Hidrokultúrás paradicsom
fajtaajánlat 2020-2021
Sharing
a healthy
future

Fajta és technológiai
ajánló hi-tech és midtech termesztők részére a
2020/21-es szezonra

A csomagolás, márkázás
jelentősége
A 2020-as év első fele óriási változásokat hozott a mindennapi
életünkben és a paradicsom piacokon is. A nemzetközi COVID-19

Nemzetközileg és hazai viszonyok közt is egyértel
műen a paradicsom értékesítése hozza és igényli
a legtöbb innovációt a zöldségpiacon. Ez az a
szegmens, mely folyamatosan változik, fejlődik,
egyre több féle és magasabb igényeknek kell tudni
megfelelni mind a kertészek, mind a kereskedelem
részéről.
Fajtaválasztás szempontjából ezeknek a kihívások
nak csak akkor tudnak a piaci szereplők magas
szinten eleget tenni, ha a nemesítő cégek idejében

vírusjárvány alaposan átrajzolta a lehetőségeket. A tavaszi időszakban
az import nehezebben érkezett be az országba, ami javította a magyar
termesztők helyzetét. Ugyanakkor árnyalta a képet, hogy a bezáró
szállodák, éttermek, a közétkeztetés nem, vagy jóval kisebb mértékben
vásárolt. Nyárra a helyzet normalizálódott több tekintetben, de a kiadvány írásakor gyakorlatilag nem lehet előre tudni, mire számíthatunk a
későbbiekben.
Némi tanulsággal mindenképp szolgál a mögöttünk hagyott időszak:
higiéniai, közegészségügyi okokból valószínűleg a csomagolt árukra
még nagyobb szükség lesz, mint eddig. Mivel egyre több a beszállító,
egyre többféle paradicsom jelenik meg a polcokon, ezért kiemelt

felismerik a folyamatosan változó igényeket és

jelentőségű már most is a termékek beazonosíthatósága, megkülönböz-

akár előre is tudják azokat jelezni. A Rijk Zwaan

tethetősége. Ebben nagy segítséget jelent a márkázás. Sok esetben a

azon dolgozik, hogy minél több piaci célra tudjon

beszállító cég neve, annak emblémája jelenti a garanciát és az egyedi-

kiváló fajtákat ajánlani. Ehhez ismerni kell a piacot,

séget. Egy-egy jól hangzó, feltűnő márkanév, amit a kereskedelmi part-

a termesztési körülményeket, technológiákat, a

nerrel alakít ki a kertész, szintén segítheti a vásárlót a tájékozódásban.

fogyasztói szokásokat.

Ilyen brandek megalkotásában, kezelésében a Rijk Zwaan is tevékenyen

Mindennapi munkánk során ezeket a részleteket

részt vesz és több esetben működő megoldásokkal tudjuk segíteni a

is figyelemmel kísérjük és az évek során össze

partnereinket. Ilyenek pl.: a Silky Pink, az Internal Red, a Sensational

gyűjtött információk, tapasztalatok alapján nyúj
tunk mindenki számára egyedi, speciális fajtaa
jánlásokat. Jelen kiadványban a legfontosabb,
legérdekesebb, a legnagyobb figyelmet érdemlő
fajtáinkat gyűjtjük össze.
Reméljük, minél több hazai kertészt és kereskedőt

Flavours termékértékesítési programok. Sok esetben a fajtanév maga
is márkanévként funkcionál. Egyre több esetben látjuk, hogy nagybani
piacokon értékesítő kertészek is igyekeznek megkülönböztetni magukat
mások árujától: matricázással, egyedi csomagolással, stb. Ezen megoldások jelentősége meglátásunk szerint a jövőben még inkább növekedni fog.

tudunk segíteni ezzel is, hogy minél eredménye
sebben dolgozhassanak.
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Piaci trendek

Tapasztalataink szerint továbbra is növekszik a különleges megjelenésű, látványos,
gyakran különböző színekből kicsomagolt áruk iránti érdeklődés. Ennek megfelelően a
snack, az apróbb szemű, különleges formájú, cherry méretű és kiemelkedő ízű fajták iránti
igény nő, és egyre több típust fogad el, sőt keres a piac, mint pl.: a pink, hús, bivalyszív,
szilva paradicsomok népszerűsége is folyamatosan nő. Emellett nagyobb az igény a jó ízű
termékek iránt, még a standard fajták esetén is egyre igényesebbek a vásárlók és a márkázott, beazonosítható, akár fajtavédjeggyel ellátott paradicsomokat is mind szívesebben
vásárolják. Ez a folyamat ugyanakkor azt is jelenti, hogy minden típusban törekedni kell a
legjobb ízű, szép megjelenésű fajták használatára, hisz fakó, nem jó ízű paradicsomokból
nem lehet fogyasztást növelni.

A korszerű beruházások hatása
a termesztéstechnológiára
Magyarországon is, követve a nemzetközi trendet, egyre több diffúz üveggel borított
növényház épül, jellemzően 5,5-6,5 m vápamagassággal. Ugyan maga a diffúz üveg is
különböző tulajdonságú lehet (különböző haze faktorú, antireflex bevonatos vagy anélküli),
de általánosságban elmondható, hogy a téli időszakban több fényt biztosítanak, nagyobb
hozamokat tesznek lehetővé, ugyanakkor az általánoshoz képest nagyobb tősűrűséget
kívánnak meg és erősebb növekedésű fajtákat, illetve alanyokat érdemes bennük használni. A magasabb légtér önmagában is generatívabbá teszi a növényeket, vagyis a
korszerű, új üvegházakban a megszokotthoz képest mindenképp más termesztéstechnológiára, öntözési stratégiára és akár más – vegetatívabb, erősebb - fajtákra van szükség, mint
korábban.
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Fajtaismertető

Multicia RZ

Fürtös paradicsom fajták

Multicia RZ F1

Termesztői tapasztalatok:

A Jolly Joker paradicsom
ToMV:0-2/Ff: A-E/Fol:0,1/For/Sbl/
Va:0/Vd:0/Si
TSWV/On

Daltoma RZ

Zákány Zoltán, felgyői kertész több
éve Multicia RZ-t termeszt, elsősorban
a szegedi nagybani piacon értékesíti
bogyós áruként.

Daltoma RZ F1

Prémium minőség a nagy bogyójú
szegmensben

Mára már a magyar paradicsomter-

A 2020-as évben immáron nagy légterű

mesztés egyik legmeghatározóbb fajtája

üvegházban is ez a fajta került kiültetésre.

lett, nem véletlenül. Univerzálisan

Ennek oka, hogy a gyönyörű minőséget

használható fürtös hibrid, mely kézzel

mindig könnyedén el lehet adni, illetve a

pattintva bogyósan is szedhető.

növények irányítása sem ad különleges

A bogyók rendkívül piacosak – mély

vagy plusz feladatot.

130-140 g átlagtömegű fürtös fajta.

piros, fényes színűek, enyhén lapítottak,

Az új házban minden eddiginél maga-

Mélypiros színe, gyönyörű csészelevelei

látványos csészelevelekkel. A kereskedők

sabb termésmenynyiségre van kilátás,

és nem utolsó sorban rendkívül jó íze

kedvence, hisz a könnyű értékesíthetőség

felülírva azt a véleményt, hogy nagy súlyt

miatt mind a nagybani piacokon, mind

mellett a pultállósága is kiváló.

csak nagy bogyójú fajtákkal lehet elérni.

az áruházak felé egyedi, különlegesen

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0
On

Növénye mindvégig erős, könnyen

jó minőségű árualap állítható elő vele.

egyensúlyban tartható. Egyszerűbb

Független termesztői mérések alapján

körülmények közt is eredményesen

a bogyók Brix értékei folyamatosan 5

termelhető. Bogyótömege átlagosan

felettiek!

115-125 g. Bronzfoltosság vírus

A Daltoma RZ-vel extra minőséget lehet

rezisztens!

egész évben biztosítani, amellett, hogy a
terméshozamok is magasak.

Multicia RZ - Zákány Zoltánnál
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Siranzo RZ F1

Mélypiros nagy bogyójú paradicsom
extra hozamokkal
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/

Gerdicia RZ F1

Vd:0

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/

On

Vd:0
On

140-150 g bogyó átlagtömegű fürtös fajta.
Erős növekedési erélye van, az ízközök

Próbatermesztésre javasoljuk. 130 g

rövidek. Kimagasló termés eredményeket

körüli bogyótömegű, jointless fürtös

lehet a Siranzo RZ-vel elérni úgy, hogy

fajta kimagasló színnel, jó ízzel és magas

a bogyószín és íz tekintetében nem kell

hozamokkal. Rövid ízközű, erős, de

kompromisszumot kötni, nagyon szép

nyitott, generatív jellegű növénye van.

áruminőséget biztosít. „Áruházi” paradi
csomként ilyen színnel és ízzel minden
bizonnyal lényegesen nagyobb fogyasztást lehetne elérni, hisz a minőséget

Tomicia RZ F1

illetően kitűnik a konkurrens, hasonló

A legjobb pultállóságú fajta

fajták közül. Néhány kertészet nagybani

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0/Si
On

piacra is Siranzo RZ-t szállít, nem „csak”
Siranzo RZ - Dobos Flóra, Profi-Tom Kft.

130-140 g átlagtömegű, enyhén lapí-

Termesztői tapasztalatok:

tott, sima felszínű bogyói szép és
tartós csészelevéllel rendelkeznek.
Extra pultállósága révén a legnagyobb

az áruházakban állja meg a helyét.

Sweeterno RZ F1

A Profi-Tom Kft. felgyői telephelyén

biztonságot nyújtja a kereskedelem

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Si

2017-ben indult a családi kertészet és két

részére export célú vagy áruházi

On

szezon után már teljes felületen a Siranzo
RZ-t termesztik. A próbatermesztésekkel

beszállítások esetében.
A növények generatív habitusúak, rövid

100-110 g körüli fürtös fajta kiváló ízzel, jó

együtt 2020-ban immár negyedik alka-

ízközhosszúságúak. Korszerű, magas

koraisággal. Erős, rövid ízközű, viszonylag

lommal ültették a fajtát.

üvegházakban nagyon erős növekedési

nyitott növénnyel rendelkezik. A mind-

Ennek fő oka a munkaerőbarát növény,

erélyű alany fajtát ajánlunk hozzá, mint

végig magas Brix, a különlegesen jó íz,

az elérhető magas hozam, ezen kívül

a Suzuka RZ. Alacsonyabb, régebbi

illetve az enyhén lapított bogyókból

a TÉSZ is értékeli a beszállított áru

házakban vagy fólia alá az Emperdor RZ-t

álló szabályos fürtök végett márkázott,

minőségét. Egyes áruházak kimondottan

javasoljuk alanyként.

csomagolt termékként érdemes

ezt a terméket keresik, a szín, az íz és a

leginkább értékesíteni.

megjelenés miatt részesítik előnyben.

Tomicia RZ
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Sweeterno RZ

Siranzo RZ
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Cherry, koktél paradicsom fajták

Genery RZ

Genery RZ F1
ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
TYLCV/Ma/Mi/Mj

Reddery RZ F1

Extra minőségű cherry paradicsom
a legigényesebb piacokra

Imperoso RZ

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Si
16-18 g körüli átlagtömegű cherry

Ma/Mi/Mj

paradicsom fajta fürtös szedésre szép

Deliquia RZ F1

Prémium minőségű fürtös cherry
fajta

mélypiros bogyó színnel. Kimagaslóan

10-13 g méretű fürtös cherry paradicsom

jó ízű már a korai időszaktól kezdve.

gyönyörű színnel, csészelevelekkel és

Repedésre, puhulásra, lisztharmatra nem

különlegesen jó ízzel, roppanós hússal.

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Si

érzékeny. Jó stressztűrő képessége miatt

A prémium cherry piacok újdonsága

Ma/Mi/Mj

átlagos körülmények közt is könnyen, jól

a hasonló típusú fajtáknál valamivel

termeszthető.

nagyobb termésmennyiséget biztosít

Újdonság, elsősorban próbatermesztésre

anélkül, hogy az ízben kompro-

javasoljuk. 10-15 g átlagtömegű, mély

misszumot kellene kötni. Erős, generatív,

piros színű fürtös cherry fantasztikus

munkaerőbarát növényei jól termeszt

ízzel. Egyszerűbb körülmények közt is

hetők. Lapos, szép fürtjei könnyen

termeszthető.

Termesztői tapasztalatok:
Szabó Sándor kiskunfélegyházi

csomagolhatók. Piaci megjelenését,

kertész nagylégterű fóliasátrakban

pozícióját márkázással érdemes erősíteni.

termeszt fürtös, bogyós paradicsomok
mellett különlegesebb típusokat is. Évek

Imperoso RZ F1

óta a Genery RZ a fürtös cherry fajtája.
Ennek oka a nagyon jó íz és a repedésel-

Kisbogyójú fürtös koktél fajta

lenállóság mellett az, hogy jó a növénye,

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Si

könnyen egyensúlyban lehet tartani, és a

Ma/Mi/Mj

nyári nagy melegekben is kiválóan köt. Ez
ennél a típusnál különösen fontos, hisz

25-32 g átlagtömegű fürtös koktél

csak tökéletes kötődés mellett lehet szép,

paradicsom. Rendkívül üzembiztosan,

szabályos fürtöket szedni. A megtermelt

jól tervezhetően lehet termeszteni. Nem

áru részben a nagybanin, részben kisebb

érzékeny az időjárás okozta vagy egyéb

hazai áruházakban kerül eladásra.

stresszhelyzetekre. Gyönyörű árualapot
biztosít. Repedésellenállósága, szép
megjelenése, kiváló pultállósága miatt a
kereskedelem nagyon kedveli, ebben a
Imperoso RZ
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Bellioso RZ F1
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
/Si
On

A Rijk Zwaan koktél fajtáknál megszokott,
könnyű termeszthetőség, jó íz és nagy
hozam az új Internal Red tulajdonsággal
párosul – az intenzív mélypiros belső szín a
fogyasztóban is azt az érzést kelti, hogy egy
igazán különleges, egyedi, magas minőségű
paradicsomot eszik. Félbe, negyedekbe
vágva, salátákban rendkívül attraktívan
mutat. Bogyómérete termesztéstechnoló
giától függően 40-45 g.

Bellioso RZ - Internal Red

Brioso RZ F1

A legismertebb koktél paradicsom
minden piacon
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0/Si

Saluoso RZ F1

Alternatíva a Brioso RZ mellett
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0/Si

Heavioso RZ F1
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0/Si
On

On

On
Az alapfajtánál valamivel nyitottabb

Termesztéstechnológiától függően 50-60 g

Cégünk nemzetközileg legismertebb,

és generatívabb jellegű, könnyebben

tömegű nagy fürtös koktél paradicsom.

legsikeresebb fajtája, melyet számos

irányítható, munkaerőbarátabb koktél

Kisebb térállásban, 6 bogyóra metszve a

országban, a legváltozatosabb

paradicsom. Elsősorban alacsonyabb

prémium apró fürtös piac is megcélozható

körülmények közt termesztenek.

házakba, esetleg fóliasátrakba vagy

vele. Erős, nyitott lombú növénye van,

Fajtaneve minden paradicsom piacon

olyan technológiákhoz javasoljuk, ahol

könnyen termeszthető. Terméskötődése

– Magyarországon is - ismert és elismert

szükség van az eltérő növényhabitusra.

nagy biztonságú, szabályos fürtöket képez

márkanévként működik. Sikerének titka

Magas hozama nagyon jó ízzel párosul.

melegben is. Magas terméspotenciál

a könnyű termeszthetőség, a stressz-

Repedésre, puhulásra nem érzékeny, ami

és kiváló íz jellemzi. Csomagolva, akár

tűrőképesség, a stabil, jó íz, pultállóság,

nagy biztonságot ad a termesztésben és

márkázva is javasoljuk az értékesítését,

piacos megjelenés és a magas hozam.

a kereskedelemben. Bogyóátlagtömege

így is megjelenítve, kiemelve más

Bogyóátlagtömege 35-40 g.

36-42 g.

termékekkel szembeni különlegességét.

Brioso RZ
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Saluoso RZ

Heavioso RZ
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Szilva alakú paradicsom fajták

Wasino RZ

Wasino RZ F1

Fürtös koktél szilvaparadicsom
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/
Si
On/Ma/Mi/Mj
Caldino RZ

A bogyók jó ízűek, szép fürtöket képez,
repedésre nem érzékeny és magas termés

Pareso RZ F1

Édes, ropogós mini szilva bogyós
szedésre

Caldino RZ F1

Extra minőségű mini fürtös szilva
fajta

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Si

Ma/Mi/Mj

Ma/Mi/Mj

Kiemelkedő ízű, mély piros színű

A növények erősek, de generatív

bogyói repedésre nem érzékenyek.

habitusúak. A bogyó átlagtömeg

Átlagos termesztési körülmények közt is

14-18 g, repedésre nem hajlamos, a

eredményesen hajtatható. A termések

terméskötődés rendkívül jó, szabályos

átlagtömege 14-18 g.

fürtöket képez hőségben is. Kiváló

mennyiséget biztosít. A hasonló fajtákhoz
képest nagy előnye a lisztharmat rezisztencia! A termések átlagtömege 35-40 g.

Plumola RZ F1

90-100 g-os szilva alakú paradicsom
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/
Si
On

íze és attraktív megjelenése miatt a

Bogyós és fürtös szedésre is alkalmas.

legigényesebb piacokon is különleges

Termései szép mélypiros színűek kívül és

minőséget képvisel.

belül is. Nyitott, erős növényei vannak.

Csomagolva, márkázva javasoljuk az

Ca-hiánnyal szemben más, e típusba tartozó

értékesítését.

fajtáknál lényegesen ellenállóbb.

Plumola RZ
Pareso RZ
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Pink paradicsom fajták .

Roznari RZ F1

Különlegesen jó ízű pink cherry fajta
ToMV:0-2/Fol:0,1/ Va:0/Vd:0/Si
Ma/Mi/Mj

Tatami RZ F1

Kawaguchi RZ

Pink fürtös koktél fajta
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0/Si

Kawaguchi RZ F1
Pink húsparadicsom

On/Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For

Fürtös és bogyós szedésre is alkalmas.

Sbl/Ma/Mi/Mj

Termései 14-18 g átlagtömegűek,

40 g körüli bogyótömegű pink koktél,

rendkívül ízletesek. Csomagolt áruként,

fürtös szedésre. Különleges színe és íze

márkázva javasoljuk értékesíteni.

révén egyedi prémium termék készíthető

Különlegesen jó ízű, egész szezonban

belőle. Erős, vegetatív növénye van, nagy

magas Brix értéket biztosít. Az ebbe a

termésmennyiséget tud biztosítani.

típusba tartozó fajtáknál Ca-hiányra
sokkal kevésbé hajlamos, míg
pultállóságban, termésmennyiségben
és ízben a hazai és külföldi tapasztalatok alapján a Kawaguchi RZ a
legjobb választás! Magas termesztési
és értékesítési biztonságot nyújt. A
termesztés során mindvégig 3 bogyóra
történő metszését javasoljuk.

Termesztői tapasztalatok:
Az orosházi Majsaikert Kft. kertészeRoznari RZ

Tatami RZ - Csizmadia Tamás, Majsaikert Kft.

tében 2020-ban szerepelt először a
Kawaguchi RZ, duplafalú fóliaházban.
Csizmadia Tamás elmondása szerint
az eddigi legjobb fajtával van dolguk,
amióta pink húsparadicsomokat

Haiku RZ F1

termesztenek. Jóval kevesebb a Ca-hiány,

Standard méretű pink fürtös
paradicsom

mint korábban, legalább olyan jó az íz,
mint az eddigi piacvezető fajta esetében,

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/

a termésmennyiség és a pultállóság is jó.

Vd:0/Si

Technológia tekintetében annyit javasolt

TSWV/On

a kertész, hogy dupla fólia esetén is
érdemes lehet nyáron árnyékoló festést

Kiváló ízű, a pink kör újabb terméke.

alkalmazni. A pink szortimentet idén a

Lapított fürtjei könnyen csomagolhatók.

Tatami RZ koktél fajtával bővítették.

Bronzfoltosság vírus rezisztens! Bogyó
átlagtömege 100 g.
Haiku RZ

Hidrokultúrás paradicsom fajtaajánlat | 2020-2021
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Eperparadicsomok
– a Cubelli fajtakör fajtái

Cubelli program: A Cubelli fajtáknak
mind speciális, blocky paradicsom
formája van egy enyhe rovátkával a
bogyók falán és ezt mindvégig meg is

Redetto RZ

tartják a szezon során. Ezen hibridek
rendkívül zamatosak, a fogyasztói
felmérésekben minden esetben igen
magasra rangsorolják. Frissen, töltve
vagy grillezve is fogyaszthatók. Bogyós
és fürtös fajták is megtalálhatók a
szortimentben.

Ternetto RZ F1

Ropogós mini blocky paradicsom
bogyós szedésre
ToMV:0-2/Fol:0,1

RZ 72-022 F1

Barnásvörös (burgundi) mini blocky
paradicsom
ToMV:0-2/Fol:0,1

Ma/Mi/Mj

Redetto RZ F1

Midi blocky paradicsom fürtös
szedésre
ToMV:0-2/Fol:0
Ma/Mi/Mj

Különleges színű, egyedi formájú
A bogyók átlagtömege 10 g körüli.

paradicsom elsősorban bogyós

Bogyó átlagtömege 22-25 g. A barázdált

Ebben a méretben a kiváló ízt, színt,

szedésre, de csomagolva fürtben is

blocky jelleget más fajtákkal ellentétben

pultállóságot remekül kombinálja a

értékesíthető. Átlagtömege 14-18 g. Brix

nyáron, nagy melegben is megtartja, míg

kiugró termésmennyiséggel. Snack

értéke 9-10 körüli, rendkívül külön-

termésmennyiségben – köszönhetően

paradicsomként kerül értékesítésre.

leges ízű, repedésre nem érzékeny.

a valamivel nagyobb bogyóméretnek

Erős, generatív, nyitott, munkaerőbarát

Mixekben, de önállóan is javasoljuk az

- általában meghaladja azokat.

növénye van.

értékesítését, elsősorban márkázott

Kimagaslóan jó ízű, mély piros színű,

termékként, kiemelve a fajta egyediségét,

attraktív megjelenésű árut biztosít.

különlegességét.

Papeletto RZ F1
Az igazi grillparadicsom!

ToMV:0-2/Fol:0/For/Va:0/Vd:0/Si
45-50 g bogyótömegű blocky paradi
csom fajta. Fürtös és bogyós szedésre is
alkalmas. Igen nagy terméspotenciálú,
erős, nyitott lombozatú. A bogyók
különleges formájúak, a friss fogyasztás
Ternetto RZ

mellett grillezve vagy töltve extra kulináris
élményeket nyújtanak. Magas száraz
anyagtartalma és kevés leve miatt szendvicsekbe, pizzára is kiváló választás.
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Húsparadicsom fajták.

RZ 72-BF0631

Securitas RZ

Securitas RZ F1
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0, 1/For/Va:0/
Vd:0
On/Sbl

RZ 72-BF0631 F1
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0, 1/For/Va:0/
Vd:0
On

220-260 g körüli átlagtömegű húspara

240-280 g átlagtömegű, erősen gerezdes,

dicsom fajta. A bogyók enyhén lapítottak

lapított bogyójú klasszikus húsparadi

és csak enyhén gerezdesek. Generatív

csom fajta, jó színnel és megfelelő

jellegű, de erős növénye van. Az egyen

pultállósággal. A 2021-es szezonban

letes bogyóméret megőrzése végett

próbatermesztésre javasoljuk.

érdemes egész szezonban 3 bogyóra

RZ 72-BF0631

metszeni a fürtöket. Ebben a típusban
kimondottan szép színű és jó ízű hibrid,
mellyel magas termésmennyiséget lehet
elérni. Alanyként a Suzuka RZ-t javasoljuk
hozzá.

Paradicsom rezisztenciák, jelőlések
magas fokú rezisztencia
mérsékelt fokú rezisztencia
ToMV:

Tomato mosaic tobamovirus – Paradicsom mozaik vírus

Ff:

Fulvia fulva – Kladospóriumos levélfoltosság

Va:

Verticillium albo-atrum – Verticilliumos hervadás

Vd:

Verticilium dahliae – Verticilliumos hervadás

Fol:

Fusariuom oxysporum f. sp. lycopersici – Fuzáriumos hervadás

For:

Fusarium oxysporum f. sp. radicis – Fuzáriumos csúcs- és gyökérelhalás

TSWV:

Tomato spotted wilt virus – Bronzfoltosság vírus

On:

Oidium neolycopersici – Lisztharmat

Sbl:

Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici – Sztemfíliumos levélfoltosság

TYLCV:

Tomato yellow leafcurl virus – Sárga levélgöndörödés vírus

Mi/Mj/Ma: Meloidogyne incognita, M. javanica, M. arenaria – Gyökérgubacs fonalféreg fajok
Securitas RZ
Hidrokultúrás paradicsom fajtaajánlat | 2020-2021
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Snack paradicsom fajták .
Talán a legnagyobb fejlődésen ez a típus ment keresztül a hazai piacokon.
Néhány évvel ezelőtt még szinte ismeretlen volt a fogyasztók előtt, míg ma már
több cég számos különböző termékét is meg lehet vásárolni.
Snack kategória alatt a 10 g körüli, apró, ropogós, sok esetben különböző
színű, formájú, kiemelkedő ízű paradicsomokat értjük, melyeket jellemzően
csomagolva, akár márkázva értékesítenek. Egyes piacokon a valamivel
nagyobb, szintén színes, látványos fajtákat is elfogadják a snack kategóriában.

Solarino RZ

Solarino RZ F1
ToMV:0-2/Fol:0,1
Sbl/Ma/Mi/Mj

Anamaria RZ F1
(RZ 72-009)

ToMV:0-2/Fol:0,1
Ma/Mi/Mj

10 g átlagtömegű mini szilva paradicsom
bogyós szedésre. Nagyon magas Brix

10 g körüli, Solarino típusú mini szilva

érték, egészen speciális édes íz, mély

snack paradicsom. Az alapfajtánál

piros szín jellemzik. Az áru értékesítése

erősebb növényei vannak, termésmeny-

csomagolva, kisebb kiszerelésekben -

nyisége magasabb, míg ízben ugyanazt a

200-250 g - általában bogyózva, prémium

szintet képes biztosítani.

árkategóriában történik.

Solarino RZ
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Operino RZ

RZ 72-012 F1
ToMV:0-2/For/Va:0/Vd:0
Operino RZ típusú újdonság,
narancssárga színnel, tesztelésre

Operino RZ F1
ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0

Maggino RZ F1
ToMV:0-2/Fol:0/For

javasoljuk.

RZ 72-019, 72-020 F1
Narancssárga és rózsaszín szilva paradi

12-15 g körüli körte formájú, okkersárgára

10 g-os sárgára érő mini szilva paradi

csomok 15-18 g tömeggel, különleges,

érő különlegesség. Bogyós szedésre,

csom, kiválóan kombinálható az

jó ízzel. Elsősorban próbatermesztésekre

mixekben felhasználva javasoljuk.

értékesítés során a Solarino RZ-vel.

javasoljuk őket.

Maggino RZ

Operino RZ

Kövessen minket a Facebook-on is: Zöldségtermesztők Rijk Zwaan partner oldala néven könnyen megtalálhatók
vagyunk. Ha Ön Facebook felhasználó, csak be kell írni a keresőbe a fenti, vastagon szedett címet és a megjelenő oldalt “lájkolni”.
Így minden megjelenő hírt, szakmai tanácsot, fényképet automatikusan meg fog kapni, ezzel is plusz információval gazdagodva,
mely segítheti szakmai tájékozódását és sikeres termesztését.
Irattkozzon fel a Rijk Zwaan Budapest YouTube csatornájára, ahol rendszeresen bővülő szakmai videóinkon láthatja
kollégáink fajtaajánlatait és fajtabemutatóinkat.

Hidrokultúrás paradicsom fajtaajánlat | 2020-2021
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Egyéb különleges
paradicsom fajták

Idolini RZ

Idolini RZ F1
ToMV:0-2/Fol:0
Ma/Mi/Mj

Farbini RZ F1

18-22 g átlagtömegű, mini San Marzano

ToMV:0-2/Fol:0/For

típusú paradicsom, elsősorban bogyós

Ma/Mi/Mj

Rugantino RZ F1
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Sbl/Va:0/
Vd:0

szedésre. Igazi különlegesség, finom ízzel.
Generatív növényei nyitott lombozattal

20 g körüli bogyótömegű, okkersárga

Bivalyszív paradicsom fajta 200 g körüli

rendelkeznek.

színre érő, kiváló ízű mini San Marzano

bogyó átlagtömeggel. Bogyós szedése

paradicsom bogyós szedésre.

javasolt. Rendkívül finom ize, egyedi

Idolini RZ-vel vagy akár az RZ 72-022-vel

formája, húsállaga kimagaslóvá teszi

keverve rendkívül mutatós csomagolt

a paradicsom különlegességek között,

termék készülhet belőle.

salátákhoz kiváló.
A növények az egyéb típusoknál
megszokotthoz képest generatívabbak,
nyitott lombozatúak. A vigor és a bogyó
méret megőrzése végett javasoljuk
mindvégig 3 bogyóra metszeni a fürtöket.
Alanyként a Suzuka RZ alanyfajtát javasoljuk hozzá.

Farbini RZ
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Alany fajták.

Alany: Stallone RZ

Suzuka RZ F1

Emperador RZ F1

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

Ma/Mi/Mj

Ma/Mi/Mj

A legerősebb növekedési erélyt biztosító

A Rijk Zwaan legismertebb, legnépsze-

alany fajtánk. A generatív és középerős

rűbb alany fajtája. Minden ismert

fajták esetében, főképp nagylégterű és

paradicsom hibriddel jól kombinálható.

diffúz házakba javasoljuk elsősorban.

Igen erős növekedési erélyű alany.

Minden ismert fajtával kompatibilis.

Hazai tapasztalataink szerint a jó vigor
mellett kimondottan generatív jellegű
fürtök képzését segíti elő – ennek ered-

Alany: Kaiser RZ

ményeképp mind több kertész használja
az Emperador RZ-t.

Stallone RZ F1
ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/
Vd:0

Kaiser RZ F1
ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
Ma/Mi/Mj

Az Emperador RZ-nél generatívabb

Emperador RZ-nél egész kis mértékben

növekedést biztosít a termesztett

gyengébb növekedési erélyt biztosító

fajtának. Középerős növekedésű alany,

alany fajta, mely nagyon jó egyensúlyt ad

kimondottan talaj nélküli termesztésre.

a termesztett növénynek. Néhány fajta

Vegetatív jellegű fajták és néhány paradi

esetében a Kaiser RZ-vel történő oltás

csom különlegesség esetében a Stallone

esetében láttuk a legjobb eredményeket,

RZ alkalmazása lehet a jó választás.

kiválóan szerepel pl.: a Brioso RZ-vel
történő kombinációban.

Alany: Kaiser RZ

Genery RZ - Kaiser RZ alanyon

Hidrokultúrás paradicsom fajtaajánlat | 2020-2021
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Tornyai Tibor

Hi-tech paradicsom termékfelelős
Dél-Magyarország
Tel: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu
Molnár Péter
Talajos paradicsom termékfelelős
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu

Skultéti Lóránt
Délkelet-Magyarország
Tel: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Deme Zsolt
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu
Kicska Tibor
Kelet-Magyarország
Tel: +36 30 501 6754
t.kicska@rijkzwaan.hu
Kovács Áron
Dunántúl, Pest megye
Tel: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu
Tóth Kamil
Áruházláncok
Tel: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu
Ragyák László
Kereskedelmi igazgató
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu
Lányi Bence
Cégvezető
Tel: +36 30 9408 778
bence.lanyi@rijkzwaan.hu

Vetőmag megrendelés:
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.

