér, súlyos fejek könnyen tisztíthatóak, 

szép, piacos árut adnak.  

Nyár végi és őszi vágásra egyaránt kiváló. 

 

 

 

 

 

 
 

BALZAC F1 
Súlyos, sima felületű, hófehér rózsák, 

kiváló öntakarás 

Középérésű, 80–90 napos fajta. 

Erős növekedésű lombja rendkívül jól takarja 

a sima felületű, hófehér rózsákat. 

Minden igényt kielégítő, kiváló minőséget ad. 

A tömör, súlyos fejeknek köszönhetően 

nehéz ládákat vihetünk a piacra. 

Elsősorban őszi termesztésre javasoljuk. 

Feldolgozóipari céltermesztésre is kiváló.

KARFIOL, BROKKOLI

25

Fajta Tenyészidő (nap) Növekedés Öntakarás Főbb jellemzők

UBAC F1 70–80 középerős jó Felálló lombú, nyári vágásra is alkalmas, jól szakaszolható 
fajta. Rózsaminősége kiváló, ideális frisspiaci anyag.

KAYAC F1 75–85 erős kiváló Felfelé álló levélzetű, rendkívül tömör, hófehér rózsákat adó 
hibrid. A fejek könnyen tisztíthatóak. Őszi vágásra javasoljuk. 

FERRARA F1 70–80 erős nagyon jó 
Nyár végi, ősz eleji betakarításra javasolt, stressztűrő hibrid. 
Mutatós, fajsúlyos, hófehér rózsákat ad. Szezonkezdésre ideális.

BALZAC F1 80–90 erős kiváló A lombja erősen csavarodva védi a súlyos, mutatós fejeket. 
Kiváló minőségű, őszi vágásra ajánlott fajta. 

Fajta Tenyészidő Növekedés Főbb jellemzők

MATSURI F1            85–95 erős
Súlyos főrózsákat képző, bőtermő fajta. A sötétzöld színű fejek több napig megtartják 
frissességüket. Peronoszpóra ellenálló. Tavasztól őszig folyamatosan termeszthető.

TIRRENO F1  90–100 erős
Erős gyökérzetű, kiváló hidegtűréssel rendelkező brokkoli hibrid. A finom szemcsé-
zettségű rózsái tömör fejeket adnak. Elsősorban késő őszi betakarításra javasoljuk.  

TSX-9056 F1             60–70 középerős 
Kiváló hőtűréssel rendelkező, nagyon szép domború, sötétzöld rózsákat adó hibrid. 
Elsősorban nyári és koraőszi betakarításra javasoljuk.

BROKKOLI
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QUESTAR F1  
Koraiság, jó alak, tömör fej  

Kifejezetten korai, 50–53 napos, nagyon szép, 

egységes árualapot adó hibrid. A sötétzöld színű, tömör 

fejek 0,9–1,5 kg átlagsúlyúak. Zömök hordó alakjának 

köszönhetően kiválóan csomagolható, teteje nem lóg ki 

az exportládából. Felmagzásra nem hajlamos, szép 

belső szerkezetű hibrid. Fóliás és fátyolfóliás termesz-

tésre egyaránt tökéletes választás.

FEAST 
Erős felálló lomb, kiváló stressztűrés 

Korai, mutatós zöldhagyma újdonság. 

Erős, felálló szürkészöld lombot nevel. 

Kiváló stressztűrő, jól viseli a nyári nagy melegeket. 

Hosszú, vastag, szép szabályos szárat fejleszt. 

Kiváló pultállósággal rendelkezik. 

Jól ellenáll a peronoszpórának. 

Folyamatosan szakaszolva, egész évben 

sikeresen termeszthető, de elsősorban 

nyári és őszi szedésre javasoljuk.

KÍNAI KEL

26

ZÖLDHAGYMA

BIMBÓSKEL

Fajta Tenyészidő Alak Méret Főbb jellemzők

ENDURO F1 középkorai henger 1,0–1,6 kg
Őszi vágásra ajánlott, 60-65 napos hibrid. Levélszél barnulásra nem hajlamos, 
kiválóan tárolható. A tömör fejeket könnyű tisztítani. 

QUESTAR F1 korai hordó 0,9–1,5 kg Jó hidegtűrő, magszár képzésre nem hajlamos. 
Egységes, belső szerkezete kiváló. Sötétzöld színével jól mutat a ládában.

Fajta Tenyészidő Vastagság Levél színe Főbb jellemzők

FEAST F1 korai 1,4–1,6 cm szürkészöld
Erős, felálló, szürkészöld lombot nevel. 
Jó stressztűrő, jól viseli a nyári melegeket. Kiváló pultállósággal rendelkezik.

GREEN CHAMP F1 középkorai 1,7–1,9 cm sötétzöld
Erős gyökérzetű, bőtermő kötözőhagyma. 
Sötétzöld lombja és a vastag fehér szárrésze nagyon mutatós a piacon. 

RACER F1 extra korai 1,6–1,8 cm zöld Kifejezetten gyors, jó ízű kötözőhagyma hibrid. Kiváló hidegtűrő, és a meleget 
is jól viseli. Elsősorban tavaszi vetésre javasoljuk.

Fajta Tenyészidő Bimbó méret Ellenállóság Főbb jellemzők

BRILLIANT F1 középkorai 3,0–3,5 cm
lisztharmat 
fehérrozsda

120–130 napos nagy hozamú bimbóskel. Erős stressztűrése miatt könnyen termeszt-
hető. Kiváló minőségű kerek bimbókat képez. Őszi és téli betakarításra javasolt. 
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MEDUSA F1 
Nagy hozam, erős növekedés, bronzbarna héj 

Korai, bőtermő, tavaszi vetésű hibrid. 

Erős növekedése miatt stressztűrése kiváló. 

Agresszív gyökérzetének köszönhetően jól viseli 

a magas nyári hőmérsékletet és a gyengébb talajokat. 

Középnagy, szabályos gömb alakú fejei  

rendkívül egységes árut adnak. 

Bronzbarna, erős szilárdságú héja 

megkönnyíti az értékesítést. 

Január végéig jól tárolható. 

 

 

 

 

 

GARBEO F1 
Kiváló stressztűrés és bőséges termés 

Középkorai, a Medusa után egy héttel szedhető, 

rendkívül bőtermő újdonság. 

Erőteljes gyökérzetének és nagy lombjának 

köszönhetően gyengébb talajokon is 

sikerrel termeszthető. 

Pinkroot toleranciával rendelkezik és jól viseli 

a száraz meleg nyarakat. 

Erős, többrétegű páncélja sötét bronzbarna színű. 

Koraisága ellenére nagyon jól tárolható. 

Garantáltan egy csomagban a nagy hozam és a minőség.  

 

 

 

 

BORNEO F1 
Kiemelkedő hozam és tárolhatóság, 

egységes méret 

Erős gyökérzetű és növekedésű, 

középhosszú tenyészidejű spanyol típusú hibrid. 

Szürkészöld levélzetű, lombozata felálló, nyaka vékony. 

Kifejezetten nagyméretű, 

rendkívül jól tárolható hagymákat képes nevelni.  

Kiemelkedően magas termésátlagokra képes. 

A Vuelta javított változata. 

Az eredeti fajtához képest plusz egy páncélréteggel 

rendelkezik. 

Nagyon szép, sötét bronzos színű, 

egységes, piacos árut ad.

VÖRÖSHAGYMA
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GALATEA F1 
Jó stressztűrés és gyökérzet, 

erős bronzbarna páncél 

Középkorai,  áttelelő hibrid újdonság. 

Erős, sötétzöld, felálló lomb és 

egyöntetű állomány jellemzi. 

Télállósága kiváló, felmagzásra nem hajlamos. 

Keskeny nyakú, egységes méretű hagymákat nevel. 

Bronzbarna színű, erős páncélja az áttelelő fajták között 

unikum. 

Intenzív körülmények közt kiemelkedően 

magas terméseredményekre képes. 

Elsősorban beérett hagymaként való 

értékesítésre ajánljuk. 

 

VÖRÖSHAGYMA
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Fajta Tenyészidő Növekedés Szín Héjszilárdság Tárolhatóság

TAVASZI VETÉSŰ

BONUS F1 extra korai középerős bronzos erős jó

MEDUSA F1 korai erős bronzbarna erős jó

BRODY F1 extra korai erős bronzos erős jó

GARBEO F1 középkorai nagyon erős
sötét 

bronzbarna
nagyon erős kiváló

DELTA F1 közép nagyon erős bronzbarna erős nagyon jó

BRONSON F1 közép nagyon erős bronzbarna nagyon erős kiváló

BORNEO F1 középhosszú nagyon erős
sötét 

bronzbarna
nagyon erős kiemelkedő

BELLESCO F1 középkorai erős bronzos nagyon erős nagyon jó

RUBILLION F1 extra korai közép erős lila közepes közepes

RED ROCK F1 korai erős lila közepes jó

ÁTTELELŐ

EXTRA EARLY GOLD F1 extra korai középerős bronzos közepes rövid ideig

WOLF F1 középkései nagyon erős bronzbarna erős jó

TELESTO F1 korai erős bronzbarna erős jó

KEX 921 korai erős bronzos közepes közepes

GALATEA F1 középkorai nagyon erős bronzbarna erős jó

SENSHYU YELLOW középkorai erős bronzos közepes közepes

KEX 979 F1 korai nagyon erős bronzos közepes közepes

SWALLOW F1 középkései nagyon erős bronzos erős jó

RED GLAMOUR korai középerős lila  közepes közepes

Főbb jellemzők

Rendkívül egységes, vékony nyakú 
fejek. Tökéletes nyitó fajta.

Erős gyökérzete és 
stressztűrése stabil hozamot biztosít.

Kiemelkedő stressztűrés 
az extra korai fajták közt.

Garantáltan egy csomagban 
a kiemelkedő hozam és a minőség.

Stabil, minden körülmény közt 
megbízható hibrid.

Többrétegű páncél és kemény 
hagymatest hosszú tárolásra.

Nagy termőképesség, kiváló 
minőséggel és tárolhatósággal. 

Peronoszpóra rezisztens, amerikai 
típus. Egységes szabályos fejek.

Rendkívül egységes, közép méretű 
hibrid. Extra magas korai árbevétel.

Jó stressztűrés és megbízhatóság, 
ideális mérettel és színnel.

Ideális szezon kezdő fajta 
csomózásra.

Nagyon erős gyökérzetű, 
csomózásra is tökéletes fajta.

Kiemelkedő színű, felmagzásra nem 
hajlamos, rendkívül egységes hibrid.

Nagy termőképességű, 
főleg csomózásra javasolt anyag.

Augusztusi minőség júniusban. 
Kemény hagymatest szép páncél.

Stabil, megbízható a szélsőségeket 
jól tűrő fajta.

Erős gyökérzet és 
jó stressztűrés nagy hozammal.

Erős növekedésű, 
kiváló télállóságú hibrid.

Jó hidegtűrő, szezonnyitó lilahagyma 
szuper színnel. 
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IFS 1770 F1 
Koraiság, magas hozam, tökéletes csővég 

Korai (70–72 napos), intenzív növekedésű, 

szuperédes csemegekukorica újdonság. 

Bőtermő, nagyméretű csöveket fejlesztő hibrid. 

Szélsőséges körülmények közt is jól termékenyül, 

ezért a csővég is szépen berakódik. 

A közepes méretű szemek 16–18 sorosak. 

Elsősorban korai termesztésre   javasoljuk. 

 

 

 

 

  
 
 

 

SF 1379 F1  
Nagyméretű, zárt végű csövek, kiemelkedő íz 

IR: MDMV 

Középkorai (75–77 napos), nagyméretű csöveket 

nevelő szuperédes csemegekukorica fajta. 

Erős növekedésű, vírusrezisztens hibrid. 

Az élénksárga színű, kiváló minőséget adó szemek 

16–18 sorosak. A csővég berakottsága, takarása jó. 

Folyamatosan jól szakaszolható. 

A teljes szezonban eredményesen termeszthető. 

 

 

 

 
 

 

RED SUN F1 
Egészséges lomb, szép szín 

Középkorai, gömbölyű cékla hibrid. 

Középerős növekedésű felálló lombjának köszönhetően 

könnyebb a gépi művelés. 

Különböző levélbetegségeknek jól ellenáll. 

A tetszetős megjelenésű répatest felülete sima, 

nyaka vékony. 

Szép mélybordó színe van. 

Húsa jó ízű, szerkezete kiváló. 

Megfelelő körülmények közt jól tárolható.

KUKORICA, CÉKLA
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Latin név Jelölés Magyar megnevezés

Káposztafélék

Fusarium oxysporum Foc A káposzta fuzáriumos sárgasága

Xanthomonas campestris pv. campestris Xcc A káposzta xantomonászos feketeerűsége

Tökfélék

Cucumber mosaic cucumovirus CMV Uborka mozaikvírus

Cucumber vein yellowing ipomovirus CVYV Uborka érsárgulásvírus

Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus CYSDV Töksárgatörpülés-rendellenesség vírus

Watermelon mosaic potyvirus (ex WMV-II) WMV Görögdinnye mozaikvírus

Melon necrotic spot virus MNSV Sárgadinnye nekrotikus foltosság vírus

Zucchini yellow mosaic potyirus ZYMV Cukkini sárga mozaikvírus

Cladosporium cucumerinum Ccu Az uborka kladospóriumos betegsége 

Fusarium oxysporum f.sp. melonis Fom Sárgadinnye fuzáriumos hervadása

 Fusarium oxysporum f.sp. niveum Fon Görögdinnye fuzáriumos hervadása

Colletotrichum orbiculare Co Sárgadinnye kolletotrihumos betegsége

Sphaerotheca fuliginea Px A kabakosok lisztharmata

Saláta

Lettuce mosaic potyvirus LMV Saláta mozaikvírus 

Bremia lactucae Bl Salátaperonoszpóra 

Paprika

Pepper mild mottle tobamovirus Tm: 0-3 Paprika enyhe foltosság vírus 

Tobacco mosaic tobamovirus TMV Dohány mozaikvírus

Tomato mosaic tobamovirus   ToMV Paradicsom mozaikvírus

Tomato spotted wilt tospovirus TSWV Paradicsom bronzfoltosságvírus  

Leveillula taurica Lt Paprika lisztharmatos betegsége  

Xanthomonas campestris cv. vesicatoria Xcv: 0-3 Baktériumos levélfoltosság

Paradicsom

Tomato spotted wilt tospovirus TSWV Paradicsom bronzfoltosságvírus 

Tomato mosaic tobamovirus ToMV Dohány mozaikvírus 

Tomato torrado virus ToTV Paradicsom torrado vírus 

Tomato yellow leaf curl begomovirus TYLCV Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus 

Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) Ff A paradicsom kladospóriumos betegsége 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Fol A paradicsom fuzáriumos hervadása 

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici For A padicsom fuzáriumos tőrothadása 

Verticillium dahliae Vd A paradicsom verticilliumos hervadása 

Verticillium albo-atrum Va A paradicsom verticilliumos hervadása 

Alternaria alternata f. sp. lycopersici Aal A paradicsom alternáriás betegsége

Oidium neolycopersici On Paradicsom lisztharmat

Pseudomonas syringae pv. tomato Pst A paradicsom pszeudomoná   szos betegsége

Meloidogyne incognita Mi Kertészeti gubacsfonálféreg 

Meloidogyne javanica Mj Melegövi gubacsfonálféreg 

Meloidogyne arenaria Ma Növényházi gubacsfonálféreg

Sárgarépa

Alternaria dauci Ad Sárgarépa alternáriás levélfoltossága

Csemegekukorica

Maiz Dwarf Mosaic Virus MDMV Kukorica csíkos mozaikvírus

HR: Magas szintű rezisztencia. A rezisztencia a kórokozó jelenlétét erősen korlátozza, de nagymértékű fertőzési nyomás esetén, ezeken a fajtákon 
is megjelenhetnek a kártétel tünetei. 

IR: Mérsékelt rezisztencia. A rezisztencia a kórokozók jelenlétét korlátozzák, de a tünetek erős fertőzés esetén (az érzékeny fajtákhoz viszonyítva 
csökkentett mértékben) megjelenhetnek a növényeken. 

Megjegyzések:  

Biotermesztők részére a legtöbb fajtánkból csávázatlan vetőmagot is tudunk biztosítani. 

KÁRTEVŐK ÉS KÓROKOZÓK ELNEVEZÉSE
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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK
1. Általános rendelkezések: 

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) célja az OROSCO Kft. 

által forgalmazott termékek értékesítésével kapcsolatos adásvételi 

ill. szállítási szerződések feltételeinek egységes szabályozása. 

Amennyiben az OROSCO a Megrendelővel külön, egyedi szerződést 

nem köt, úgy a felek jogviszonyára jelen ÁSZF és a Ptk. rendelkezé-

sei az irányadók, kiegészítve az érvényben lévő OROSCO árlistával. 

Egyedi szerződés kötése esetén annak rendelkezései jelen ÁSZF-

fel kiegészülve képezik a felek közötti teljes szerződést. Ha az 

egyedi szerződés ill. az ÁSZF rendelkezései ellentmondanak egy-

másnak, úgy az előbbiek az irányadók. 

  

2. A termékek forgalmazási egységeinek meghatározása: 

Az egyes termékek forgalmazási egységeit az adott forgalmazási 

szezonra vonatkozó árlista tartalmazza. A megrendelés csak az 

OROSCO által kiadott árlistákban szereplő mértékegységre és bon-

tatlan csomagolási egységre vonatkozhat. 

 

3. A megrendelés: 

A Megrendelő a terméket szóban és írásban rendelheti meg. A Meg-

rendelő a megrendelése leadásával a jelen ÁSZF-ben foglaltakat ma-

gára nézve kötelezőnek fogadja el. Az OROSCO a megrendelések 

teljesítésénél figyelembe veszi azok beérkezési sorrendjét, a raktár-

készletet és a Megrendelő által kért szállítási határidőt. 

 

4. A teljesítés helye és ideje: 

A Megrendelő felelős azért, hogy a megrendelésben meghatározott 

cím pontos legyen. Amennyiben téves, pontatlan címet ad meg a 

Megrendelő, köteles viselni az ezzel kapcsolatban felmerülő több-

letköltségeket. Teljesítésnek az minősül, amikor a terméket a Meg-

rendelő átveszi, ill. az a fuvarozó szállítóeszközére felrakásra került. 

A teljesítéssel egyidőben az OROSCO jogosulttá válik a számla kiál-

lítására. Az OROSCO jogosult a termékek részletekben való szállítá-

sára. Részszállítások esetében Az OROSCO-nak joga van arra, hogy 

azokat külön-külön számlázza le. 

 

5. Szavatossági igények bejelentése: 

A Megrendelő a termék mennyiségi ellenőrzését a termék átvétele-

kor haladéktalanul elvégzi, és a termék mennyiségével kapcsolatos 

észrevételét a későbbi jogérvényesítés érdekében az OROSCO-nak 

jelzi. A minőségi ellenőrzést a termék jellegétől függően, de a lehető 

legrövidebb idő alatt el kell végeznie a Megrendelőnek, a tőle elvár-

ható gondossággal. Bármilyen hiányosság, vagy szavatossági igény 

esetén a Megrendelő köteles azt a számlaszámra hivatkozva hala-

déktalanul bejelenteni az OROSCO-nak. 

6. Árak, kedvezmények: 

Az OROSCO a mindenkori érvényes árlistáiban meghatározott ke-

reskedelmi árak alapján számláz a Megrendelőnek, figyelembe véve 

az esetleges egyedi szerződésben meghatározott kedvezménye-

ket. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő az OROSCO dönté-

sétől függően elveszítheti a kedvezményeket. A Megrendelő a ter-

mék vételárát köteles az OROSCO részére időben megfizetni. 

 

7. A fizetési késedelem esetén követendő eljárás: 

Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőre 

nem tesz eleget, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 

megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni. Fizetési késedelem 

esetén a Megrendelő köteles az OROSCO-t írásban előzetesen tá-

jékoztatni a várható késedelem okáról és a tartozás megfizetésének 

várható ütemezéséről. Amennyiben a Megrendelő által megadott új 

fizetési határidőt az OROSCO nem fogadja el, a Megrendelő köteles 

az OROSCO-val tovább egyeztetni a fizetés ütemezéséről. Ha a felek 

részletfizetésben állapodtak meg, és a Megrendelő elmulaszt egy 

határidőt, akkor a fennmaradó teljes összeg további felszólítás nélkül 

azonnal esedékessé válik, és a késedelmes fizetés jogkövetkezmé-

nyei alkalmazandók. Fizetési késedelem esetén az OROSCO a to-

vábbi szállításokat jogosult azonnali hatállyal megszüntetni. 

 

8. A tulajdonjog fenntartása: 

Az OROSCO a leszállított termékek tulajdonjogát a vételár teljes ki-

egyenlítéséig fenntartja. Ez idő alatt a Megrendelő a terméket csak 

szokásos kereskedelmi tevékenysége körében, ellenérték fejében 

jogosult jóhiszemű harmadik személyek részére értékesíteni, azon-

ban a terméket nem jogosult bármely módon megterhelni vagy biz-

tosítékul adni. 

 

9. A vetőmagokkal kapcsolatos szavatossági jogok: 

Az OROSCO szavatolja, hogy az általa értékesített vetőmag az át-

adáskor mindenben megfelel a jogszabályok, illetve a NÉBIH hiva-

talos minőségi követelményeinek. Az OROSCO semmilyen 

szavatosságot nem vállal a kedvezőtlen vagy nem megfelelő raktá-

rozási, termesztési feltételek, vagy bármely más, a termék átadását 

követően fellépő körülmény miatt bekövetkező termésveszteségért, 

vagy ha a Megrendelő ill. harmadik személy a vetőmagot feldol-

gozza, kezeli vagy újracsomagolja. Az OROSCO kifejezetten nem 

szavatolja azt, hogy a termék képes egy bizonyos terméseredmény 

elérésére. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a termésered-

ményt és termésminőséget több körülmény (pl. termesztéstechno-

lógia, időjárás, termőhelyi adottság) is befolyásolja, így a 

terméseredmények és minőségek között ugyanazon vetőmagtétel 

esetében is jelentős eltérések lehetnek. 

 

10. Egyéb rendelkezések: 

A Megrendelő a szerződésből eredő jogait sem közvetlenül, sem 

pedig közvetve nem ruházhatja át harmadik személyre. Ellenkező, 

írásbeli megállapodás hiányában a Megrendelő számára tilos olyan, 

vagy ahhoz hasonló védjegyek, emblémák és egyéb jelek haszná-

lata, amelyeket az OROSCO alkalmaz abból a célból, hogy termékeit 

megkülönböztesse más cégek termékeitől.
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