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Fejes-, kel, vöröskáposzta
fajták és újdonságok

Sharing a healthy future

Karfiol fajtáink –
zöld karfiol és romanesco

Brokkoli
fajtáink és újdonságok

Fejeskáposzta

▲ ▼ TOPMA RZ F1

▼ GINTAMA RZ F1

75 napos pultra való

A sokoldalú biztonság

▼ ZARISSIMA RZ F1 Újdonság

▲ PUSHMA RZ F1

• az Adema RZ-t 10 nappal követő, de már „keménylevelű”

• elsősorban frisspiaci hasznosítású, de első osztályú savanyítási

A legkorábbi gömbölyű káposzta

Korai profitra hangolva

•
• elsősorban frisspiaci felhasználású: tömör fejei biztonsággal

• teljes érettségét 95 -100 nap után éri el, ekkor az átlagos

káposzta hibrid

• kiültetést követően 52-55 nappal vágható korai káposzta hibrid • 55-58 napos tenyészidejű korai káposzta hibrid
• attraktív megjelenésű gömbölyű feje gyorsan tömörödik, átlag- • hajtatási és korai szabadföldi termesztésre egyaránt javasoljuk
súlya 900-1500 g
• tökéletesen kerek fej alak és friss zöld szín jellemzi
• kompakt fejszerkezetének köszönhetően nagyon jól ládázható • kimagaslóan egyöntetű alakja és mérete gyors betakarítást és
nagy termésmennyiséget tesz lehetővé
• középerős növekedésű növényei jól sűríthetők
• lombegészsége kiváló, peronoszpórának és más betegségeknek • átlagos fejméret 0,9 – 2 kg
jól ellenáll
• erőteljes gyökérzetének köszönhetően gyengébb talajokon is
magas hozam elérésére képes
• felmagzással szembeni toleranciája kiemelkedő
e

lsősorban
hajtatási
körülmények
közé
javasoljuk,
de
korai
• a fejek kissé a talaj felett „ülnek”, mely az alsó levelek levegő•
fátyolfóliás és korai szabadföldi termesztésben is számíthatunk
a Zarissima RZ által nyújtott minőségre

• ajánlott tőszám: 55-65 ezer tő/ha

zését lehetővé teszi

• nagy méretű alsó levelei révén jó gyomelnyomó képességgel
rendelkezik

• lombozata gombabetegségekre nem fogékony
• kiemelkedő lábontarthatóság, akár 10 napig repedés nélkül!
• ajánlott tőszám: 55-65 ezer tő/ha

teljes érettségét a kiültetéstől számított 75-80 nap után éri el

alapanyagként is bevált fajta közepes tárolhatósággal
fejméret 2- 4,5 kg

elérik a 1,5-3,5 kg súlyt, túlnövésre mégsem hajlamosak

• közepesen erős növekedésű növényei extenzív körülmények

nösen könnyen ládázhatók

• egyedülálló hőtűrése miatt nyári vágásra és termesztésre is

javasoljuk

• a TOPMA RZ-hez hasonlóan enyhén lapított fejalakja révén jól

• a nagyon mutatós fejek enyhén lapított formájúak, ezáltal külö• közepes lombjának köszönhetően ültetését sűrű térállásban
• erős gyökérzete révén jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz, könnyen termeszthető

•
• rövid torzsájának, kiváló szeletminőségének és kiemelkedően
betegségekre és tripszre nem érzékeny

finom ízének köszönhetően ipari felhasználásra is kiváló alapanyag

• ültetését folyamatosan kora tavasztól akár július 15-20-ig
javasoljuk

• javasolt ajánlott tőszám: 38-48 ezer tő/ha
• Rezisztencia: Foc:1

között is megbízható hozamot biztosítanak

kiválóan alkalmas – forró, száraz nyarakon is jól teljesít
ládázható

• hosszú lábon tarthatóságának köszönhetően betakarítása
rugalmasan ütemezhető

• erősen viaszos, acélos színű levelei jó lombegészséggel bírnak
• tripsz kártételének valamint gombás és baktériumos betegségeknek jól ellenáll

• közepes torzsája miatt ipari felhasználás esetén kis veszte-

séggel készíthető elő savanyításra, magas szárazanyag- és rosttartalma miatt kiváló minőségű savanyúkáposzta készül belőle

• fuzárium ellenálló
• javasolt ajánlott tőszám: 25-45 ezer tő/ha
• Rezisztencia: Foc:1

Termesztési tanácsok hajtatási körülményekhez:

• a legmagasabb termésmennyiség eléréséhez ajánlott
optimális tőszám 5,5-6,5 növény/négyzetméter,
azaz 40x40 cm–es vagy 40x45 cm-es térállás

• más korai káposztafajtához képest a Zarissima RZ és
Pushma RZ esetében alacsonyabb nitrogén szinttel és
kisebb öntözővíz-adagokkal dolgozzunk!

• a termesztés során végig kálium túlsúlyos műtrágyák
használata ajánlott, fejesedés kezdetekor 30-40 kg/ha
kálium hatóanyag tartalmú fejtrágyázás javasolt
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▲ CONGAMA RZ
Újdonság

▼ FOXMA RZ F1
Újdonság

Rövidebb tenyészidő – hosszabb
tárolhatóság

Tárolási káposzta az
áruházláncoknak

• hazai szelekciónk újdonsága a tárolási

• kifejezetten pultos méretet adó tárolási

•

szegmensben

105-110 nap tenyészidejű, elsősorban
friss piaci hasznosítású fajta, magassz-

acra vagy áruházlánci értékesítésre
javasoljuk

Újdonság

Hosszú tárolhatóság és magas
terméspotenciál

• a felgyői újdonságaink között a

legnagyobb méretű és leghosszabban
tárolható tárolási káposzta fajta

• tenyészideje a Lagrima RZ-hez hasonló,

intű alkalmazkodóképességgel

• kiültetést követően 105-110 nappal

tárolásra is kiváló választás!

• a rendkívül tömör, gömbölyű fejek súlya • a fejek formája a Mucsuma RZ-hez

• a rövidebb tenyészidő ellenére hosszú
• sima erezetű, acélos színű levelekkel
•

fajta újdonság, ezért elsősorban frisspi-

VLADIMA RZ F1

palántázást követően 115-120 nappal

vágható

betakarítható

átlagosan 1,5-3,0 kg, melyeket alak és

hasonló, súlya térállástól függően lega-

takart fejek

méret tekintetében magasfokú egyönte-

lább 2,5 kg, de elérheti az 5 kg-ot is

súlya térállástól függően legalább 1,5

tűség jellemez

kg, de akár a 4 kg-ot is elérheti

• nyitott növényhabitusának köszönhe-

• a Congama RZ – hez hasonlóan a taka-

rólevelek eltávolítását követően további

tően nagy egyedszám mellett is kiváló,

5-6 zöld színű levél takarja a fejeket,

pultos árut ad

amely a pulton kihelyezve a frissességet

• levélszerkezetének köszönhetően a fejek
tisztítása nagyon könnyű, kitároláskor
akár 5-6 levél eltávolítása után is zöld
takarólevelekkel találkozunk, mely a
pulton a frissességet sugallja

• betegségekre nem fogékony, tripsztűrése
az egyik legerősebb a szortimentünkben

• kimagasló stressztűrő képesség,

nemcsak az időjárási tényezőkkel
szemben, hanem az egyedi termőhelyi
adottságoktól függetlenül is a kertész
megbízható partnere

sugallja

• kompakt habitusának köszönhetően

sűrű térállásban is kimagasló minőségű
terméssel számolhatunk

•
• hosszú tárolási célra is kiválóan

betegségekre és tripszre nem érzékeny
alkalmas

• április elejétől július 5-ig ültethető
• javasolt tőszám: 36 – 50 ezer tő/ha
• Rezisztencia: HR Foc:1

•

erős lombozata erősen viaszos, kékes
árnyalatú, a levélnyelek hosszúak, amely
az állomány jó átszellőzését teszi lehetővé

• habitusának köszönhetően betegsé-

gekre és tripszfertőzésre nem érzékeny

• bármilyen szintű technológiához és

időjáráshoz jól alkalmazkodik, könnyen
termeszthető

• a magas négyzetméterenkénti növényszámra jól reagál, akár 48-50.000

növény/ha sűrű térállásban is jól teljesít!

• alacsony növényszám mellett ipari

felhasználásra alkalmas méretű fejek

•

LAGRIMA RZ F1
Rugalmasság felsőfokon

• a magyar tárolási káposzta szegmens egyik kedvence
• sikerét gyors fejlődésű gyökérzetének köszönheti, mely egye-

dülállóan jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz, így
könnyen termeszthető

kiegyenlített állománnyal, nagy termésmennyiséggel számolhatunk

▼ FLEXIMA RZ F1
Kicsi, de tárolható

GÉPI
BETAKARÍTÁSRA IS!

• kifejezetten pultos méretet adó tárolási fajta
• 125 nap tenyészidejének köszönhetően a tárolási fajtasorbakönnyen beilleszthető

• a szabályos gömbölyű fejek súlya 1,5 kg és 4 kg közöttváltozik-

technológiától és térállástól függően
•
• növekedése és lombja erőteljes, gombás és baktériumos beteg- • a középerős növekedésű növények a magas növényszámhoz is
teljes érettségét ültetés után 120 nappal éri el

ségekre nem fogékony, ellenállósága kiemelkedő!

• a betakarítási idő a Lagrima RZ F1 esetében is jól kezelhető, a
fejek repedésre és tripszesedésre nem hajlamosak

• átlag feletti rugalmasságának köszönhetően a különböző térállású ültetésekben jól teljesít,

•
• savanyításra történő előkészítéskor kicsi a torzsázási veszteség
• a finom belső szerkezetű fejek szeleteléskor kellemesen édes
a magasan ülő fejek a gépi betakarítást is lehetővé teszik!

ízű, hosszú szálakat adnak, a Lagrima RZ-ből készített savanyúkáposzta színe sárgás színezetű

jól alkalmazkodnak

• a lombtripszkártételnek és betegségeknek jól ellenáll
• a rendkívül egyöntetű méretű és alakú fejek a külső torzsán

magasan ülnek, ezért gépi betakarításra is kiváló analkalmasak!

• a közép-hosszú tárolást követően friss zöld levelekkel takart
egységes árut kapunk

• a palánták kiültetését április elejétől június végéig javasoljuk
• ajánlott tőszám: 38-50 ezer tő/ha
• Rezisztencia: Foc:1

• a fejet védő takarólevelek eltávolítása könnyű, tárolás során a
fejek akár áprilisig is megőrzik friss zöld színüket

• a palánták kiültetését április elejétől június végéig javasoljuk
• ajánlott tőszám: 36-48 ezer tő/ha
• Rezisztencia: Foc:1
További forgalomban lévő fejeskáposzta fajtáink

nyerhetők
egyöntetűségének köszönhetően

GÉPI
BETAKARÍTÁSRA IS!

Fajta

Tenyészidő (nap)

Jetma

53

Alak

Felhasználás

kerek

hajtatás

Súly(kg) Rezisztencia
0,8 – 1,5

Foc:1

Kiemelt tulajdonságok
a legkorábbi fejeskáposzta!

Adema

60-65

kerek

korai szabadföld

1,5 – 2,0

75

lapos

frisspiac és ipari hasznosítás

1,3 – 2,5

Foc:1

korai laposkáposzta

Multima

80-85

lapított

ipari hasznosítás

1,5 – 3,0

Foc:1

biztos, nagy hozam 80 nap alatt

gyors kilók repedés nélkül

• ültetését nyári vágáshoz kora tavasztól,

• ültetését tavasztól június végéig javasoljuk,

Tacoma

• ajánlott tőszám: 38-48 ezer tő/ha
• Rezisztencia: HR Foc:1

• Rezisztencia: HR Foc:1

Secoma

90

kerek

ipari hasznosítás

3–4

Foc:1

gömbölyű és finom

Missourima ÚJDONSÁG

115

kerek

ipari hasznosítás

4–6

Foc:1

nagy terméspotenciál extenzív körülményekhez

Ancoma

120

kerek

frisspiac és tárolás

2–4

Foc:1

népszerű tárolási fajta

Septima

125

kerek

ipari hasznosítás

4–7

Foc:1

Zuleima

125

lapított

ipari hasznosítás

4–7

Mucsuma

125

kerek

tárolás és ipari hasznosítás

3–5

betárolási céllal július 5-ig javasoljuk
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nagy fejméret az ipar részére
nagy fejméret, extenzív körülmények közé

Foc:1

kifejezetten hosszút árolásra
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Vöröskáposzta
◀ REDMA RZ F1
•

▲ REXOMA RZ F1

RESIMA RZ F1

▼ FUTURIMA RZ F1

• kerek alakú, elsősorban frisspiaci és

• a frisspiac és tárolás másik fajtája,

• az ipar kifejezetten nagytestű és kiemel-

• a fejek átlagsúlya 1,5-3,5 kg, szerkezete

• átlagosan 2-4 kg-os fejméretét 120 nap

• erős növényeinek köszönhetően

• középerős növénye erősen viaszos, a

tárolási fajta

a 80-85 napos vöröskáposzta fajták körében az egyik legnépszerűbb fajta

•
• átlagos fejméret 1,5 – 3 kg, tömör szerkezetű, rövid torzsával
• erős növekedésű, rugalmasan termelhető fajta, amely a különa szabályos kerek fejalak intenzív lila színnel párosul

böző termesztési viszonyok között is megbízhatóan terem,
emellett lábontarthatósága kiváló

tömör, torzsája rövid, színe mély lila
gyenge talajviszonyok és félintenzív

körülmények között is jó eredménnyel
termeszthető

• a fejek belsejében történő levélszél
barnulásra nem érzékeny

• elsősorban frisspiaci felhasználásra és közepesen hosszú táro-

• kiültetéstől számítva 120 napra vágható,

•
• ajánlott tőszám: 30-40 ezer tő/ha

•

lásra ajánljuk

termesztését a kora nyári és őszi időszakra ütemezzük!

hosszú tárolásra alkalmas fajta

ajánlott tőszám: 30-40 ezer tő/ha

melyet hosszúkás fejalak jellemez
alatt éri el

levelek színe mély lila

• a különböző térállást és sűrítést jól tűri,
alakja és mérete egyöntetű marad

• hosszan tárolható és könnyen pucolható, emellett ipari feldolgozásra is
alkalmas

• hőtűrése kiemelkedő, termésbiztonsága
száraz forró nyarakon is páratlan

fajtája

• jelenleg a piacon az egyik legnagyobb

terméspotenciállal rendelkezik, a fejek
átlagsúlya 3-6 kg

• az erős növekedésű és lombú növények
biztonságosan termeszthetők, 120 nap
alatt nevelik ki az egységes fejeket

• egyöntetű mélyvörös szín a fej belsejében is, finoman rétegzett vékony

levelek és erezet valamint rövid torzsa
jellemzi

• optimális ültetési idő: május elejétől

• hűtött körülmények között hosszan

• ajánlott tőszám: 28-40 ezer tő/ha

• ültetését május elejétől június közepéig

június közepéig

◀ RED CHARISMA RZ F1

kedő termőképességű vöröskáposzta

tárolható

javasoljuk

• ajánlott tőszám: 22-26 ezer tő/ha

• a Redma RZ F1-hez képest 10 nappal hosszabb tenyészidejű,
ovális fejalakú fajta

• 1,5-2,5 kg-os fejméret és intenzív lila szín jellemzi
• növekedési erélye közepes, a fejek túlnövésre nem hajlamosak
• az egységes alakú és méretű fejek rövid ideig tárolhatók
• ajánlott tőszám: 30-50 ezer tő/ha
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Kelkáposzta
▼ SALIMA RZ F1

• a Salima RZ F1 kiválóan ötvözi a gyorsaságot a teljesítménnyel:
az 1,2 – 2 kg-os fejek a palántázást követően már 55-60 nappal
szedhetők!

•
• termesztését hajtatási és korai szabadföldi körülmények közé

Brokkoli

▲ ▼ MADLENE RZ F1

• rugalmasságának és példátlanul fajsúlyos fejeinek köszönhetően az elmúlt években a magyar kertészek kedvenc kelkáposzta fajtájává vált a Madlene RZ F1

AGASSI RZ F1

• nagy termőképességű fajta egyedülálló
hőtűréssel, 70-75 napos tenyészidővel

•

javasoljuk

• robusztus növénye sötétzöld, rendkívül mutatós, finoman

• kevés oldalrózsát képez, termésének

március közepétől április végéig

• belső minősége is első osztályú: középnagy torzsa, sárga belső

• levélátnövésre illetve a szár ürege-

• optimális ültetési idő hajtatásban február eleje, szabadföldön
• ajánlott tőszám: 40-55 ezer tő/ha

vésre nem hajlamosak

hólyagzott levelekből épül fel
szín és kellemes íz jellemzi

• kiszámíthatóan teljesít a legkülönfélébb talajokon és különböző
termesztési körülmények között

• jó hidegtűrő-képességének köszönhetően enyhébb teleken a

július második felében ültetett állomány akár januárban is még
lábról szedhető

• tapasztalataink szerint hűtött tárolóban március végéig eltárol-

• az AGASSI RZ F1-nél rövidebb tenyészidejű, 68-72 napos fajta

• rózsája boltozatos, közepesen szemcsé- • magasan ülő rózsái tömörek, fajsú-

az egyöntetű fejek belseje kifejezetten tömör, íze csemegés

a kerek alakú fejek tömörek, átlagosan 1,5 – 2 kg súlyúak, túlnö-

▼ ORANTES RZ F1

zett, sima felületű és tömör, átlagsúlya
700-1300 g

nagy részét főrózsája adja

sedésre a leforróbb nyarakon sem

•

hajlamos
kiültetése március végétől augusztus
elejéig lehetséges

• ajánlott tőszám: 35-45 ezer tő/ha
• rezisztencia: HR Foc:1

lyosak, pultontarthatósága kiváló

• könnyű betakaríthatóság, gyorsaság
valamint súlyos rózsák egy fajtában!

• erős növekedésű növények, megbízható
termés nyáron is

• a rózsák jól lábontarthatók, torzsájuk
üregesedésre nem hajlamos

• betakarítását május végétől októberig
tervezhetjük

• ajánlott tőszám: 35-45 ezer tő/ha
• rezisztencia: HR Foc:1

▲ LARSSON RZ F1

Újdonság

• legújabb brokkoli fajtánk, amely

berobbant az európai ipari és frisspiaci
brokkoli piacra

• súlyos, tömör rózsái sötét zöld színűek,
közepes szemcseméretűek

• rózsák átlagsúlya: 800-1500 g
• tenyészideje 80-85 nap
• elsősorban őszi termesztésre ajánljuk
• tövön tarthatósága kiemelkedő, érése
koncentrált, amely gyors betakarítást
tesz lehetővé

• lombja középerős, betegségekre nem
fogékony

• felálló levélzetének köszönhetően a

ható

• ajánlott tőszám: 35-42 ezer tő/ha

sűrítést jól viseli, frisspiaci hasznosításra
is kiváló választás

• javasolt ültetési idő: június végétől
július 25-ig

• ajánlott tőszám: 30-40 ezer tő/ha
• rezisztencia: HR Foc:1
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Karfiol
DIVITA RZ F1

• koraiság, kiemelkedő minőség, jó
öntakarás!

• fehér, szabályos alakú, rendkívül
mutatós fajsúlyos rózsáját a
takarólevelek jól fedik

• 65 napos tenyészidejű gyorsfejlődésű
fajta átlagosan 1,5 kg-os fejsúllyal

• jól viseli a korai fényszegény és hideg

időszakot, kiszámíthatóan ütemezhető

• ajánlás: ültetését február 20-tól fólia
alá, március 20-tól április közepéig

fátyolfólia alá, őszi termesztésre júliustól
augusztus közepéig javasoljuk

• Ajánlott tőszám: 35-45 ezer tő/ha

VITURRI RZ F1

• koratavaszi és őszi ültetésre javasolt
újdonság

• a betakarítás időpontja a kiültetést
követő 70-75. napon tervezhető

▼ ORMONDE RZ F1

• a Santamaria-t 4-6 nappal megelőző,
75-80nap tenyészidejű karfiol hibrid

• elsősorban frisspiaci felhasználású fajta,
vágása kora nyártól késő őszig biztosan

ütemezhető
• elsősorban frisspiaci felhasználásra
• erős lombozat és felálló levélzet jellemzi • a fehér és tömör rózsák szőrösödésre,
lilulásra nem hajlamosak, takarásuk
• rózsa minősége kiváló, tömör, fajsúlyos
és hófehér rózsákat hoz

• hajasodásra és fellazulásra nem

hajlamos, a rózsák takarása a Divita
RZ-hezhasonló

• érése koncentrált, gyors betakarítást
biztosít

• ajánlott tőszám: 28-43 ezer tő/ha

kiváló, tömörségüket hosszú

tövöntartás után sem veszítik el

• betakarítása pontosan időzíthető és jól
tervezhető, tenyészidejét nyári vágás
esetén is jól tartja

• ezüstös színű lombja nyár végi és őszi
termesztésben is egészséges marad,

▲ BELCOURT RZ F1

SANTAMARIA RZ F1

• frisspiaci és ipari célra egyaránt kiválóan • karfiol szortimentünk zászlóshajója, a
alkalmas újdonság

• tenyészideje 80-85 nap, melyet ősszel is
megbízhatóan tart

• növényei erős növekedésűek, a rózsák
takarása kiváló

rűségnek örvend, melyet kiváló minőségének és megbízhatóságának köszönhet

• rózsája akár 3 kg-os méretben is tömör

és fehér marad, öntakarása széleslevelű

• lombozata betegségekre nem fogékony,
ezért csapadékos és párás időjárásban
is egészséges marad

• jól tövöntarható, tömör, súlyos és

hófehér rózsája túléretten sem hajlamos
a fellazulásra

• hidegtűrése kiváló, így az őszi lehűléseket nagyon jól viseli

lombjának köszönhetően tavasztól
nyárig tökéletes

• tenyészideje kiszámítható, palántázástól
•

számítva nyáron 78-82 nap, ősszel 85-90 nap
termesztését tavasztól késő őszig, félintenzív és intenzív körülmények között
egyaránt javasoljuk

• rózsaminősége és termésmennyisége

betegségeknek erősen ellenáll

• betakarítását nyár végére és őszre

növekedésének köszönhetően intenzív

• frisspiaci és ipari célra egyaránt jól hasz- • ültetése az első szabadföldi szaka-

• felálló leveleinek és közép erős

technológia mellett jól sűríthető

• levélszél barnulásra a fajta nem
érzékeny

miatt frisspiaci és ipari célra is kiváló

ütemezzük!

választás a Santamaria RZ F1

nálható hibrid

szoktól kezdve július végéig ajánlott

• ajánlott tőszám: 24-32 ezer tő/ha

kiszámítható

ezért ültetését akár már március végétől
egészen július végéig javasoljuk

• javasolt tőszám: 28-43 ezer tő/ha

• erős növekedése és széles, erősen

viaszos leveleinek köszönhetően száraz
és forró nyarakon is jó rózsatakarást
biztosít, rózsája hófehér, tömör, lilulásra
nem hajlamos

• hófehér és tömör, rendkívül mutatós
rózsák a frisspiac részére

• szerkezetének köszönhetően rózsája

alacsony veszteséggel dolgozható fel,
ideális az ipar számára

• erős gyökérzetének köszönhetően

gyengébb talajviszonyok között is kiváló
eredménnyel termeszthető

• tenyészideje átlagosan 85-90 nap

• ajánlott tőszám: 23-33 ezer tő/ha
Tenyészidő
(nap)

Felhasználás

Tőállomány
(növény/ha)

OPAAL RZ F1

55-70

koraihajtatás

35-50.000

CELERITAS RZ F1

55-70

korai hajtatás, intenzív fátyolfóliás, szabadföldi

35-50.000

ADELANTO RZ F1

68-70

korai szabadföldi, fátyolfóliás termesztés,
erős lomb, tömörrózsa, őszre is

35-43.000

CHAMBORD RZ F1

70-75

korai szabadföldi, fátyolfóliás termesztés, jól időzíthető,
nehéz rózsa közepes takarással

25-35.000

DEXTER RZ F1

75-85

frisspiac és ipar, tavasztól őszig, jó stressztűrés,
sima tömör rózsa jó takarással

28-40.000

CASPER RZ F1

85-95

frisspiac tavasszal és ősszel, példa értékű rózsaminőség

25-35.000

75

zöldkarfiol frisspiacra, áprilistól július végéig

30-35.000

80-95

Romanescokarfiol, nyári és őszi termesztésre is

30-35.000

Fajta

VITAVERDE RZ F1
PUNTOVERDE RZ F1
Rijk Zwaan | Sharing a healthy future

lombozat

és Cercy RZ fajtákat ajánljuk

túlzottan koncentrált, betakarítása

• fátyolfóliás termesztésre is alkalmas,

• Santamaria rózsaminőség, erős

• szedési szakaszoláshoz a Ormonde RZ

• a rózsák fejlődése egységes, de nem

10

magyar kertészek körében töretlen népsze-

CERCY RZ F1
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Bővebb fajtainformáció
és vetőmag megrendelés
Rijk Zwaan területi
képviselőinél
vagy irodánkban:

Kovács Áron
Káposztafélék termékfelelőse
Dunántúl, Budapest környéke
Tel.: (+36) 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu
Skultéti Lóránt
Délkelet-Magyarország
Tel.: (+36) 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu
Tornyai Tibor
Dél-Magyarország
Tel.: (+36) 30 924 7030
t.tornyai@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
Tóth Kamill
Jászság, Áruházláncok
Tel.: (+36) 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu
Lányi Bence
cégvezető
Tel.: (+36) 30 940 8778
bence.lanyi@rijkzwaan.hu
Ragyák László
kereskedelmi igazgató
Tel.: (+36) 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu

Vetőmag megrendelés
az irodánkban:

Balla Enikő
Tel.: (+36) 1 489 8060
Gombos Krisztina
Tel.: (+36) 1 489 8065
Pokorny Anna
Tel.: (+36) 1 489 8066

RijkZwaan 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 RijkZwaan 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.
Rijk Zwaan Budapest Kft. | H-1016 Budapest | Aladár u. 17-19. | +36 1 489 8060 | www.rijkzwaan.hu |
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