


Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm ma-
gas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. 
Szabadföldi termesztésre és  fűtetlen fólia alatti 
hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgo-
zásra alkalmas. 

Gyors fejlődésű, bőtermő, 25-30 cm magas deter-
minált fajta. Különlegessége a sötétzöld lombja, 
igen jó ellenálló képességű. Fényhiányra nem 
érzékeny. Hajtatásra, szabadföldi termesztésre,  
helyrevetésre ajánlott. Friss fogyasztásra alkalmas.

Syn. Cecei Tizenegyes

kategória:    4 kategória:    3
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Brill F1Cecil F1 Rapires F1

Determinált növekedésű, lombos bokra 25-40 cm 
magas, jó megújuló képességű. Fényhiányra nem 
érzékeny. Termése tölteni való, felálló, édes, fehér, 
kúp alakú, tömege 80-90g. Hajtatásra, szabadföldi 
termesztésre, helyrevetésre ajánlott. Friss fogyasz-
tásra, feldolgozásra alkalmas.

Fehérözön

kategória:    4



Termése sötétzöld, nagytestű. Csüngő 150-200 g tömegű paprikákat 
terem. Vastag húsú, begyűrt végű bogyói biológiai érettségben piro-
sak. Hajtatásra és szabadföldi termesztésre is alkalmas. Nagyon bőter-
mő, termése folyamatosan szedhető zölden és pirosan egyaránt. 

Gigant F1

kategória:    1

Folytonnövő, közepes növekedésű, rövid ízközű 
bokor. Fejlődési sebessége gyors, fényhiányra 
nem érzékeny. A dohány mozaik vírus új törzseivel 
szemben is ellenálló (Tm2). Termése fehér, 120-140 
g tömegű, nyújtott, csúcsban végződő, csípősség-
től mentes. 

Cecil F1

kategória:    1

Hajtatásra és szabadföldi termesztésre kiváló, fe-
hér blocky típusú hibrid. Folytonnövő, erőteljes, 
130-150 cm magasra megnövő paprika. A do-
hány mozaik vírus új törzseivel szemben is ellen-
álló. Termése fehér, csüngő helyzetű, csípősségtől 
men- tes, három vagy négy rekeszű, 120-130 g tö-
megű. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló.  

Brill F1

kategória:    1

Folytonnövő hibrid. Fejlődési sebessége gyors, 
fényhiányra nem érzékeny. Termése hosszú, he-
gyes, világoszöld. Íze intenzíven csípős. A bogyók 
csüngő helyzetűek, 40-50 g tömegűek. Minden 
időszakban termeszthető. Elsősorban támrendsze-
res hajtatásra ajánljuk.

Rapires F1

kategória:    1



Folytonnövő, elterülő bokrú, 40 cm magas. Termése fehér, szabá-
lyos kúp alakú, felálló, kellemesen csípős. 50-55 g tömegű, kiváló ízű 
paprika. Fejlődési sebessége gyors. A szárazságot jól tűri. Szabadföldi 
termesztésre ajánljuk. Friss fogyasztásra és savanyított feldolgozásra 
alkalmas.

Javított bogyiszlói

kategória:    3

Szabadföldi termesztésre ajánlott, vastag húsú, 
kellemesen csípős paprika Folytonnövő. Termése 
fehér, lapos, alma alakú, tömege 40-45 g. Friss fo-
gyasztás mellett konzervipari feldolgozásra, sava-
nyításra is alkalmas. 

Folytonnövő, középméretű, gyors fejlődésű típus. 
Termése alma alakú, lapított gömb, csüngő, sár-
gásfehér, édes, tömege 55-60g. Az ecetes és sava-
nyított készítmények csípősségmentes paprikája. 
Friss fogyasztásra is alkalmas.

Almapaprika Édesalma

kategória:    3 kategória:    3
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Folytonnövő, erőteljes növekedésű, 
40-45 cm magas bokrú, paradi-
csompaprika. Termése sötétzöld, 
éretten sötétpiros, csüngő, édes ízű, 
tömege 130-140g. Magházpenésze-
désre nem hajlamos. Szabadföldi 
termesztésre és támrendszeres haj-
tatásra ajánlott.

Folytonnövő, erőteljes növekedésű. Bogyója nagy, enyhén lapított. Zöldből pirosba érő ˝kápia˝ típusú paprika. Vastag húsú, édes. Szedés után hetekig is eltartható. 
Terméssúlya 120-180g. Szabadföldi termesztésre és fólia alatti hajtatásra is alkalmas. 

Greygo

kategória:    4

kategória:    3

Folytonnövő, erőteljes növekedésű, 
45-50 cm magas. Termése halvány-
zöld, igen nagy, kisség szabálytalan 
kúp alakú, enyhén csípős.  Fejlő-
dési sebessége gyors, fényhiányra 
közepesen érzékeny. Hajtatásra és 
szabadföldi termesztésre egyaránt 
alkalmas. Friss fogyasztásra ajánljuk.

Sobor

kategória:    3

Kurtovszka kápia
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Folytonnövő típus, szabadföldi termesztésre aján-
lott fajta. Termése apró, hosszú, hegyes, csípős, 
csüngő. Középzöldből pirosba érő, tömege 9-10 g. 
Felfűzésre, ételízesítésre alkalmas.

Különleges típus. Régi magyar fajta. Folytonnö-
vő, magas, fényhiányra nem érzékeny. Termése 
világoszöld, hosszú, hegyes, csípős, tömege 20-2. 
Korai hajtatásban is jól köt.  Szabadföldön is term-
eszthető.  Friss  fogyasztásra és ecetes paprikának 
is alkalmas.

Macska piros

Kecskeszarv

kategória:    3

kategória:    3

Szabadföldi termesztésben az egyik legnagyobb 
bogyójú paprika. Folytonnövő típus. Lombozata 
terebélyes, szilárd ágrendszer jellemzi. Fényhiányra 
érzékeny. Termése tölteni való, begyűrten végző-
dő, felálló, édes, fehér. A bogyók tömege 90-100 g. 
Friss fogyasztásra, feldolgozásra alkalmas.

Albaregia

kategória:    3

Folytonnövő, tölteni való, fehér paprika. Termése 
10-12 cm hosszú, 6-8 cm vállszélességű, vastag 
húsú bogyó. Nagyon jó stressztűrő és általános 
ellenálló képességgel rendelkező fajta, mely ubor-
kamozaik vírussal (CMV) szemben bizonyos fokú 
toleranciával rendelkezik.

Táltos

kategória:    2



Különleges típus. Folytonnövő,  
magas bokrú, 50-60 cm-es, bőter-
mő, fényhiányra nem érzékeny. 
Termése igen tetszetős, hosszú, ele-
fántormányhoz hasonló, édes, csün-
gő, világoszöld, tömege 40-45g.  
Hajtatásra, szabadföldi termesztésre 
ajánlott.

Elefántormány

kategória:    3
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Csüngő termésállású, csípősség nélküli fajta. Bo-
gyója12-14 cm hosszú, éret- ten sötétpiros. Beteg-
ségekkel szembeni toleranciája megfelelő. Helyre-
vetve és ültetve is sikeresen termeszthető. Korai 
érése miatt termésbiztonsága igen jó.

Csüngő termésállású, csípős fajta. Bogyója az erek 
mentén kissé lapított, enyhén behorpadó. Vége 
kissé tompa, 10-12 cm hosszú. Színe éretten élénk-
piros. Betegségekkel szemben ellenálló. Helyre-
vetve és palántázva is sikeresen termeszthető.  
Csípős őrlemény és paprikakrém gyártásra
egyaránt alkalmas.

Csüngő termésállású, rövid szárelágazású, csípős 
cseresznyepaprika. Bokra 35–45 cm magas. Ter-
mései 2–3 cm átmérőjűek, lapított gömb alakúak. 
Éretten sötétpiros, átlagtömegük 4–7 g. Vírusbe-
tegségekkel szemben ellenálló. Középkorai érésű, 
gyors éréslefutású. Termései kemények, a tárolást 
jól tűrik. Felfűzésre és fűszerezésre alkalmas. 

Szegedi 80

Szegedi 178

Kalocsai alacsony cseresznye

kategória:    3

kategória:    3

kategória:    3



Csípősség nélküli, felálló termésű, féldeterminált fajta. 
Bokra 40-45 cm magas, merev szárú. Termése 12-15 
cm hosszú, kiváló szín és zamat jelemzi. Rövid tenyé-
szidejű, közepes érésű, elsősorban helyrevetéses ter-
mesztésre ajánlott fajta. Jó minőségű őrleményalap-
anyag készítésére alkalmas.

Kaldóm

Csípős, középérésű fűszerpaprika. Nagy hozamra 
képes, kifejezetten nagy bogyókkal rendelkező 
folytonnövő, csüngő típus. Termése 16-18cm 
hosszú. Kiváló minőségű őrlemény- alapanyagot 
biztosít. 

Csípmentes, folytonos növekedésű. Nagyméretű, 
csüngő bogyó- val, magas hozammal, jó stressz 
toleranciával rendelkezik. Cső- hossza 12-17 cm. 
Magas a szárazanyagtartalma.

Hírös F1

Palotás F1

kategória:    2

kategória:    2

kategória:    3
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Középerős növekedésű, korai érésű koktélpa-
radicsom. Szabadföldön és fólia alatt egyaránt 
termeszthető. A tövek folytonnövők, nyitott lom-
bozatúak. A bogyók átlagos tömege 15-20 g. Egy 
fürtben körülbelül 20 bogyó terem. Hervadásos 
betegségeknek ellenáll.

Cherrola F1

kategória:    2

Házikertben támrendszer melletti termesztésre és 
fűtetlen  fólia alatti  hajtatásra alkalmas folytonos  
növekedésű  hibrid. Bogyói  egy színből érnek, 
megnyúlt  gömb alakúak, 60-70 g tömegűek. Igen 
jó ízű, kemény, jól szállítható. Verticilliumos, fuzári-
umos tőhervadásnak és dohány mozaik vírusfertő-
zésnek ellenáll.

Lugas F1

kategória:    2



Közepes tenyészidejű (125-130 napos) szabadföldi 
termesztésre ajánlott. A legjobb ízű paradicsom-
fajta. Determinált növekedésű, erőteljes bokrot 
képez. Bogyói 20-130 g tömegűek, a szállítást jól 
bírják. Verticilliumos és fuzáriumos tőhervadásnak 
ellenáll.

Korall

kategória:    4

Fűtetlen fólia alatti hajtatásra és korai szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas, determinált növekedésű hibrid. Alacsony hőmérsékleten is jól köt. Termőképessége kiváló, 
tápanyagigényes. Igen korai érésű, tenyészideje vetéstől az első termés éréséig 105-110 nap. 

kategória:    2

Korai szabadföldi termesztésre ajánlott, 35-45 cm 
magasra növő, erős szárrendszerű, determinált nö-
vekedésű paradicsomfajta. Rendkívül korai, gyors 
fejlődésű. Koraisága az első szabadföldi paradi-
csomtermést biztosítja. Friss fogyasztásra alkalmas 
házikerti fajta.

Manó

kategória:    4

Kecskeméti 3 F1
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Kecskeméti 549
Determinált növekedésű, középkorai fajta. Bogyói egy színből érnek, kissé megnyúlt, hengeres alakúak, kocsánymentesen válnak le, tömegük 50-60 g. Helyre 
vetéssel is termeszthető.  Verticilliumos és fuzáriumos tőhervadásnak ellenáll. (A tasak kb. 300-320 szem, vetőmagot tartalmaz.)

kategória:    4

Elsősorban házikerti termesztésre ajánlott saláta-
paradicsom. Determinált növekedésű. Igen jól kö-
tődő, korai érésű. A kemény bogyók rothadásnak 
ellenállnak, sokáig a száron tarthatók, repedésre 
nem hajlamosak. Fuzáriumos tőhervadásnak el-
lenáll.

Zömök

kategória:    4

Korai érésű, cserépben és balkonládában is ne-
velhető paradicsom. Szabadföldi, fólia alatti és la-
kásablakban való termesztésre egyaránt alkalmas. 
A tövek nagyon alacsony növekedésűek, ezért a 
kiskertek ideális növénye. A bogyók átlagos töme-
ge 15-20 g. 

Vilma

kategória:    3



Középkorai érésű, igen bőtermő, determinált nö-
vekedésű fajta. Klasszikus olasz lucullus típusú, 
szilva alakú paradicsom. Kifejezetten jó ízű, vékony 
héjú, friss fogyasztásra és salátának alkalmas para-
dicsom.

kategória:   4

San marzano

Középkésői   tenyészidejű  szabadföldi fajta. Deter-
minált növekedésű, erőteljes lombozatú. Bogyói  
120-140 g tömegűek. Frisspiaci, házikerti termesz-
tésre és sűrítmény gyártásra egyaránt alkalmas. 
Verticilliumos és fuzáriumos tőhervadásnak ellen-
áll.

Mobil

kategória:    4

Kiváló termőképességű és minőségű szabadföldi 
fajta. Determinált, erős növekedésű. Nagy bogyói 
enyhén lapított gömb alakúak, egyidőben érők, 
sokrekeszűek, 110-120g tömegűek. Házikerti ter-
mesztésre, friss fogyasztásra és befőzésre javasolt, 
jó ízű paradicsom.

Kecskeméti jubileum

kategória:    4
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Aprótüskés konzervuborka-hibrid. Közép- korai, 
növekedési erélye és oldalhajtás képzése erős. 
Tám- rendszeres és intenzív síkműveléses termesz-
tésre egyaránt ajánlott. Betegségekkel szemben 
ellenálló, költséghatékonyan termeszthető. Kiváló 
csemegeuborka készíthető belőle.

Szatmár F1

kategória:    2

Középkorai érésű, egyenletes éréslefutású, konzer-
vuborka hibrid. Túlnyomórészt nővirágú. Lombja 
középzöld, növekedése középerős. Kifejezetten 
apró méret ben való szedésre ajánljuk. Pero-
noszpórával és lisztharmattal szem- ben az egyik 
legellenállóbb hibrid. 

Mohikán F1

kategória:    2

Szatmár F1



Üvegházi és fűtött fóliás hajtatásra al- kalmas. Tiszta 
nővirágú partenokarp uborka, megporzás nélkül is 
termés képződik rajta. Korai, rövid tenyészidejű, 
középerős növekedésű, nagy termőképességű, 
keseredésmentes kígyóuborka. Termése sötétzöld, 
rövid nyakú, enyhén bordázott, 32-35 cm hosszú. 
Mézgás varasodásnak ellenáll.

Apró, tüskés, túlnyomóan nővirágú, középé- résű 
konzervuborka fajta. Termései mélyzöld színűek, 
kesere- désmentesek, kifejezetten kemény húsú-
ak, tartósítás után is ropogósak maradnak. Maghá-
za kicsi. Szedése kis és közepes méretben ajánlott. 
Peronoszpórával, lisztharmattal és uborka mozaik 
vírussal szemben ellenálló. 

Ritmo F1 Tétény F1

kategória:    1 kategória:    2

Növekedése erőteljes, sötétzöld lombú, egyenle-
tes éréslefolyású. Túlnyomóan nővirágú konzer- 
vuborka hibrid. Termése sötétzöld, finom tüskés, 
karcsú, ke seredésmentes. Peronoszpórával és 
lisztharmattal szemben az egyik legellenállóbb 
hibrid. Síkművelésre és támrendszeres termesztés-
re egyaránt alkalmas.

Perez F1

kategória:    2
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Korai, gyors éréslefolyású, fő- és másod- vetésre 
is alkalmas. Genetikailag keseredésmentes, tisz-
ta nővirágú. Termése középzöld, hengeres, apró 
szemölcsökkel, középerős növekedésű. Mézgás 
varasodásra ellenálló, uborka mozaik vírusra és 
lisztharmatra toleráns.

Kecskeméti  
keseredésmentes konzerv

kategória:    4

Sík- és támrendszeres termesztésre al- kalmas. 
Keseredésmentes konzervuborka hibrid. Intenzív 
körülményeket igényel. Egészséges lombozata a 
tenyészidő végéig nagy termőképességet biztosít. 
Termése sötétzöld, tetszetős, jó alaktartó, enyhén 
bordázott, finoman szemölcsös.

Barbara F1

kategória:    4



Szabadföldi termesztésre kivaló, betegségel- lenál-
ló konzervuborka fajta. Lombját sokáig megtartja, 
túlnyomórészt nővirágú. Termése mérsékelten 
szemölcsös, keseredésmentes, ropogós húsú. Cse-
mege és kovászos uborkának is kiválóan alkalmas.

Zita F1

kategória:    3

Szabadföldi termesztésre ajánlott, túl- nyomórészt 
nővirágú salátauborka-hibrid. Betegségel- lenálló-
sága miatt lombját sokáig megtartja, a fagyokig 
szedhető. Peronoszpórával, lisztharmattal és ubor-
ka mozaikvírussal szemben ellenálló. Kiváló ízű 
uborkasaláta készíthető belőle.

Jóker F1

kategória:    3

Jóker F1
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Crimson sweet

Fóliaalagutas termesztésre, 
va- lamint korai szabadföldi 
termesztésre alkalmas. Ter-
mései igen tetszetősek, 3-4 kg 
tömegűek. A héj sötétzöld, vi-
lágo sabb zöld márványozott. 
Húsa vérvörös, omlós, igen jó 
minőségű. 

Korai érésű, világoszöld ala-
pon sötétzölden csíkozott 
görögdinnye. Termései 7-10 
kg átlag- súlyúak, szabályos 
gömb alakúak. Héja kifeje-
zetten vékony. Húsa tömör, 
sötétpiros, kellemesen édes. 
Elsősorban szabadföldi term-
esztésre ajánljuk. Fuzárium 0 
és 1 rasszára ellenálló fajta.

Sugar babyZengő F1

kategória:    4

kategória:    1

Közép érésű, nagy termésű, csí- kos görögdinnye. Jó tápanyagellátottságú talajon 12-14 kg tömegűek. Húsa piros színű, roppanó, édes ízű. Szabadföldi termesztésre ajánljuk 
helyrevetéssel vagy palántaneveléssel. Tole- ráns a fuzárium és cladosporium 1-2 rasszával szemben. 

kategória:    4



Különlegesen finom, üdítő ízű sár-
gadinnye. Húsa világoszöld, olvadé-
kony, nagy cukor- tartalmú, kelle-
mes, sajátos muskotályos zamattal. 
Termése enyhén lapított, sekélyen 
gerezdelt gömb, átlagtömege 1 kg. 

Különlegesen finom, középkorai 
érésű sárgadinnye. Termése göm-
bölyű, enyhén gerezdes, húsa élénk 
narancsszínű, lédús, fűszeres, finom 
zamatú. Héja zöldessárga, cseres, 
tömege 0,8-1 kg. Fólia alatti hajtatás-
ra és korai szabadföldi termesztésre 
egyaránt alkalmas.

Muskotály Tétényi csereshéjú

kategória:    4

kategória:    4

Igen korai érésű, turkesztán típusú dinnye. Termése gömbölyű, felszíne erősen cseres. Héja éretlenül zöld, megérve sárga. Átlagos tömege 1,2-1,5 kg. Húsa zöl desfehér színű, vastag, édes, 
lédús. Magürege kicsi. Hagyományos szabadföldi termesztés mellett fóliás talajtakarással és hajtatásban is kiváló. 

kategória:    2

Topáz
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Szabadföldi termesztésre alkalmas, 
erős hajtásrendszert fejlesztő tradici-
onális fajta. Termése lapított gömb, a 
héj világosszürke, a hús narancssár-
ga. Egy-egy termés átlagtömege 4-8 
kg. Tárolásra és tartósítóipari felhasz-
nálásra alkalmas fajta.

Házikerti termesztésre alkalmas. Erős 
haj- tásrendszert fejlesztő fajta. Ter-
mése gömb alakú, barázdált, húsa 
narancssárga. Egy-egy termés tö-
mege 4-8 kg. Min denszentek idején 
érik, így ez a fajta kiválóan alkalmas 
a halloween töklámpák készítésére.

Nagydobosi

Connecticut field

kategória:    4

kategória:    3

Korai érésű, rövid tenyészidejű, bő-
ter- mő, bokor növekedésű fajta. 
Levelei nagyok, karéjosak. Ter- mése 
szabályos henger alakú, enyhén bor-
dázott. Tömege: 4-5 kg. Húsa zöldes-
fehér, vastag, héja vajszínű, éretten 
sárga.Friss fogyasztásra és hűtőipari 
feldolgozásra egyaránt alkalmas.

Albatök

kategória:    4

Szabadföldi termesztésre alkalmas, 
indátlan típusú csillagtök. Vajszínű 
termései vastag, fehér húsúak. Ter-
mései a szedési időponttól függően 
0,15-1,5 kg tömegűek. Tápanya-
gigényes növény, a fészektrágyázást 
meghálál- ja. Friss fogyasztásra és 
savanyításra is felhasználható.

Óvári fehér

kategória:    4

Szabadföldi, házikerti termesztésre 
alkal- mas, középerős növekedési 
erélyű fajta. Termése megnyúlt körte 
alakú, a héj narancsszínű, húsa sötét 
narancssárga. Rövid idejű tárolásra 
és friss fogyasztásra alkalmas. Kiváló 
krémleves alapanyag, sütve igen fi-
nom mézédes ízű.

Korai érésű, indátlan típusú bokor 
fajta, nem futó. A termések henge-
resek, fehérek, átlagos súlyuk 1,5 kg. 
Tenyészideje kb. 70 nap a vetéstől 
az első termés beéréséig. Friss piaci 
termesztésre ajánljuk. 

Orange

Kveta

kategória:    2

kategória:    4



Sötétzöld színű, guggonülő cukkini. 
Ter- mesztését szabadföldre java-
soljuk, másodvetésre is alkal- mas. 
Biztonságosan termő, nagy hozamú 
fajta. Hengeres terméseit 10-12 cm 
hosszúságban érdemes szedni. Friss 
fogyasztás- ra, valamint savanyításra 
is alkalmas.

kategória:    4

Bokor típusú, korai fajta. Termése karcsú, hengeres, 
20-22 cm hosszú. Héja zöld, világosabb hosszirá- 
nyú csíkokkal. Nagy termőképességű, egyenletes 
termések kel. Tavaszi-nyári termesztésre egyaránt 
alkalmas. 

Igazi cukkini különlegesség. Termése kerek, vilá-
goszöld, enyhén bordázott. Korai, bokornöveke-
désű. A levelek sötétzöldek, pettyek, foltok nélkül.  
Fogyasztható salátaként, rántva vagy töltött cukki-
niként sütőben megsütve. 

Csíkos cukkini Kerek cukkini

kategória:    4 kategória:    4

Black beauty
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Magról termeszthető, nagy ter- mő-
képességű fajta. Tenyészideje hosz-
szú. Hagymái igen nagyra nőnek, 
ezért nagyobb tenyészterü letet igé-
nyel. Íze kellemesen édeskés, nem 
csípős. Friss fogyasztásra, saláták ké-
szítésére alkalmas.

Góliát

kategória:    4

Téli sarjadékhagyma. Hagymája hen-
geres, ujjnyi vastagságra növekszik. 
Egész évben friss, ropogós újhagy-
ma szedhető. Csomózott újhagy-
maként használ ható. Évelő, tavaszi 
vetéssel 3-4 évig helyben hagyható. 
Házikerti termesztésre ajánljuk.

Long white 
Tokyo

kategória:    4

Friss fogyasztásra, de szárításra is 
alkal- mas, nagy hozamú, szabad-
ban áttelelő póréhagyma típus.  
A növény magassága 60-70 cm, le-
vélszíne középzöld, ké keszöld. Kes-
keny felálló, a csúcsi részben enyhén 
visszahajló. Szára középhosszú, vas-
tag, egyenes.

Tétényi áttelelő

kategória:    4

Különleges salátahagyma. Lom-
bozata élénkzöld, viaszréteggel 
közepesen bevont. A hagymatest 
hengeres alakú, héja középvastag, 
sötétsárga színű. Húsa tömött, fe-
hér. Közepesen tárolható. Friss fo-
gyasztásra, és salátaként egyaránt 
alkalmas.

Sonkahagyma

kategória:    4

Hengeres hagymatestű, lila héjszínű 
sa- látahagyma. Rózsaszín húsú, eny-
hén csípős ízű. Erőteljes fejlődésű, 
nehezen megy magszárba. Friss fo-
gyasztás mellett tárolásra is alkalmas.

Long Red 
Florence

kategória:    4

Nagy termőképességű, középhosz-
szú te- nyészidejű (130-140 nap), 
igen szép árut adó lilahagyma. 
Gömb alakú, nyaki része jól záródik. 
Héjszíne sötétlila, húsa közepesen 
laza, íze kellemes, enyhén csípős. 
Felhasználása friss cse- megehagy-
mának, salátának.

Tétényi rubin

kategória:    4



Kései érésű, nagyon erőteljes magas 
levél- zetű, erős gyökérzetű tárolási 
fajta. Jól hasznosítja a meg- lévő tá-
panyagokat. A légköri aszályt, a forró 
napokat is jól tűri. Termőképessége 
a ma használt tárolási fajtákénál 
jelentősen jobb. Alakja és mérete 
kiegyenlített. Jól tárolható.

Vitéz

kategória:    4

A Fertődi ezüstfehér fajtát gyöngyhagymaként is 
termesztjük úgy, hogy sűrű vetéssel 10-30 mm-
es hagymákat állítunk elő. A hagymácskák gömb 
alakúak. Tenyészideje közepes, íze enyhén csípős. 
Kiemelke- dően fontos, hogy a magok 4 cm mély-
re kerüljenek.

Korai, lapított gömb alakú, magról ter- meszt-
hető, fehér héjszínű fajta. Rövid ideig tárolható. 
Kivá- lóan alkalmas őszi és tavaszi vetésű zöld- és 
főzőhagyma termesztésre, hideg hajtatásra. Az 
érés előtt lévő hagymafej, ha a talaj felszínére kerül, 
zöldülhet, ezért enyhe bakhátazást ajánljuk. 

Gyöngyhagyma Fertődi ezüstfehér

kategória:    4 kategória:   4

Vitéz
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Hosszú tenyészidejű, 180–200 nap. Nagy termőké-
pességű, jó minőségű, jól tárolható. Gyökere hosz 
szú, tompa végű. Szabadföldi termesztésre aján-
lott. Friss fogyasztásra, feldolgozásra és tárolásra a 
legjobb fajta. 

Hosszú típusú sárgarépa. Tenyészide- je hosszú, 
180-200 nap. Levélzete erős. A répa csapott vállú, 
lefelé egyenletesen vékonyodó, hegyben végződik. 
Színe cinóbervörös, felülete kissé gyűrűzött. Tárolás-
ra és ipari feldolgozásra alkalmas, nagy karotintartal-
mú fajta.

Danwers 126 Fertődi vörös

kategória:    4
kategória:    4

Flakker típusú, hosszú, széles vállú, sima felületű 
sárgarépa. Színe mélyvörös. Erőteljes lombja nagy, 
felálló. Tenyészideje 180-200 nap. Síkművelésben 
és bakháton is termeszthetjük. Magas karotin-, 
cukor- és száraza- nyag-tartalma miatt a feldolgo-
zóipar közkedvelt fajtája.

kategória:    4

Vörös óriás

Flakker-típusú, erős lombú, tárolási fajta. Hosszú 
tenyészidejű, keléstől szedésig 160-180 nap. Kiváló 
termőképességű, egyöntetű narancsvörös színű. 
Nagy karotin- és szárazanyagtartalmú. Tárolásra és 
feldolgozásra egyaránt alkalmas.

Rekord

kategória:    4



Szabadföldi termesztésre ajánlott, korai és másod-
vetésre is alkalmas, középkorai tenyészidejű (120-
130 nap) fajta. Gyökere hengeres, 16-18 cm hosz-
szú, tompa végű, sima. Íze és színe kimagaslóan jó. 
Friss fogyasztásra, tárolásra egyaránt alkalmas.

Nanti

kategória:    4

Nanti típusú, közepesen hosszú, szabályos hen-
geres formájú, tompa végű, rövid tenyészi- dejű 
(100-110 nap) fajta. Vetési ideje a lehető legkorábbi 
időponttól akár több menetben július közepéig. Íze 
kiváló, édes, alkalmas rövid idejű tárolásra és mély-
hűtőbe fagyasztásra is.

Karotela

kategória:    4

Nanti típusú, korai érésű sárgarépa hibrid. Gyökere 
18 cm hosszú, 3-3,5 cm körméretű. Jól csomóz-
ható, friss piaci fajta, egyöntetű színű és méretű. 
Termeszthetősége, termőképessége kiváló.  Friss 
fogyasztásra és feldolgozásra is alkalmas.

Nagy termőképességű korai hibrid. Alakja hen-
geres, kissé kúpos végű, nanti típusú. Tetszetős 
gyökerei friss piaci értékesítésre és tárolásra egya-
ránt alkal masak. Magas karotin és cukortartalma 
kiemeli a többi hibrid közül. Tenyészideje 110-120 
nap.

Cherifa F1 Kometa F1

kategória:    3
kategória:    3
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Félhosszú típusú, középhosszú 
tenyészidejű. Kiválóan tárolható, 
friss fogyasztásra is alkal- mas fajta. 
Egyöntetű, hófehér húsú répatestet 
fejleszt. Sima felülete révén könnyen 
tisztítható.

Korai, szabadföldi és fó- lia alatti ter-
mesztésre alkalmas fajta. Legkoráb-
ban szedhető, tenyészideje mind-
össze 140-150 nap. Tápanyagigénye 
nagy, eredményesen laza és közép-
kötött talajon termeszthető.

Kinga Korai cukor

kategória:    4 kategória:    4

Félhosszú

Szabadföldi termesztésre alkalmas, jól tárol-
ható fajta. Vetéstől a betakarításig 180-220 
nap a tenyészideje. Gu- mója középnagy, 
szabályos gömb alakú. Felülete sima. Húsa 
fehér színű, jó minőségű. Friss fogyasztásra és 
hűtőipari felhasználásra alkalmas fajta.

Szabadföldi termesztésre alkalmas, 180-200 nap 
tenyészidejű fajta. Gyökere fehér színű, vállátmé-
rője 3-4 cm, hosszúsága 20-24 cm. Levélzete erős, 
sötétzöld. Kiváló termőképességű, géppel is jól 
szedhető fajta. Friss fogyasztásra és tárolásra egy-
aránt alkalmas. Tél alá vethető. 

HegykőiFélhosszú

kategória:    4kategória:    4



Lisztharmat toleráns, köny- nyen 
termeszthető, félhosszú típusú fajta. 
Kúp ala- kú, a hossza 14-17 cm. Te-
nyész- ideje 180-200 nap. Levélzete 
erős, sötétzöld. Friss fogyasztásra és 
tárolásra is használható. Tél alá vet-
hető.

Szabadföldi termesztésre al- kalmas, 
20-24 cm gyökérhosszúságú fajta. 
Tenyészideje 200-220 nap. Kiváló 
termőképessége dús lombbal pá-
rosul. Friss fogyasztásra és tárolásra 
egyaránt alkalmas. Tél alá vethető.  

Hanácká Hosszú

kategória:    4
kategória:    4

A gyökér külső része krémszínű, a hús színe fehér, 
tömött állományú. Szabadföldi termesztésre aján-
lott fajta. A pasztinák sok tápanyagot tartalmazó, 
mélyen művelt, meszes talajt kedveli. A fel nem 
szedett pasztinákot talajban, állandó helyén tárol-
hatjuk, mert a fagyokat jól tűri.

Fertődi félhosszú
pasztinák

kategória:    4

Fertődi félhosszú

Hazánkban is elterjedőben lévő szárzeller-  
típus, melynek nevéből is adódóan a szára  
fogyasztható. Sötét színű, erős, felálló, ropo-
gós. Sokféleképpen hasznosít ható. Nyer-
sen vagy különféle konyhai feldolgozással  
fogyasztható, salátaként vagy párolva.

Szárzeller

kategória:    4



RE
TK

EK

Pudvásodásra nem hajlamos őszi retek. Sötétfeke-
te héjú, fehér húsú 200-250 g tömegű gumókat 
fejleszt. Lombja erős növekedésű, pincében a sár 
garépához hasonlóan jól tárolható.

Középhosszú tenyészidejű (50-70 nap) nyári retek. 
Gumója nagy, répa alakú, 10-15 cm hosszú. Héja 
barnássárga, húsa fehér, ropogós. Pudvásodásra 
nem haj lamos, Lombja nagy, középzöld. Szabad-
földi termesztésre ajánljuk. 

Korai szabadföldi termesztésre alkalmas. Gyökere 
jégcsap alakú, színe üvegesen fehér. Pudvásodásra 
nem hajlamos. Íze kellemes, néha enyhén csípős. 
Házikerti termesztésre kiváló.

Nero tondo D’InvernoJánosnapi

Jégcsap

kategória:    4
kategória:    4

kategória:    4

Hosszú tenyészidejű (100-110 nap), jól tárol- ható 
őszi fajta, de nyári termesztésre is alkalmas. Sötétz-
öld lombú, gumója széles vállú, kúp alakú. Húsa 
fehér színű, igen ízletes. Nem pudvásodik. C-vita-
minban gazdag. 

Müncheni sör

kategória:    4



Fűtetlen fólia alatti hajtatásra és korai sza- badföldi termesztésre alkalmas, tenyészideje 32-35 nap. Gumója nagy, hosszúkás alakú, 10 cm hosszú és 
a felső 3/4 része piros, az alsó pedig fehér. 

Fűtetlen fólia alatti hajtásra és korai szabadföl- di 
termesztésre alkalmas. Gumója nagy, óriás vaj ka-
tegória, gömbölyű. Héja világospiros. Húsa fehér, 
ropogós, nem pudvásodó. Íze kellemes, enyhén 
csípős. Lombja nagy, középzöld színű.

Flamingó

kategória:    4

kategória:    4

Slovana

Fűtetlen fólia alatti hajtatásra és korai szabad- földi 
termesztésre alkalmas. Rövid tenyészidejű. Lombja 
ki- csi. Gumója gömbölyű, skarlátpiros. Húsa hófe-
hér, héja vé kony, pudvásodásra kevésbé hajlamos. 
Íze kellemes, enyhén csípős. 

Korai piros

kategória:    4
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Középkorai, tenyészideje 100-120 nap. A fej sötét-
lila, megnyúlt gömb- alakú, átlagos súlya 1,3-2 kg. 
Termőképessége jó és a termések egyönte tűek. 
Friss fogyasztásra és tárolásra egyaránt alkalmas. 

Késői, szabadföldi termesztésre alkalmas fajta. 
Elsősorban másodvetésként termeszthető. Nagy 
termőképességű fajta. Levélzete világoszöld, fino-
man hólyagozott. A fejek gömb alakúak, közepe-
sen kemények, 1,3-1,6 kg-osak. Téli tárolásra és friss 
fogyasztásra is felhasználható.

RufusVertus

kategória:    4

kategória:    4

Vertus



Késői, nagy termőképességű fajta. Tenyészideje 
kiültetéstől 145-155 nap. A fej lapított, szürkés-zöld 
színű, nem reped, átlagsúlya 3-4 kg. Torzsája köze-
pes nagyságú. Friss fogyasztásra és tárolásra egy-
aránt alkalmas.

Frisspiaci célú, korai betaka- rításra javasolt, átlago-
san 0,6-1,2 kg súlyú fejes káposzta. Korai szabad-
földi termesztésre és másodvetésre alkalmas. A fej 
gömbölyű, kemény. Levélzete világoszöld, torzsája 
rövid. Tenyészideje a kiültetéstől a betakarításig 
60-70 nap.

Őszi termesztésre alkalmas, nagy termőképességű 
fajta. Tenyészideje a vetéstől a betakarításig 120-
130 nap. Torzsája közepes nagyságú. A fej lapított 
gömb alakú, zöldesfehér színű, átlagsúlya 1,5-2 kg. 
Friss fogyasztásra, tartósítóipari felhasználásra és 
savanyításra alkalmas. 

Polár

Júniusi óriás

Szentesi lapos

kategória:    4

kategória:    4

kategória:    4
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Késő nyári, kora őszi típus. Erőteljes 
nö- vekedésű, kiváló levéltakarás 
jellemzi. A melegre nem érzékeny. 
Tenyészideje 80-100 nap. Friss fo-
gyasztásra, fagyasztásra alkalmas.

Suprimax

kategória:    4

Szabadföldi, őszi termesztésre aján-
lott. Igen nagy termőképességű, jó 
minőségű fajta. Gumója kissé lapí-
tott, mélykék, 15-20 cm átmérőjű. 
Repedésre nem hajlamos. Friss fo-
gyasztásra és tartósítóipari célokra 
használható fel. 

Késői érésű, szabadföldi termesztés-
re alkalmas fajta. Gumója fehér, ki-
fejezetten nagy, melyeknek mérete 
a 3-5 kg-ot is elérheti. Nem fásodik. 
Friss fogyasz tásra alkalmas.

Violeta Gigant

kategória:    4

kategória:    4

Korai, fűtetlen fóliás hajtatásra és 
korai szabadföldi termesztésre alkal-
mas. Tenyészideje 120-130 nap. A fej 
fehér és tömör, a levelek a virágzatot 
részben takarják. Házikerti termesz-
tésre ajánljuk.

Beta

kategória:    4

Középhosszú tenyészidejű, intenzív 
növekedésű, erőteljes szárat fejlesztő 
fajta. Tömör sötétzöld bimbókat ne-
vel a levelek hónaljában a tenyész- 
idő végére. Bimbói gömbölyűek, 
kézzel könnyen betakaríthatóak. 
Friss fogyasztásra és fagyasztásra 
egyaránt alkalmas.

Közepes tenyészidejű sok oldal-
rózsát fejlesztő brokkoli. Rózsái 
szürkés-zöld színűek. Csak öntözött 
körülmények között termeszthető 
eredményesen. A mély rétegű, jó 
szerkezetű nitrogénben gazdag 
talajt kedveli. Friss fogyasztásra és 
mélyhűtésre egyaránt alkalmas.

Brüsszeli félmagas Calabrese

kategória:    4 kategória:    4



Hidegfólia alatti hajtatásra és korai szabadföldi ter-
mesztésre alkalmas fajta. Gumója igen tetszetős, 
kissé lapított, repedésre nem hajlamos, zöldesfe-
hér színű. Friss fogyasztásra alkalmas.

Hideghajtatásra alkalmas, rövid tenyészidejénél 
fogva előveteményként is termeszthető. Gumója 
gömb alakú, kékeslila. A hideget jól tűri, felmag-
zásra nem hajlamos. Előnyös tulajdonsága, hogy 
nem fásodik és nem reped. 

Szentesi fehér Szentesi fóliás kék

kategória:    4
kategória:    3

Szentesi fóliás kék
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Őszi vetésű, palántaként áttelelő saláta fajta. A fej 
tetszetős középzöld színű, tavasszal korán fejese-
dik. A fej közepes nagyságú, tömött, jól záródó.  
A hideget nagyon jól tűri.

Középkorai jégsaláta fajta, tavaszi, nyári és őszi 
szabadföldi termesztésre. A nagy középzöld salá-
tafejek ropogós, kemény levelekből állnak. Frisses 
ségét tovább megőrzi, mint a hagyományos salá-
ták, nehezebben magzik fel.

Téli vajfej Great lakes

kategória:    4
kategória:    4

Téli vajfej



Rövid tenyészidejű fajta. Levelei igen finom szer-
kezetűek, sárgászöld színűek. A fej 25-30 dkg 
tömegű, jól záródó. Magszárképzésre nem hajla-
mos, az egyik leg jobb ízű fajta. Friss fogyasztásra 
ajánljuk.

Kobak

kategória:    4

Korai, szabadföldi fajta. Későn fejleszt mag- szárat, 
ezért őszi és tavaszi fólia alatti hajtásra alkalmas. 
Kö- zépnagy, jól záródó, kemény fejet képez. Szí-
ne középzöld. Elsősorban házikerti termesztésre 
ajánljuk.

Május királya

kategória:    4

Jellegzetes Lollo-típusú szabad- földi termesztésre 
alkalmas, fodros levelű tépősaláta, ezért fejet nem 
fejleszt. Színe középbordó, nem fakul ki. Levei nem 
keserűek, friss zöldsalátaként, illetve vegyes saláták 
ké- szítésére alkalmas.

Lolla rossa

kategória:    4
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Tavaszi-őszi vetéssel egyaránt termeszthető, gyors 
növekedésű, nagylevelű fajta. Nagyon jó hideg-
tűrő, át is teleltethető, későn megy magszárba. 
Friss fogyasztás ra, illetve fagyasztásra egyaránt 
használható.

Nagy termőképességű, üzemi és házikerti ter-
mesztésre alkalmas. Szára felálló, hosszú. Levele 
közép- zöld színű, sima, kemény, vastag. Friss fo-
gyasztásra, gyorsfa gyasztásra egyaránt alkalmas. 
Korai szabadföldi termesztésre javasolt. 

MatadorPopey

kategória:    4kategória:    4

Gyors növekedésű, vitamindús, levélzöldség.  
A levelek bársonyosan simák, kissé csipkézett szé-
lekkel. Fel- használhatjuk salátamixekhez, de ön-
magában is fogyaszt hatjuk. Egy szezonban akár 
4-6-szor is szedhető.

Kis termetű, korai salátanövény. Galambbegy 
salátának is nevezik. Nagyon könnyű ter- 
meszteni. Szórva vetéssel tavasztól-őszig sza-
kaszosan vethető. Magas a C-vitamin tartalma. 
Már 3-5 cm-es növénymagasságtól szedhető.

Rukkola Madársaláta

kategória:    4 kategória:    4



Évelő, egyszerű módszerekkel termeszthető zöld-
ség. Levelei vastagok, lándzsa alakúak. Magja 
apró, nehezen csírázik, ezért csak kifejezetten jól 
előkészített magágyba szabad vetni. A tenyészidő 
alatt 2–3 alkalommal szedhetjük a leveleket. Ön-
tözve, fejtrágyázva 3–4 évig maradhat egy helyen.  
Szabadföldi és fóliás termesztésre egyaránt ajánljuk.

Pallagi nagylevelű

kategória:    4

kategória:    4

Leveleit főzelékként fogyasztjuk. Korai, tenyészi-
deje 60 nap. C-vitamin és ásványianyag-tartalma 
jelentős. Többször szedhetjük, de 1/3-nál többet 
ne szed jünk le egyszerre a leveleiből.

Középkorai, friss fogyasztásra és ipari feldolgozásra ajánlott spenót hibrid. Nagy termőképességű, gyors növekedésű fajta. Levelei szögletes-tojásdad alakúak, 
mélyzöld színűek. Peronoszpóra rezisztens. Kézi vagy gépi betakarításra alkalmas.

Lyon 2

kategória:    4

Saga F1
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Fólia alatti termesztésre java- solt, de szabadföldön 
is eredményesen termeszthető fajta. Középkorai 
érésű. Az első termések a vetéstől számítva 130-
135 napra szedhetők. A növény sűrű, zárt bokrot 
képez. Húsa hal- vány krémszínű. Friss fogyasztásra 
és konzervipari célra alkalmas. 

Hazánkban is elterjedőben lévő szárzeller- típus, 
melynek nevéből is adódóan a szára fogyasztható. 
Sötét színű, erős, felálló, ropogós. Sokféleképpen 
hasznosít ható. Nyersen vagy különféle konyhai 
feldolgozással fogyasztható, salátaként vagy pá-
rolva.

Kecskeméti lila Simalevelű

kategória:    4 kategória:    4

Kecskeméti lila



Rövid tenyészidejű (90-110 nap) faj-
ta. Fő és másodvetésként egyaránt 
termeszthető. A répa szabá- lyos 
gömb alakú, középnagy. Előnyös 
tulajdonsága az egyöntetű intenzív 
vörös belső szín. Konzervipari célok-
ra, valamint színezőanyag előállításá-
ra alkalmas.

Korai és másodvetésben termeszt-
hető henger alakú, csapott vállú 
cékla. 90-110 napos tenyészidejű. 
Húsa sötétvörös színű, a gyűrűk alig 
látszanak. Nagy termőké pességű, 
a hazai viszonyokhoz jól alkalmaz-
kodott fajta. Jól szeletel- hető, ipari 
feldolgozásra is alkalmas.

RubinBíborhenger

kategória:    4kategória:    4

Lombozata dús, tömött. Levélzete erősen fod-
rozott. A gyökérpetrezselyemtől igénytelenebb 
a talajjal szemben. Természetesen a vetés előtt 
itt is jól el kell munkálni a talajt, hogy egyenletes 
legyen a kelés. Középhosszú tenyészidejű, hajta-
tásra is alkalmas. Átteleltethető, szedése folyama-
tos, időpontját a lomb fejlettsége határozza meg.  
Ne várjuk meg, hogy az öreg levelek sárguljanak. 

Intenzíven sarjadzó évelő növény. Cserépben 
is hajtatható. Levelei egész télen folyamatosan 
szedhetők. Hazánkban teljesen télálló. Fényigé-
nye mérsékelt, félárnyékban is termeszthető. 
Friss fogyasztásra, ételek fűszerezésére kiválóan 
alkalmas. 

Mohafodrozatú Metélőhagyma

kategória:    4

kategória:    4

Metélőhagyma
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Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabad-
földi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A 
tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabad-
földi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A 
tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabad-
földi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A 
tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Folytonnövő, közepes növekedésű, 
40-50 cm magas. Dohány mozaik ví-
russal szemben ellenálló. Szabadföl-
di termesztésre és fűtetlen fólia alatti 
hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra 
és feldolgozásra alkalmas. (A tasak 
kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Folytonnövő, közepes növekedésű, 
40-50 cm magas. Dohány mozaik ví-
russal szemben ellenálló. Szabadföl-
di termesztésre és fűtetlen fólia alatti 
hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra 
és feldolgozásra alkalmas. (A tasak 
kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Folytonnövő, közepes növekedésű, 
40-50 cm magas. Dohány mozaik ví-
russal szemben ellenálló. Szabadföl-
di termesztésre és fűtetlen fólia alatti 
hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra 
és feldolgozásra alkalmas. (A tasak 
kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Citromfű

Kakukkfű

Koriander

Majoranna

Lestyán

Kapor

kategória:    4

kategória:    4

kategória:    4

kategória:    4

kategória:    4

kategória:    4



Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabad-
földi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A 
tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabad-
földi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A 
tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabad-
földi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A 
tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Folytonnövő, közepes növekedésű, 
40-50 cm magas. Dohány mozaik ví-
russal szemben ellenálló. Szabadföl-
di termesztésre és fűtetlen fólia alatti 
hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra 
és feldolgozásra alkalmas. (A tasak 
kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Folytonnövő, közepes növekedésű, 
40-50 cm magas. Dohány mozaik ví-
russal szemben ellenálló. Szabadföl-
di termesztésre és fűtetlen fólia alatti 
hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra 
és feldolgozásra alkalmas. (A tasak 
kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Folytonnövő, közepes növekedésű, 
40-50 cm magas. Dohány mozaik ví-
russal szemben ellenálló. Szabadföl-
di termesztésre és fűtetlen fólia alatti 
hajtatásra ajánljuk. Friss fogyasztásra 
és feldolgozásra alkalmas. (A tasak 
kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

Zsázsa

Tárkony

Salátalevelű bazsalikom

Oregánó

Kislevelű 
bazsalikom

Vöröslevelű 
bazsalikom

kategória:    4

kategória:    4

kategória:    4

kategória:    4

kategória:    4

kategória:    4
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K Szuperédes csemegekukorica. Középérésű (85-90 
napos), íze kiváló, rop- panó szemek felejthetetlen 
ízzel. Erős növekedésű, jó szárszilárdságú nö- vény.
Fattyasodásra nem hajlamos. Az érett cső nagy-
méretű, súlya 300 g, szemszíne mély aranysárga. 
Kukoricarozsdára és Helmintospóriumos levélfol- 
tosságra rezisztens. Szakaszos vetésre alkalmas.

kategória:    2

Mirus F1

Középkésői érésű, magasra növő (170–180cm)  
fajta. Tövenként 1–2 csövet adó, 16 szemsorú,  
sárga színű,  19-20cm hosszú, jól pattogtatható 
hibridkukorica. Kórokozókkal szemben ellenálló. 

Kecskeméti gyöngyMirus F1

kategória:    4



Szuperédes termeszthetőségi tulajdonságai kivá-
lóak. Erős növekedésű, jó szárszilárdságú növény.  
Az érett cső nagy méretű, átlagos súlya 400-450 g. 
A fajtánál egyszerre van jelen a mennyiségi és mi-
nőségi kiválóság.

Korai érésű hibrid kukorica. Jól tűri a korai vetés 
idején a hidegebb éjsza- kákat, és gyors a korai 
fejlődése. Rendkívüli alkalmazkodó képessége 
miatt a kiskertekbe különösen kedvelt. Az érett 
csöve 20-22 cm hosszú, vastag, hengeres, finom 
édes ízű. Szakaszos vetésben április 20-tól június 
20-ig vethető.

MS Vega MV Július

kategória:    2

kategória:    1

Újdonság a magyar frisspiaci csemegekukorica 
termesztésben. Új nemesítésű fajta. Szuperédes 
fajták között is kiemelke- dik a szín és ízvilága. A 
szemek sárga és fehér színben vál- takoznak és 
különböző ízűek. Egyedülálló szín és ízvilágú cse-
megekukorica fajta. Korai tenyészidejű, ezért sza-
kaszos vetéssel nyá- ri-őszi termesztésre egyaránt 
alkalmas. Cső hossz kb. 20-22 cm.

Bico sweet

kategória:    3
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Házikerti termesztésre ajánlott, friss piaci célra al-
kalmas fajta. Bokra 50-55 cm magas. Termései sár-
ga hüvelyûek, oválisak, szálkamentesek. A hüvely 
mérete 120x10 mm. A folyamatos érés hosszan 
tartó szedhetõséget biztosít. Vírus és baktériumos 
zsírfoltossággal szemben ellenálló. Friss fogyasz-
tásra és feldolgozásra egyaránt alkalmas.

Szabadföldi termesztésre ajánlott, bőtermő, kon-
zerv típusú bokorbab. Magas növekedésű (45-50 
cm). Elágazásai merevek, szárrendszere erős. Le-
vele közepes méretű, középzöld színű. Hüvelye 
élénksárga, kerek kereszt- metszetű. Hossz- és ke-
resztmérete 130x8 mm, szálka- és membránmen-
tes. Hüvelyeit koncentráltan és magasan fejleszti. 
Korai érésű. Magjai porcelán- fehérek. Baktériumos 
paszulyvésszel szemben ellenálló. Friss fogyasztás-
ra és mélyhűtésre kiválóan alkalmas.

Rézi

Rege

kategória:    2

kategória:    2

Sárga hüvelyei vékonyak, teljesen szálkamentesek, 
keresztmetszete kör alakú, átmérője kicsi, 7 mm, 
hossza kb. 10-12 cm. Középkorai, koncentrált éré-
sű, a szemek a hüvelyben rendkívül aprók, fehér 
színűek, kissé hajlottak. A növény 30-40 cm magas, 
felfelé törő, merev növekedésű, sötétzöldek a leve-
lei. Friss fogyasztásra és különösen mélyfagyasztás-
ra ajánljuk.

Cerka

kategória:    2



Budai piaci

Sárga, széles hüvelyű, középkorai érésű bokorbab. 
Hüvelyei 2 cm széle- sek, lapítottak, 16 cm hosszú-
ak is lehetnek. Közepes nagyságú magjai fehérek. 
Tetszetős hüvelyei friss fogyasztásra és fagyasztás-
ra egyaránt alkalmasak.

Odir

kategória:    2

Korai termesztésre ajánlott házikerti fajta. A bokor 
50-55 cm magasra nő. Hüvelyei laposak, tetszetős 
sárga színűek, 160x15x9 mm nagyságúak. Kiváló 
ízű, szálkamentes fajta, zsengén – optimális éré-
sidőben szedve –, mikor a szemek még aprók. 
Magjai fehérek. Konzisztenciájával igen alkalmas 
a frisspiaci igények kielégítésére. Feldolgozásra és 
mélyhűtésre is alkalmas.

Budai piaci

kategória:    2
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Carioca
Piros-barnás rajzolatú tarka szárazbab. Kifejtő bab-
ként is használják. Igen bőtermő 45-50 cm magas 
bokrot fejlesztő fajta. Hüvelyei pirosan cirmo- sak, 
szélesek, 14-15 cm hosszúságúak. Magja nagy, 
könnyen fejthető gömbölyded formájú.

kategória:    2

Ceruza típusú, szabadföldi termesztésre alkal-
mas, felálló hajtásrendszerű, szilárd szárú, mely 
megdőlésre nem hajlamos. Termése sötétzöld, 
édes, egyenes hüvelyű, kerek keresztmetszettel. 
A hüvely hossza 120–140 mm, átmérője 7–8 mm. 
Felálló hajtásrendszere és a magasan képződő hü-
velyek miatt könnyen szedhető.

Babilon

kategória:    2

Carioca



Házikerti zöldbab termesztésre alkalmas sárga-hü-
velyű futóbab. A növény magassága elérheti a 
200-250 cm-t is. Hüvelyei 18-20 cm hosszúak, 
lapo- sak, szálkamentesek. Közepes nagyságú 
magjai fehér színűek. Középérésű fajta. Tetszetős 
hüvelyei friss fogyasztásra és fagyasztásra egyaránt 
alkal- masak.

Szabadföldi termesztésre alkalmas, bőtermő, zöld 
hüvelyű bokorbab. A bokor magassága megfele-
lő tápanyag és vízellátás mellett 45-50 cm. Szár-
rendszere igen erős. Hüvelyeit magasan fejleszti, 
koncentráltan érő. Termése zsenge, szálkamentes, 
120x8 mm nagyságú. Igen bőtermő, kö- zépérésű. 
Fenésedéssel, baktériumos zsírfoltossággal és a 
babmozaik ví- russal szemben ellenálló. Konzerv- 
és hűtőipari feldolgozásra is alkalmas.

Késői érésű futóbab. A növény magassága elérheti 
a 250-300 cm-t is, tá- masztékot (kerítés vagy karó) 
igényel. Kiválóan alkalmas kifejtő- és szá- razbab-
nak is. A hüvely sárgászöld színű, sötétpiros csí-
kokkal, középhosz- szú, 6-8 db szemmel. A szemek 
oválisak, rózsaszínek, sötétpiros csíkokkal. A tenyé-
szideje 85 nap.

VeloxSaxaBorlotto

kategória:    2

kategória:    2

kategória:    2

2-4 m-re is megnövő, támrendszert igénylő, nagy 
szemű, tarka, Li- ma-bab. Kifejlett zsenge magja a 
zöldbabhoz, száraz magja pedig az étkezési szá-
razbabhoz hasonlóan készíthető el. Kiváló termő-
képességű. A növény folyamatosan virágzik, köt 
termést, ezért folyamatosan szedhető. A hüvely 
görbülő kard alakú, 10-12 cm hosszú, 2,5 cm szé-
les, benne 3-4 lapos mag található. Szárazságtűrő, 
betegségellenálló fajta.

Zalán

kategória:    2
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Üzemi és házikerti termesztésre alkalmas bokor-
bab. Bokra magas, 40 cm fölötti. Levelei közép-
zöldek, nagyok. 15-20 cm hosszú hüvelyeiben 6-7 
bordó színű mag fejlődik. Közepes tenyészidejű, jó 
termőképességű fajta. Babfenésedéssel szemben 
ellenálló. Chilibabként, salátababként való fel- 
használása egyre elterjedtebb.

Carmen

kategória:    2

A kivágott farönköt beoltják gombacsírával, majd átszövetik.  
Az első termőtestek a csírázástól számítva 12-18 hónapra jelen-
nek meg a farönkök oldalán. A termőre fordult rönkök 3–6 évig 
teremnek. A rönköket a terméshullámok között pihentetni kell, 
majd áztatni és újra termőre fordítani. A shii-take gomba min-
den gombás étel elkészítésére alkalmas, a legfinomabb azon-
ban melegszendvicsnek. Fogyasztási értékét növeli gyógyászati 
értéke. Érelmeszesedés elleni, vírus- és tumorgátló, valamint 
immunrendszererősítő, koleszterint csökkentő hatást mutattak 
ki a gombából.

A természetet kedvelő ember ősszel, enyhe 
télen az erdőt járva gyakran észrevesz a fák 
törzsén egy kagyló alakú, szürkéskék színű, 
csoportosan termő gombát, a laskagombát. 
Ez egy igen jóízű gombafaj, amely különösen 
finom rántva, levesnek, fasírozottnak, pörkölt-
nek stb. Mélyhűtőben hosszú ideig eltartha-
tó. Termesztése házikertben is történhet, és 
színes, kellemes foltja lehet kertünknek.

Shii-take gombacsíraLaskagomba csíra

Fehér színű, kifejezetten nagy szemű (Zalán), bo-
kor növekedésű fajta. Szára erős, a növény 35-40 
cm magas. Kiváló termőképességű, beteg- ségek-
kel szemben ellenálló. Kifejtő- és szárazbabként 
egyaránt használ- ható. Íze kitűnő, fővőképessége 
jó. Friss fogyasztásra, illetve ipari célra egyaránt 
alkalmas.

Euréka

kategória:    2

Pintó típusú tarkabab. Bokor növekedésű, osto-
rosodásra hajlamos. Hüvelye éretlen állapotban 
sötétzöld színű, az érés előrehaladtával cirmos, 
éretten szalmasárga. Hossza 7-10 cm, benne 4-6 
mag fejlődik. A mag halvány drapp alapon barna 
márványozottságú Tenyészideje 115 nap. Jó ter-
mőképességű fajta. Szárazbabként és kifejtőbab-

Inka

kategória:    2



Szárazbabként fogyasztható fehér gyöngybab. 
Merev szárú, többeme- letes bokrot képez. Hü-
velyei 7-8 cm hosszúak, benne 5-6 mag fejlő- dik. 
Gyorsan, egyenletesen fövő, jó ízű fajta. Az ország 
egész területén eredményesen termeszthető. 
Betegségekre nem fogékony. Tenyészideje rövid, 
100-110 nap.

Nagyon korai, élénk zöldszínű cukorborsó. A hü-
velyek 11-12 cm hosszúak, szálkamentesek, így 
zsenge állapotban hüvelyestől is fogyasztható. A 
nö- vény erős növekedésű, 85 cm magas, így tám-
rendszer, háló vagy kordon biztosítása szükséges. 
Fogyasztható nyersen salátákba, párolva vagy főz-
ve köretként. Fagyasztásra is alkalmas.

Giant sugar

kategória:    2

kategória:    2
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Rajnai törpe
Korai érésű kifejtő, a mostohább 
viszonyokat is jól tűrő fajta. A nö-
vény magassága 35–40 cm. Hü-
velyei 7–8 cm-esek, melyekben 
9 sötétzöld szem fejlődik. Igen 
korai és szakaszos vetésre is kivá-
lóan alkalmas. Friss fogyasztásra 
és feldolgozásra egyaránt ajánljuk.  

Kelvedon csodája

Nagy szemű, középkorai érésű. Ki-
váló minőségű, többszöri szedéssel 
jó terméseredményt adó velőborsó. 
Sötétzöld hüvelyeiben 6-8 szem 
fejlődik. Igen jóízű, piacos terméseit 
friss fogyasztásra és feldolgozásra 
ajánljuk.

Kelvedon csodája



Villő
Nagy, hosszú hüvelyű és nagy szem-
méretű kései fajta. A lisztharmat és 
fuzáriummal szemben ellenálló, ami 
a kései érés csoport esetén különö-
sen fontos, mert ebben az időszak-
ban a melegebb nappalok miatt 
ezek a gombák nagy mértékben 
károsítják a  borsót.

Korvin
Nagyon korai, kimondottan bőter-
mő és nagy szemű fajta a ZKI Zrt. 
új nemesítési programjából. Tom-
pa hüvelyben 6-7 sötétzöld 9 mm 
nagyságú szemet nevel. Erőteljes 
lombozatú fuzárium-ellenálló fajta.

Farmer
Középérésű borsófajta. Egyenes, 
hosszú hüvelyeiben 9-10 nagy mé-
retű szem fejlődik. Kiváló ízű, házi-
kerti termesztésre alkalmas. Megbíz-
hatóan terem. Friss fogyasztásra és 
fagyasztásra egyaránt alkalmas.

Trend
Kiváló ízű, középérésű fajta. Sötétz-
öld hüvelyeiben 6-8 közepes méretű 
szem fejlődik. Magasszintű liszthar-
mat rezisztencia jellemzi. Koncent-
rált érésű, egy nóduszon három, 
esetenként négy hüvelyt hoz. Friss 
fogyasztásra és feldolgozásra egya-
ránt alkalmas.
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Szárazságtűrő
20% Angolperje, 20% Juh csenkesz 
20% Nádképű csenkesz, 40% Vörös 
csenkesz. A magyarországi szeszélyes 
éghajlathoz alkalmazkodó, a nyári hő-
séget is elviselő, a kedvezőtlenebb vi-
szonyok között is üdezöld pázsitot adó 
keverék. Az öntözést meghálálja, de 
nem igényli a túl gyakori gondozást.  
A keverékben lévő fűfajok közül a helyi ta-
lajhoz és éghajlati viszonyokhoz legjobban 
alkalmazkodók szaporodnak el, ezzel bizto-
sítva, hogy kertünk nyár végén is szép, zöld, 
és ne kiégett sárga legyen.

Árnyéktűrő
30% Felemás levelű csenkesz, 70% Vörös 
csenkesz. Fás, árnyékos területű kertek fü-
vesítésére ajánljuk ezt a fűmagkeveréket.  
A keverékben lévő fűfajok alkalmazkodnak 
a kisebb fényviszonyokhoz, a kevesebb 
csapadékhoz, így az árnyékos területeken 
is szép, dús állományt kapunk.

Sport
25% Angolperje, 30% Felemás levelű csen-
kesz, 45% Vörös csenkesz. A Sport keveré-
ket udvarok és gyakran használt kertek, 
sportolásra használt területek füvesítésére 
ajánljuk, vele erős, könnyen kezelhető füvet 
kapunk. A rendszeres öntözéssel és nyírás-
sal hosszasan élvezhetjük a kert örömeit.

Pázsit
5% Cérna tippan, 25% Angolperje 30% Fel-
emás levelű csenkesz, 40% Vörös csenkesz. 
A pázsitkeveréket a gondozott díszkertek 
füvesítésére ajánljuk, vele szép, zárt, üde 
zöld pázsitot kapunk. A pázsit rendszeres 
öntözést és nyírást igényel.

Taposást tűrő
10% Réti perje, 20% Felemás levelű csen-
kesz, 35% Angolperje, 35% Vörös csenkesz. 
Sokat használt kertek, udvarok füvesítésére 
ajánljuk ezt a keveréket, kiváló a gyakran 
taposott, kikopott területek pótlására is.  
A keveréket erős gyökérzetű, sokat bíró 
füvek alkotják. A kelés utáni időszakban, 
amíg a füvek gyökérzete meg nem erősö-
dik, kímélni kell, hogy később sokáig sűrű 
és szép maradjon.

25% Cérna tippan, 25% Réti perje, 50% 
Vörös csenkesz. A legszebb pázsitra 
vágyó, de kevés idővel rendelkezők ré-
szére alakítottuk ki ezt a keveréket, akik 
szép kertre vágynak és azt gyakran ön-
tözik. A rendszeres öntözés hatására 
a fű nagyon gyorsan nő,  így aki szép 
pázsitot akar, szinte hetente kell nyírnia.  
A keverékben lévő fűfajok gyönyörű, de 
lassan növő dús, sűrű állományt alkotnak, 
ezért elegendő kevesebb számú fűnyírás is.

Nyírást ritkán igénylő



Gazda MTC   1kg 
A GAZDA a legkedveltebb hib-
ridkukorica a kis területen, ház 
körül termelő gazdák körében.  
A fajta neve ma már fogalom, ezt a kiváló 
alkalmazkodóképességének köszönheti. 
Jól hasznosítja a rendelkezésre álló tá-
panyagokat, a szárazságot jól tűri.  Kiváló 
alkalmazkodóképessége révén a közepes 
vagy gyengébb területeken is a lehető 
legnagyobb termést adja. Középkései 
(FAO 450) fajta, nedvesebb években gó-
rés szárítást igényel. Csövei mindig vas-
tagok, kedvező feltételek között igen 
nagyok. Javasolt tőállomány 60–70 ezer 
tő/ha, tehát 607 tő/m2. Vetési idő ápri-
lis hónapban, ahogy az időjárás engedi.  
A GAZDA MTC jellemzője a nagy cső, nagy 
termés és kiemelkedő termésbiztonság!

MVNK 333     1kg 
Középkorai érésű (FAO 390) kukoricahibrid, 
gyors növekedése és érési vízleadása miatt 
közkedvelt hibrid. Jól tűri a szárazabb éve-
ket is, és nagyon jól hasznosítja a talajban 
lévő tápanyagokat. A gyenge minőségű 
területeken is viszonylag nagy termésre ké-
pes. A növény szárszilárdsága jó. Koraisága 
és gyors vízleadási képessége miatt átla-
gos évben szárítást nem igényel. Javasolt 
tőszám szemes kukoricának 60-70 ezer tő/ 
ha, azaz 6-7 tő/m2. Vetési időpont április 
közepétől.

Szegedi 521   1kg 
2006-ban minősített középkései (FAO 560) 
kétvonalas hibridkukorica fajta. Kiváló sze-
mes kukorica, kiemelkedő termőképesség-
gel. Intenzív növekedésű, erőteljes szárat 
fejleszt, ezáltal nagyon jó szárszilárdságú. 
Stressztűrő és szárazságtűrő képessége 
kiemeli a többi fajta közül. Hatalmas hen-
geres, kúpos csöveket fejleszt. Alsó levél-
száradásra nem hajlamos, kézzel könnyen 
törhető, kiváló górés kukorica. Javasolt 
tőszám szemes kukoricának 55-60 ezer 
szem/ha.




