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Sárgarépa fajták.
A zöldségtermesztésben a szakmunkák
végzésére alkalmas munkaerő biztosítása
mind nagyobb gondot okoz a gazdálko
dóknak. Sok termelő a kevésbé kézimunkaigényes, vagy gépesíthető kultúrák
termesztése felé fordul. Ilyenek jellemzően
a gyökérzöldségek. Érdekes, hogy ezeknél
a zöldségeknél a hazai frisspiaci ellátásban
egyelőre jelentős import részarány van.
A termesztés gépesítése egyúttal technológiai
korszerűsítést is jelent, ami a termék áruvá
készítésének fejlesztésével új lehetőséget
teremt a hazai piacon. Ehhez azonban
modern fajtákra is szükség van.
Ahogyan azt sárgarépa termelőink tudják,
évekkel ezelőtt RijkZwaan a teljes répaneme

Ymer RZ

sítési programját (új nemesítési anyagok
bevonásával, világos célok megjelölésével)

Ymer RZ F1

Ellis RZ F1

elvárások kerültek előtérbe, melyek

115-120 napos újdonság, a Morelia RZ

2021-ben csak próbatermesztésre!

elengedhetetlenek a korszerű répatermesz

szegmensében. Lombozata erős, jobban

120-125 napos fajta, kimondottan

ellenáll az alternáriás fertőzésnek, gépi

tárolásra. A tárolást nagyon jól viseli,

betakarításra alkalmas. Répatestjének

a nettó kihozatala az átlaghoz képest

mérete a tőszám beállítástól függ.

lényegesen magasabb. Több alka

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján

lommal teszteltük és mértük üzemi

teljesen új alapokra helyezte. Olyan fajtatulaj
donságok és a vetőmag minőséghez köthető

tésben. Magazinunkban bemutatjuk az Ymer
RZ és Ellis RZ fajtaújdonságokat, melyek
a hazai és térségbeli országok próbater
mesztéseiben egyértelműen kimagasló

jól szerepel sűrű, 1,4-1,6 millió/ha

szinten, (itthon, Lengyelországban és

eredményeket adtak, de kiadványunkat

tőszámnál: remek egyöntetűségű

Németországban is) ahol az Ellis RZ első

gondolatébresztő olvasmánynak szánjuk más

csomagolós árut lehet felszedni 100g

osztályos áru mennyisége 80% felett

területeken is.

köröli súllyal. Ha nagyobb méretre van

szerepelt mosás után.

Légyártás céljából Magyarországon egyre

igény, 0,9-1 millió szem/ha sűrűséggel a

Színe mély narancssárga, a répatestek

fajtával kimondottan nagy méretű, 22-25

egyöntetűsége kiváló. Levél ízesülése

cm hosszúságú répát lehet termelni.

erős, gépi betakarításra, csomózásra

Az Ymer RZ jól reagál a késői felszedésre

is alkalmas! Javasolt vetési mennyiség

is, a répatest nem hajlamos repedésre.

0,9-1,6 millió szem/ha, a termeszteni

növekvő területen termesztenek sárgarépát.
A tökéletes alapanyaghoz olyan fajtára van
szükség, amely nemcsak nagy termőképes
séggel, de páratlan belső minőséggel rendel

A fajta mély narancsszínnel rendelkezik

kívánt mérettől függően. Hidegre nem

kezik. Ennek a két feltételnek egyszerre

kívül és belül is. Felszíne sima, fényes,

érzékeny, ezért akár januártól lehet vetni

tud eleget tenni ipari fajtánk, a Warmia RZ,

igazán mutatós. A tárolást megfelelő

fóliasátorba. Az utolsó vetés időpontja

amely kimagasló beltartalmi értékeinek

hőmérsékleten kiválóan viseli, akár

június vége. A talajban levő túltartás

köszönhetően évek óta ennek a kiemelt ipari

tavaszi kitárolás mellett is. A nettó kiho

nem okoz minőségi gondot.

répa projektnek az alapját adja.

zatali eredménye a standard fajtákénál
jobb. Vetését február közepétől június
végéig javasoljuk.
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Jerada RZ

Jerada RZ F1

Fidra RZ F1

Warmia RZ F1

A leggyorsabb fajta a kínálatunkban

A Jerada RZ után két héttel szedhető

Ipari feldolgozásra a hazai termesz

kb. 90 napos tenyészidővel. December

a korai időszakban. Hasonlóan rövid,

tésben fontos fajta. 200-500 g tömegű

elejétől lehet vetni fólia alá, majd a

felálló lombbal rendelkezik, de levél

flakker típusú sárgarépa 140-150 napos

legelső fátyolfóliás vetésektől kezdve

zete sötétebb színű. Répateste átlagos

tenyészidővel. A répatest 20-30 cm

folyamatosan május elejéig. Tökéletes

hosszúságú (18-22 cm), gyorsan tompul

hosszúságúra képes növekedni, intenzív

egyöntetűsége, hosszúsága kiváló

és rövid tenyészidejéhez képest mély

külső és belső színnel. Jó egyön

csomózott terméket ad. Azokon a nehe

narancssárga színnel rendelkezik.

tetűséggel, erős, egészséges sötétzöld

zebb talajokon, ahol más répa nem tud

A répa hengeres, ezért kimondottan jó

lombozattal rendelkezik. Karotin és

elég hosszú testet nevelni, a Jerada RZ

termésátlagot lehet elérni, ha a korai

szárazanyag tartalma átlag feletti,

jól szerepel. Tavaszi vetés esetén kima

mosott áru a cél. Hasonlóan jó a kiho

ezért kiváló alapanyagul szolgál répalé

gasló minőséget nyújt, mint a legkorábbi

zatal csomózott répa előállítás eseté-

készítéshez. Megfelelő körülmények

mosott-ládázott sárgarépa. Lombja

ben is.

között akár nyár elejéig is jól viseli a

rövid és erős, ezáltal könnyű belőle

tárolást. Javasolt vetési idő március

minőségi árut készíteni. A répatest

végétől április második dekádjáig,

egyöntetűen színeződik a hideg időjárás

0,7-0,9 millió szem/ha sűrűséggel.

ellenére is.

Ellis RZ
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Fidra RZ

Warmia RZ
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Zeller fajták

Cisko RZ

Merga RZ

Cisko RZ

Kevini RZ

Szárzeller
Ma már a legtöbb áruházban az állandó

Szortimentünk legújabb tagja, nagyon

Közepes méretű fajta hosszú tárolásra.

kínálat részévé vált a szárzeller, vagy

jól viseli a hideg időjárást, ezért korai

Gumója szabályos gömbölyű, antocián

halványító zeller. Eddig az áruházak

szabadföldi termesztésre valamint

mentes. Alacsony illóolaj tartalmának

elsősorban külföldi forrásokból biztosí

tavaszi és őszi hajtatásra tökéletes

köszönhetően a gumó belső színe

tották az árualapot, de vannak már folya

választás. Gumója gömbölyű, sima és

hófehér, rendkívül erős gyökérzete a gépi

matosan szállítani tudó hazai termelők

gyorsan eléri a piacos méretet. Levele

betakarítás és tisztítás ideális fajtájává

is. Rendkívül ízletes zöldségféléről van

sötétzöld színű, felálló, ezáltal könnyen

teszi. Lombja a szeptóriás betegségnek

szó, amely rostban nagyon gazdag,

ládázható, kezelhető és szép leveles

jól ellenáll, őszi tárolásra és vegyes

ezért számos lékúra alap összetevője.

zeller árut lehet készíteni a Merga

leveszöldség csomagolásra is kitűnő

A halványító zeller (ugyanúgy, mint a

RZ-ből.

választás.

gumós) melegigényes növény, palántázást

Ültetését hajtatásban február-márciusra

Javasolt tőszám:60-65.000 tő/ha

igényel, Magyarországon sikerrel termeszt

és július végétől augusztus közepéig

hető. Salátás tenyészterületre ültethető,

javasoljuk. Szabadföldre március végétől

tápkockás palántákat használva kihoza

fátyolfóliás takarással ki lehet ültetni.

President RZ

tala magas.

Jól beválik gumós zeller termesztésre
is, a gumók átlagsúlya 0,8-1,2 kg között

Zeller szortimentünk legismertebb

várható. Középhosszú tárolásra is

tagja, amely töretlen népszerűségnek

kiválóan alkalmas.

örvend. Ezt mindenekelőtt egyedülálló

Javasolt tőszám: leveles zeller és áruházi

stressztűrésének valamint stabil teljesít

Tavasztól nyár közepéig ültethető

(0,7-1,2 kg/db) gumós értékesítésre

ményének köszönheti. Lombja felálló,

szárzeller fajta, lombozata felálló,

75.000 tő/ha javasoljuk. Ha nagyobb

erős, sötétzöld színű, gyökérzete mélyre

sötétzöld színű és betegségre nem

zellergumó a cél, akkor 60-65.000 tő/ha.

hatoló, gumója antocián mentes.

fogékony. Levél elrendezéséből adódóan

Javasolt tőszám: 65-70.000 tő/ha

könnyű ládázni, csomagolni, könnyen

Kelvin RZ F1

termelhető, egyöntetű növény állományt
ad. Vágás után hűtött körülmények között
jól tartja az állagát és minőségét.
Javasolt tőszám: 70-75.000 tő/ha

Merga RZ
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Cékla fajták
A cékla napjainkban ismét kezd „korszerű zöldségfélévé” válni. Furcsa ezt mondani,
hiszen a hazai gasztronómia tradicionális növényéről van szó. Mégis igaz a fenti
mondás, mert a céklát a hagyományos konzervipari ecetes cékla mellett egyre gyakrabban
frissen, fiatal bébi-céklaként, levéllel együtt találjuk meg a zöldséges pultokon. Piaca bővül,
termesztése jól gépesíthető, az áruházak kínálatában szinte folyamatosan megtalálható, a
cékla napjainkban már nem szezonális zöldség.

Betty RZ F1

Monty RZ F1

Elsősorban a frisspiaci, pultos, áruház

Gömbölyű fajtaszortimentünk

lánci értékesítés fajtája. Gumó alakja

újdonsága frisspiaci és ipari

szabályos gömbölyű, egyöntetűsége

felhasználásra! A piacon található fajták

átlag feletti, lomb egészsége kimagasló,

között az egyik legmagasabb cukor

betegség ellenállósága a legjobbak közé

és betanin tartalommal rendelkezik,

tartozik. Tenyészideje keléstől számítva

ezért a feldolgozóipar kedvelt fajtája!

80-85 nap, magas szárazanyag tartalma

Lombbetegségeknek a Betty RZ F1-hez

Nyári és őszi termesztésre egyaránt

révén jól tárolható. Egyöntetűségének

hasonlóan jól ellenáll, 85-90 nap körüli

kiváló, bevált, évek óta jól vizsgázó

köszönhetően magas kihozatallal

tenyészidővel rendelkezik, vetési

fajtánk kedvezőtlen termesztési

számolhatunk, válogatása gyors. Akár

időponttól függően. Tárolásra megfelelő

körülmények között is jól kiszámítható

márciusig tárolható.

körülmények között március végéig java

termést ad. Belseje mély bordó színű,

Vetését gumós értékesítésre 400-450.000

soljuk. Ajánlott tőállomány 400-700.000

fehér gyűrűktől mentes. Tárolását

szem/ha, zölddel együtt való szedésre

szem/ha, felhasználási céltól függően.

február végéig javasoljuk. Vetését

Libero RZ

Libero RZ

600.000 szem/ha mennyiséggel java-

400-450.000 szem/ha mennyiséggel

soljuk.

ajánljuk.

Betty RZ

Zeppo RZ F1

Monty RZ

Carillon RZ

A leggyorsabb fajta a kínálatunkban, ezért
főként a kora tavaszi – nyár eleji termesz

Hengeres fajtánkat elsősorban ipari

tésre javasoljuk. Szabályos gömbölyű

felhasználásra javasoljuk. Erős lombo

alakú, héja sima, tenyészideje a Libero

zata felálló, a répatest felszíne sima, héja

RZ-nél rövidebb. Erős lombozatát hosszú,

könnyen leválik, rendkívül kellemes ízű,

felfelé álló levelek képezik. Korai frisspiaci

magas beltartalmi értékekkel. Szeletelve

értékesítésre kiváló, de akár csomózásra

egységes, jól felhasználható korong

és fólia alatti termesztésre is jó választás.

méretet ad.

Vetését 400-450.000 szem/ha mennyi
séggel ajánljuk.
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Póréhagyma fajták.

A póréhagyma piacát régebben az őszi-téli időben a kötegelt bolgár típus jelentette,
míg változó mértékben ipari termesztés is elő-előfordult. Az áruházak (általában
importra alapozott) kínálata ugyanakkor lassan feléleszti a hazai fogyasztást is.
Frisspiaci célra egy fajtaújdonságot vezetünk be!

Spheros RZ F1

Matisse RZ F1

A próbatermesztés során kapott

Intenzív kék lombbal és hosszú, mutatós

kedvező visszajelzések valamint a

hagymatesttel rendelkező fajta. Holland

fogyasztói és értékesítési szokások

típusú alap génállománya a szabad

változásával új hibridünk előtt komoly

földön történő áttelelésre is alkalmassá

lehetőségek állnak. A típus hagyma

teszi. Hagymája hófehérre érik, könnyű

teste rendkívül karcsú, ugyanakkor

tisztítás után igazi kontrasztos, áruházba

hengerszerű, gyorsan vastagodó,

is alkalmas terméket ad.

meglehetősen magasan elhelyezkedő
mutatós kékeszöld levélkoronával.
Ízvilágát a bolgár típusokból, hagyma
vastagságát pedig a holland típusokból
örökölte. A jelenleg piacon elérhető
fajták közül az egyik leggyorsabban
vastagodó, mutatós terméket adó póré,
mely rekeszben kiszerelve ideális 40
hagyma/20 lomb arányt ad. Rendkívül
könnyen tisztítható, levelei nem
hasadnak. Alkalmas korai palántázott,
vagy ősszel betakarított helyrevetett
technológiához rövid-középhosszú távú
tárolásra. Gépi betakarításra is kiváló.
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Retek fajták. Import vagy
hazai?
A retek termesztése egyszerű technoló
giának látszik: a vetéstől akár 1 hónap
múlva már szedhető is az áru. Ugyanakkor
mégis azt látjuk, hogy az áruházakban
az év nagy részében importból kapható.
Amilyen egyszerűnek látszik a termesztés,
olyan sokrétű a „miértre” a válasz.
Egyrészről a reteknek egész évben elér
hetőnek kell lennie, de nagy szezona
litással, nyári mélyponttal. Az áruházak
folyamatos ellátást igényelnek, a folya
matos termesztés munkaerő hátterét

Valerie RZ F1

Bodiam RZ F1

Áruházi igényekre tervezve!

Új hibrid retek fajtánk a szabadföldi

élénk piros, kerek, kis gyökerű, kis lombú,

Hibrid retek szortimentünk igazi univer

szedési ablak elnyújtására. Lombja

nem pudvás, nem csípős, fehér húsú árut

zális, őszi, téli, tavaszi hajtatásba és

kékes, szép kontrasztot alkotva fényes

keresi. Nos, az import áru egy kivételével

szabadföldi fátyolfóliás, valamint takarás

piros gumójával. Gumóalakja ideális

az összes elvárást tökéletesen teljesíti.

nélküli termesztésre is javasolt fajtája.

gömbölyű, parányi, de stabil ízesüléssel

A darabos hazai retek egyedül a méretével

Középkötött talajokon egész évben

a szár és a farkinca részen. Mélypiros

alkalmazkodik a vevői elvárásokhoz.

termelhető.

színű retek, ami kiváló minőségét tömör

Emiatt van az, hogy sok hazai termelő a

Lombja szép zömök, a kötözéshez még

szerkezetének és hófehér színének

fajtaválasztásban megmarad a tájfajtáknál,

kevésbé intenzív technológia mellett

köszönheti. Gépi betakarításra alkalmas.

abban a tévhitben, „hogy hát a darabos

sem túl rövid. Gömbölyű gumójának

Vetését február közepétől javasoljuk

retek, - na az kell”.

mély, intenzív piros, színe van, belseje

termesztőberendezésben a Valerie RZ

A tények azonban mást mutatnak:

hófehér, húsa rendkívül tömör, az

fajtával együtt. Így a szedési ablakot

a régi OP fajtáknak nincs esélyük az

alján vékony farkincával. Csomózva és

meghosszabbíthatjuk. Vetését szabad

áruházakban! A régi fajták adta áru

gumóra tisztítva is mutatós, a 10 mm

földön is lehet folytatni késő tavaszig.

egyszerűen nem tud egyöntetű lenni

mérettől a 35 mm méretig.

Augusztus derekától újra lehet vetni

(magminőség), színe, lombja, az áru

szabadföldre és fóliasátorba a későbbiek

kinézete nem felel meg a mai elvárásoknak

folyamán.

(fajtatisztaság), és ugyanaz a „fajta” egyik

azonban nehéz biztosítani.
A hazai fogyasztó a darabos, egyöntetű,

évben ilyen, a másikban olyan (fajta fenn
tartás). Így áll elő a helyzet, hogy az áruházi
vevőkör számára a régi fajtakör adta áru
egyszerűen nem „étvágygerjesztő”.
Eközben a hónapos retek termesztése jól
időzíthető, szakaszolható, gépesíthető:
A fogyasztói igényeket a mai hibridek
tudják kielégíteni.
Itt az idő a személetváltásra.

Valerie RZ

Továbbra is forgalomban: Mondial RZ F1
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Deme Zsolt
Zeller és cékla
termékfelelőse
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu

Kovács Áron
Sárgarépa
termékfelelőse
Dunántúl, Pest megye
Tel: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu

Tóth Kamil
Retek termékfelelőse
Áruházláncok
Tel: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu

Tornyai Tibor
Dél-Magyarország
Tel: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu

Skultéti Lóránt
Délkelet-Magyarország
Tel: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu
Kicska Tibor
Kelet-Magyarország
Tel: +36 30 501 6754
t.kicska@rijkzwaan.hu
Molnár Péter
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu
Ragyák László
Kereskedelmi igazgató
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu
Badenszki László
Ügyvezető igazgató
Tel: +36 30 128 6112
l.badenszki@rijkzwaan.hu

Iroda:
Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060
Pokorny Anna
Tel: +36 1 489 8066
Gombos Krisztina
Tel: +36 1 489 8063

Rijk Zwaan Budapest Kft.
H-1016 Budapest Aladár u. 17-19.
T +36 1 489 8060
info@rijkzwaan.hu
www.rijkzwaan.hu
Zöldségtermesztők Rijk Zwaan
partner oldala

Rijk Zwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl.
vetési- ültetési-, ill. szedésidőre, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és
tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Rijk Zwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások
vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellet azért
is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelel-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.

