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TERÜLETI KÉPVISELŐK

SOPRANO F1
Vetése után 90 napra csomózható, 110 napra már tökéletesen be-
tompul és tárolható. A nagyon sima, élénkszínű répák piacosak, 
könnyen megtermeszthetőek. Minősége és rezisztenciái ugyano-
lyanok, mint a Maestro F1-é, de felmagzásra nem hajlamos. A ho-
moki sárgarépatermesztés kedvenc és vezető fajtája.

SPEEDO F1
90 napos tenyészidejű, 20-21 cm hosszú, sima, rendkívül kiegyen-
lített élénk narancsszínű répák jellemzik. Bőtermő, kötözésre,  
ládás árunak és mosásra termesztik. Lombja kifejezetten erős, nyári  
vetésekre is ajánlott. Ausztriában, kategóriájában piacvezető fajta.

MUSICO F1
90-100 napos, korai fajta tavaszra és nyárra. A répatestek mosásra 
is ideálisak, 18-20 cm hosszúak, sima felületűek, repedésre nem 
hajlamosak. A végük szépen tompul, színük intenzív. Egészséges 
lombozat jellemzi, erős ízesüléssel, jó betegség-ellenállósággal.  
A Soprano korábbi érésű változata. Tárolásra is alkalmas. 



OCTAVO F1
Új fajta a Maestro kategóriában, elsősorban csomagolásra és mo-
sásra. Termesztése rezisztenciái miatt egyszerű, a gyökér 18-20 
cm-es sima, a repedésnek és törésnek ellenálló. Minden talajtípu-
son jól terem, nem kényes fajta. A tároltból mosott répát értékesítő 
termesztőknek ajánljuk. A csomagolás során a kihozatala kiemel-
kedő. 

BOLERO F1
A legellenállóbb lombú, legfinomabb, legjobb beltartalmi értékkel ren-
delkező répák közé tartozik. A jó termesztési viszonyokat meghálálja, a 
répatest mérete a vetés sűrűségével változik. 110-120 napos tenyész-
idejű, sima felszínű, jól betompul és tárolható. A répatest élénk színű, 
többféle piacra eladható. A biotermesztés alapfajtája.

MELODIO F1
Nagyméretű, 21-23 cm-es, súlyos, tökéletesen betompuló, sima, 
mélynarancs színű sárgarépa, főképpen frisspiacra, ládás és da-
rabos értékesítésre. A tenyészideje 120-130 nap, a szezon végére 
időzítik. Előnye, hogy a talajban történő tárolást legjobban bírja.

FLAMENCO F1
Erőteljes növekedésű és felálló habitusú lombú, kb. 100-110 napos, 
kiegyenlített fajta. Hengeres, jól tompuló gyökerei sötét narancs 
színűek, 20-23 cm hosszúságúak, sima felületűek és törésre nem 
hajlamosak. Előnye, hogy a nyári forróságot is jól bírja, egész sze-
zonban jól fejlődik.

MAESTRO F1
Kiváló és jól ismert fajta május közepétől történő vetésre. Kb. 120 
napos tenyészidejű, sima, gyönyörű színű, 20-22 cm-es répák, 
frisspiacra vagy tároltból mosott árunak. Lombja sokoldalúan el-
lenálló. A répatest kevésbé deformálódik és a többi fajtával össze-
vetve egyszerűbben megtermeszthető, még nehéz viszonyok között 
is. A hűtőben a tárolást a legjobban bírja, színét frissességét mosás 
után megőrzi.



CAMARO F1
Kb. 80 napos, mélyvörös, teljesen sima, vékonyhéjú, kb. 6-8 cm át-
mérőjű, kerek, piacos, gumókat terem, melyek nagyon kiegyenlítet-
tek. Jó minőségben tárolható, extra áru készíthető belőle. Hozama 
igen magas. A termelők körében nagyon népszerű.

ENTITA
Erős növekedésű fajta, tavasszal 70, nyáron 60 nappal a vetés után 
elkezdhető a betakarítása, csomózása. A belőle készülő hagyma-
csomók nagyon jól mutatnak, piacosak és illatuk kellemes. Fel-
magzásra nem hajlamos.

MONIKA
Monogerm fajta, közepes tenyészidejű és erősen felmagzás-ellen-
álló. Kb. 90 napra szedhetők a kerek, közepes méretű, kb. 10 cm, 
mélyvörös, finom édes ízű céklák. Friss piacra és ipari felhaszná-
lásra egyaránt alkalmas, jól tárolható.

OSBORNE
140-150 napos, 22-25 cm-es, hengeralakú, fehér, nem pudváso-
dó, jól mosható és tárolható, szép petrezselyem gyökeret fejleszt. 
Termesztésben a legmegbízhatóbb, mert szárazság- és melegtűrő, 
erős lombot nevel.

BERLINOVA
Korai, kb. 110-120 napos, félhosszú, fehér, kb. 20-25 cm-es, rozs-
damentes és sima gyökérpetrezselyem, melynek a lombja erős és 
lisztharmat-ellenálló, a hagyományos típusnál vállasabb. Tavasszal 
és ősszel is vethető. Értékesíthető csomózva, vagy ládás áruként.



CANADA
Jégsaláta tavaszi-nyári-őszi termesztésre. 800-900 g-os, nekrózis- 
és felmagzás-ellenálló fényes, sima fejeket hoz. Rezisztencia: HR: 
Bl 16-37, Nr. 0, Fol4

CRISTAL F1 
Szabadföldi és hajtatási hibrid, ami jül tűri a szélsőséges időjárást. 
Hengeres, középzöld, márványozott termését 15-20 cm hosszúság-
ban kell szedni.

MAUGLI
Egész évben szabadföldön termeszthető, 77-87 napos, kerek, kb. 
1000 g-os, szilárd, sötétzöld, keseredésmentes jégsaláta fejek jel-
lemzik. Jó felmagzás- és IR peronoszpóra-ellenálló. Rezisztencia: 
BL 1-5, 15, IR: 6, 7, 12, 17, 22

PATATI
Szabadföldi fajta, kora tavasztól – egész nyáron át – őszig ültethető 
fejessaláta. A nyitott fejtípus biztosítja a nekrózis- és a lassú fel-
magzás-ellenállóságát. Látványos, szép tiszta zöld színű. Rezisz-
tencia: HR: Bl 16-37, IR: LMV1

ALAMER
Vetéstől 65-75 napra vágható, tavaszi-nyári-őszi, vajfej típusú salá-
tafajta, szabadföldi termesztésre javasoljuk. Piacos méretű, nagyon 
szép, halványzöld, 400-500 g-os, 6-os méretű, jól záródó fejeket ké-
pez. Rezisztencia: Bl 1-19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31



ASTRAPI F1
Hegyes, erős típus, korai, 3-4×20-25 cm hosszú, világoszöld, nem 
aprósodó, teljesen sima termésekkel. A fajta stressztűrő és term-
eszthető talajban és közegben kora tavasztól télig, hosszú kultúrá-
ban is. Nagybani piacon a kereskedők, illetve a fogyasztók nagyon 
kedvelik. Megbízható TSWV vírusrezisztenciával rendelkezik.

AL 701-17 F1
Nagyméretű, 4×20+ cm-es, mélyvörös színű, enyhén hullámos, vas-
taghúsú, nagyon édes Dulce Italiano (Palermo) típusú bogyókat ter-
mő paprikahibrid. Erőteljes növekedésű, középkorai terméshozású, 
bőtermő.

EVALMA F1
Az almaparika fajták között az egyik legkorábbi. Termései magas 
gömbalakúak, kb. 6-7 cm átmérőjűek, vastag falúak és kellemesen 
csípősek, csontfehérből pirosba érnek. Termesztését szabadföldön 
és fóliában egyaránt ajánljuk.

ADONIS F1
Nagyon bőtermő, TV paprika hideghajtatásra, vagy szabadföldre, 
amit biztosít erős növekedése és gyökérzete. Kimagasló az első 
osztályú és extra termések aránya. Fényes, fehér ízletes termé-
sei simák, vastaghúsúak, szabályosak, közepesen nagyméretűek, 
6×14-16 cm-esek, 110-120 grammosak.

FERARO F1
Mértékadó kápiafajta. A legkorábbi a hazai kápia fajtasorban. Nagy 
hozamú, mind hajtatásban és szabadföldön. Mikrorepedésre nem 
hajlamos, 130-150 g-os bogyói nem aprósodnak. Erős gyökérze-
te biztosítja a bőséges terméshozást. Hosszan kultúrában tarható 
szabadföldön, vagy hidegfóliás termesztésben is.



VIZELA F1
Középérésű, kerek, szépen sorolható, élénkvörös színű hibrid ét-
kezési és befőzésre is alkalmas paradicsomfajta. Bogyói 150-180 
g-osak, napégésre nem hajlamosak. Rezisztencia: ToMV, TYLCV, 
TSWV, ToTV, Rs, Ss, P

FORTAL F1
Sárgahüvelyű (14-16 cm) fehér magvú bokorbab fajta, ami koncent-
ráltan érik, szinte egyszerre szedhető és lassan öregszik. Bokra 
igen erőteljes és betegségellenálló. Extra bőtermő.

DALMATIN
Kifejtőbab típus. Középkorai érésű. A fényes, csillogó, apró, kb. 250 g/ 
1.000 szem tömegű babszemek, fekete-fehér foltosak. 

OLGA F1
Középkorai, féldeterminált fajta fóliába vagy szabadföldre. Termé-
sei 130–140 grammosak, kerekek, kemények, szép, piros színűek, 
jó ízűek frisspiaci értékesítésre. Rezisztencia: V:0, Fol: 0,1, IR: Ss

VILANI F1
Determinált hibrid paradicsom. Erőteljes növekedésű és megbíz-
hatóan bőtermő. Megnyúlt bogyói 120-140 g-osak, kiválóan szállít-
hatók és pultontarthatók, befőzésre is alkalmasak. Kiültetését kö-
vetően 80-90 napra szedhető. Rendkívüli betegség-ellenállósággal 
rendelkezik. Rezisztencia: ToMV, TSWV, TYLCV, ToTV, Pst, Rs, Fol-2, 
Aal, Va



JOGGER F1
Valódi amerikai típusú saláta uborka. Termései sötétzöldek, sima 
felületűek apró fehér tüskékkel. Az uborkák ropogósak és hosszú-
ak: 20-22 cm, keseredésmentesek.  

ZUZANA F1
Nóduszonként több termést nevelő parthenokarp enyhén tüskés 
sötétzöld 3,2:1 arányú uborka típus. Jó berakó tulajdonságokkal 
rendelkezik. Rezisztenciák: CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV.

ALHAMBRA F1
Korai sötétzöld, tüskés 3,2:1 termésméret arányú parhtenokarp 
hibrid. Nagyon sokat és hosszan terem. Rezisztenciák: CMV, Ccu, 
Px, ZYMV, CVYV. 

COSIMA F1
Sötétzöld, parthenocarp uborkákat terem, amelyek 3, 1:1 méret-
arányúak. HR rezisztens CMV-re és lisztharmatra, toleráns pero-
noszpórára. Kiváló a ropogóssága.

ESENCIA F1
Erőteljesen növekvő, de nyitott habitusú cukkíni fajta. A termései 
sötétszínűek, hosszúkásak, megnyúltak. Optimális szedési mére-
te 14-18 cm. A növény rendkívüli ellenállóságot mutat vírusokra és 
lisztharmat ellen.



KAMET F1 (EX. HMX 825)
76-78 napos, szuperédes, kb. 2 m magasra növő, erőteljes növény. 
Az átlagos csőhossza 21 cm, átmérője 5,4 cm, szemsorainak száma  
18-20. HR: Ps, IR: MDMV / Et

AKSENT F1
Nagyon korán termő, jó lombú fajta, napégésnek jól ellenáll. Termése 
vékony héjú, csíkos, kb. 8-10 kg-os, gömb alakú, húsa vérpiros és 
tömör, íze kitűnő, nem szakad meg és ropogós. Jól szállítható.

BUNGI F1
Magnélküli, korai érésű, kerek, sötétzöld, majdnem fekete héjú, 5-7 
kg-os, nagyon tömör, mélyvörös húsú, finom ízű görögdinnye. Kivá-
lóan szállítható és pultontartható. Rendkívül bőtermő.

JUSTIN F1
Cantaloupe típusú dinnye. Terméseinek mérete kb.1,5 kg, alakja 
kerek, kívülről közepesen paralécezett, húsa élénk narancssárga 
és hosszan pultontartható, illatos és jó édes ízű.

RUSTLER F1
72-75 napos, szuperédes, termésbiztos fajta frisspiacra. Csövei kb. 
5,2×20-21 cm-esek, a legfinomabb ízű, szemei vékony perikarpiu-
múak, aranysárga színűek. Hosszan betakarítható, pulton tartható. 
A növény 210 cm magas,  HR: MDMV / Et / Ps / Um, IR: Pst ellenálló.


