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Fehér TV paprika  
helyzet   
Az elmúlt évek folyamatos fehér paprika 

felületcsökkenése után 2020-ban reménykeltő új 

helyzet állt elő azzal, hogy jó kereslet és maga-

sabb árak voltak az év nagy részében. Ez stabi-

lizálni tudta a fehér paprika hazai termőfelületét 

és javítja a termesztés jövedelemtermelő 

képességét. Nincs ok azt hinni, hogy 2021-re 

túltermelés okozta dömpingre és bezuhanó 

árakra kellene számítani.

A termesztésben ugyanakkor a megnövekedett 

kártevőnyomás, a csökkentett növényvédőszer 

felhasználás illetve a folyamatos növényvédőszer 

kivonások nehezítik a gazdálkodást és növelik 

a kockázatot. A komplex védekezésben kiemelt 

szerepet kap a rezisztencia. Rendelkezésre álló 

nemesítési lehetőségeinkre építve felgyői progra-

munkból új ellenálló fehér paprika fajták kerülnek 

a köztermesztésbe.

A hírlevelünk a hazai termesztésben méltán sike-

res Bravia RZ mellett Novelist RZ és a Combino RZ 

fajtákat ismerteti. Egyikük a Paprika lisztharmat 

(Leveillula taurica) a másik az Uborka mozaik 

vírussal (Cucumber mosaic virus) szemben el-

lenálló. Van válasz a termesztés jelen kihívásaira!

Farkas Kertészet - Üllés



A paprika termesztés  jövője 
a rezisztens fajtákban van 

Ez a gombás betegség elsősorban a hosszúkultúrás termesztésben illetve 

a nyári ültetésű állományokban okoz jelentős terméskiesést, nagyrészt a 

lepusztuló lombozat, a lecsökkent asszimilációs felület miatt. A vegyszeres 

védekezés körülményes, drága és a permetezés a hasznos élő szervezeteket 

gyéríti. 

Megoldás a lisztharmat rezisztencia: jele Lt Defense. Ha Lt Defense jelű fajta 

kerül a termesztésbe, a rezisztens fajtákon egyáltalán nem fog lisztharmat 

tünet jelentkezni. Így a lisztharmat elleni védekezés munkái és ezek költsége 

megtakarítható. Fajtaválasztás alkalmával keresse az Lt Defense logót. 

A paprika  
lisztharmatról  

(Leveillula taurica)   

Novelist RZ F1
   Tm:0-2
   TSWV:0/Lt

Középerős növekedési eréllyel rendelkező antocián -mentes fajta. Extra 

termésmérete mellett kiemelkedő termésmeny nyiség, osztályozottság 

jellemzi. 130-140 g bogyósúllyal és stabil vállal rendelkezik. Ez a magyarországi 

fehér paprika szortimentben az egyetlen liszt harmat rezisztenciával ren  del-

kező hibrid. 

Ültetését átteleltetett állomány esetén augusztustól -októ berig, klasszikus 

fűtött technológia mellett decem ber-februári időszakban ajánljuk, de a nyári 

másod ültetésekhez is kiváló választás. 

A Novelist RZ a normál talajos és talaj nélküli termesztési rendszerekben 

egyaránt használható. Nem kell lemondanunk a magas négyzetméterenkénti 

hozam, a nagy darabszám és szép világos színű termésekről sem a magasabb 

rezisztencia szint miatt. Mára hosszú kultúrás termesztésben csak lisztharmat 

ellenálló fajtával lehet biztonságos és sikeres a termesztésünk.

Termesztői tapasztalatok: 

Farkas Kertészet- Üllés  
(Magyarország legszebb birtoka – Agrotrend 2020 kertészeti 
kategória)
A 2020-as szezonban az 1Ha-os nagy légtérű fűtött növény-

házunkban próbáltuk ki először a Novelist RZ-t. Az elmúlt 

évek folyamán a lisztharmat fertőzés egyre korábban és egyre 

agresszívebben jelentkezett. 

A Novelist RZ-t a rezisztenciája miatt egyszer sem kellett kezel-

nünk. A 2021-es évben a teljes felületünkön ez a fajtát ültetjük, 

nemcsak a liszt harmat ellenállóságáért, hanem a korai 

ültetésben mutatós és nagy átlagtömegű paprikái miatt is. 

rezisztens fajta

érzékeny fajta



A paprika termesztés  jövője 
a rezisztens fajtákban van 

Az Uborka mozaik vírus fertőzése csökött növekedést, lombvesztést, súlyos 

termés torzulást: azaz komoly gazdasági károkat okoz. A terjedésében 

kulcsszerepet játszó levéltetvek elleni kémiai védekezés az egyre gyorsabb 

nemzedékváltás miatt komoly nehézség. 

Évről évre egyre korábban és gyorsabban megjelennek az első betelepülő 

egyedek, sok esetben már a palántanevelés időszaka alatt találunk fertőzött 

növényeket. Összehangolt védekezés nélkül súlyos terméskiesést okozhat. 

Az Uborka mozaik vírusról  
(Cucumber mosaic virus)

Termesztői tapasztalatok: 

Szabó Albert Kertészete 
Nyársapát
Combino RZ fajtát 2019-ben július eleji ültetéssel próbáltuk ki kertésze-

tünkben először (kordonos termesztésben) ami nagyon szépen és 

meggyőzően szerepelt. Nagy erénye, hogy a TSWV rezisztencia mellett CMV 

(Uborka mozaik vírus) ellenálló, ami plusz biztonságot ad a termesztésben. 

Ez ősszel, a levéltetvek fólia sátrakba történő behúzódásakor még fontosabb. 

A paprikára jellemző, hogy bogyója vastag húsú, darabos illetve a későbbi 

fényszegényebb időszakban is gyönyörű fehér marad. Sok jó tulajdonsága 

miatt a 2020-as év tavaszát már a Combino RZ fajtával indítottuk, amit egy 

másodültetés követett. Mindkét időszakban jól vizsgázott. 2021-ben nagyobb-

részt ezzel a fajtával dolgozunk a sátrakban, a többi RZ paprika fajta mellett.

Combino RZ F1
   Tm:0-2
   CMV/TSWV:0

CMV (Uborka mozaik vírus) ellenálló fajta. 

Bravia fajtához képest genera tívabb növénye válto-

zatos technológia mellett is kiemelkedően teljesít. 

Gyors termőre fordulás, nagy bogyó méret, fehér 

termésszín és 120-140 g közötti átlag bogyósúly 

jellemzi. Remek választás azoknak a kertészek  nek, akik 

alacsony zöldmunka igényű fajtákat keresnek. 

Egész éves termesztés során a termésminősége, 

osztályozottsága átlagon felüli. 

Ültetését korai fűtött és fűtetlen termesztéshez 

egyaránt ajánljuk, nemcsak olyan helyekre, ahol a CMV 

nyomástól tartanak, hanem ahol a minőség és termés-

mennyiség egyaránt fontos.

CMV

CMV



  magas fokú rezisztencia   

  mérsékelt fokú rezisztencia 

Tm:  Dohány mozaik vírus - Tobacco mosaic virus

TSWV: Bronzfoltosság vírus - Tomato spotted wilt tospovirus

CMV: Uborka mozaik vírus -  Cucumber mosaic virus

Xcv:  Baktériumos levélfoltosság - Xanthomonas campestris pv.   

 vesicatoria

PVY:  Burgonya Y vírus - Potato Y potyvirus

Pc:  Paprika fitoftóra - Phytophthora capsici

Lt:  Paprika lisztharmat - Leveillula taurica

Mi:  Fonálféreg - Meloidogyne incognita

Mj:  Fonálféreg - Meloidogyne javanica

Ma:  Fonálféreg - Meloidogyne arenaria 

Paprika rezisztenciák

Bravia RZ F1
   Tm:0-2
   TSWV:0

A hazai hajtatott fehér paprika termesztés egyik 

meghatározó, vezető fajtája. Fehér színű egyöntetű termései 

120-140 g átlagsúllyal rendelkeznek. 

Nagyon könnyen szedhető, kezelhető termései javarészt 

extra méretűek. Kiemelkedő termőké pesség, pultállóság, 

szállíthatóság és húsvastagság jellemzi. 

Növénye enyhén vegetatív, emiatt univerzálisan használ-

ható fajta. 1-2 szálas technológiára, mind talajos, mind talaj 

nélküli ter   mesztésre javasoljuk. 

Munkaerő-barát fajta, nagyon kevés zöldmun kával. 

Antocián-mentes, emiatt termései sosem lilulnak. 

Ültetését januártól kezdve, a nyári másodültetésig 

javasoljuk.

Fontos arra is gondolni, hogy védekezés nélkül, 
önmagában csak rezisztens fajtával sem lehet 
tökéletes védettséget kapni, a jó fajtaválasztás 
ugyan alapja a termesztés sikerének, de fontos 
a termesztőberendezés és környezetének 
általános higiéniai állapota is.



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. 

Irodánkban:
Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060  

Pokorny Anna
Tel: +36 1 489 8066

Gombos Krisztina
Tel: +36 1 489 8063

Skultéti Lóránt
Fehér TV és hegyes erős  
paprika termékfelelős
Délkelet-Magyarország  
Tel: +36 30 407 1768  
l.skulteti@rijkzwaan.hu

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

Deme Zsolt
Kápia paprika termékfelelős
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 

Molnár Péter 
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu

Ragyák László
Értékesítési igazgató 
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu

Lányi Bence
Cégvezető
Tel: +36 30 9408 778
bence.lanyi@rijkzwaan.hu

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. 
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Oneida RZ F1 - A jó választás, hogy „méreten” belül maradjon!
• Sötét tónusú, korai Crimson típus
• kerek termései tömörek 
• magas kötésszám, biztos hozamszint
• generatív habitusa miatt, termesztését oltva ajánljuk
• termésmérete rendkívül egyöntetű 4-7kg
• vörös hússzínnel és kisméretű magokkal rendelkezik
• a legújabb áruházlánci méret-, szín és alakszabványba tökéletesen beilleszthető.

Technológiai ajánlás: 
Oltott állomány esetén, 5-7kg közötti méret eléréséhez a 3.000-3.500 termőtő/ha 
sűrűség javasolt.
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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. 

LUSITANA RZ F1 (62-299 RZ) - Az Univerzális!
• Mutatós, sötétzöld héjszínű Crimson típus
• extra korai tenyészidő (Carroll RZ -5 nap)
• koncentrált kötés, egyöntetű termésméret
• kiváló íz, roppanós hús és magas cukortartalom
• mélyvörös hússzín
• kiemelkedő hozam, jó tövöntarthatóság
• saját gyökéren 6-10 kg, oltva 7-12kg
• a legmostohább körülmények között is extra belső minőség.

Technológiai ajánlás:
Oltott állomány esetén 7-10kg közötti méret eléréséhez 3.200-3.500 termőtő/ha sűrűség javasolt.

Bővebb fajtainformáció és vetőmag megrendelés RijkZwaan területi képviselőinél vagy irodánkban:
Skultéti Lóránt, Dinnye és alany termékfelelős 
 Délkelet-Magyarország Tel.: (+36) 30 407 1768 l.skulteti@rijkzwaan.hu 
Kicska Tibor Kelet-Magyarország Tel.: (+36) 30 501 6754 t.kicska@rijkzwaan.hu
Kovács Áron Dunántúl, Budapest környéke Tel.: (+36) 30 184 2995 a.kovacs@rijkzwaan.hu

Vetőmagrendelés az irodánkban:
Balla Enikő  Tel.: (+36) 1 489 8060 
Gombos Krisztina Tel.: (+36) 1 489 8065
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Sárgarépa fajták.   

A zöldségtermesztésben a szakmunkák 

végzésére alkalmas munkaerő biztosítása  

mind nagyobb gondot okoz a gazdál ko

dóknak. Sok termelő a kevésbé kézimunka

igényes, 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 répane me  

sítési programját (új nemesítési anyagok  

bevonásával, világos célok megjelölésével) 

teljesen új alapokra helyezte. Olyan fajtatulaj

donságok és a vetőmag minőséghez köthető 

elvárások kerültek előtérbe, melyek  

elengedhetetlenek a korszerű répatermesz

tésben. Magazinunkban bemutatjuk az Ymer 

RZ és Ellis RZ fajtaújdonságokat, melyek  

a hazai és térségbeli országok próbater

mesztéseiben egyértelműen kimagasló 

eredményeket adtak, de kiadványunkat 

gondolatébresztő olvasmánynak szánjuk más 

területeken is. 

Légyártás céljából Magyarországon egyre  

növekvő területen termesztenek sárgarépát.  

A tökéletes alapanyaghoz olyan fajtára van  

szükség, amely nemcsak nagy termőképes

séggel, de páratlan belső minőséggel rendel

kezik. Ennek a két feltételnek egyszerre 

tud eleget tenni ipari fajtánk, a Warmia RZ, 

amely kimagasló beltartalmi értékeinek 

köszönhetően évek óta ennek a kiemelt ipari 

répa projektnek az alapját adja.

Ellis RZ F1

2021ben csak próbatermesztésre!

120125 napos fajta, kimondottan 

tárolásra. A tárolást nagyon jól viseli, 

a nettó kihozatala az átlaghoz képest 

lényegesen magasabb. Több alka

lommal teszteltük és mértük üzemi 

szinten, (itthon, Lengyelországban és 

Németországban is) ahol az Ellis RZ első 

osztályos áru mennyisége 80% felett 

szerepelt mosás után. 

Színe mély narancssárga, a répatestek 

egyönte tű sége kiváló. Levél ízesülése 

erős, gépi betakarításra, csomózásra 

is alkalmas! Javasolt vetési mennyi  ség 

0,91,6 millió szem/ha, a termeszteni 

kívánt mérettől függően. Hidegre nem 

érzékeny, ezért akár januártól lehet vetni 

fóliasátorba. Az utolsó vetés időpontja 

június vége. A talajban levő túltartás 

nem okoz minőségi gondot.

Ymer RZ F1

115120 napos újdonság, a Morelia RZ 

szegmensében. Lombozata erős, jobban 

ellenáll az alternáriás fertőzésnek, gépi 

betakarításra alkalmas. Répatestjének 

mérete a tőszám beállítástól függ.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

jól szerepel  sűrű, 1,41,6 millió/ha 

tőszámnál: remek egyöntetűségű 

csomagolós árut lehet felszedni 100g 

köröli súllyal. Ha nagyobb méretre van 

igény, 0,91 millió szem/ha sűrűséggel a 

fajtával kimondottan nagy méretű, 2225 

cm hosszúságú répát lehet termelni. 

Az Ymer RZ jól reagál a késői felszedésre 

is, a répatest nem hajlamos repedésre. 

A fajta mély narancsszínnel rendelkezik 

kívül és belül is. Felszíne sima, fényes, 

igazán mutatós. A tárolást megfelelő 

hőmérsékleten kiválóan viseli, akár 

tavaszi kitárolás mellett is. A nettó kiho

zatali eredménye a standard fajtákénál 

jobb. Vetését február közepétől június 

végéig javasoljuk.

Ymer RZ
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Fidra RZ F1

A Jerada RZ után két héttel szedhető 

a korai időszakban. Hasonlóan rövid, 

felálló lombbal rendelkezik, de levél

zete sötétebb színű. Répateste átlagos 

hosszúságú (1822 cm), gyorsan tompul 

és rövid tenyészidejéhez képest mély 

narancssárga színnel rendelkezik.  

A répa hengeres, ezért kimondottan jó 

termésátlagot lehet elérni, ha a korai 

mosott áru a cél. Hasonlóan jó a kiho

zatal csomózott répa előállítás eseté   

ben is.

Warmia RZ F1

Ipari feldolgozásra a hazai termesz

tésben fontos fajta. 200500 g tömegű 

flakker típusú sárgarépa 140150 napos 

tenyészidővel. A répatest 2030 cm 

hosszúságúra képes növekedni, intenzív 

külső és belső színnel. Jó egyön

tetűséggel, erős, egészséges sötétzöld 

lombozattal rendelkezik. Karotin és 

szárazanyag tartalma átlag feletti, 

ezért kiváló alapanyagul szolgál répalé 

készítéshez. Megfelelő körülmények 

között akár nyár elejéig is jól viseli a 

tárolást. Javasolt vetési idő március 

végétől április második dekádjáig, 

0,70,9 millió szem/ha sűrűséggel.

Jerada RZ F1

A leggyorsabb fajta a kínálatunkban 

kb. 90 napos tenyészidővel. December 

elejétől lehet vetni fólia alá, majd a 

legelső fátyolfóliás vetésektől kezdve 

folyamatosan május elejéig. Tökéletes 

egyöntetűsége, hosszúsága kiváló 

csomózott terméket ad. Azokon a nehe

zebb talajokon, ahol más répa nem tud 

elég hosszú testet nevelni, a Jerada RZ 

jól szerepel. Tavaszi vetés esetén kima

gasló minőséget nyújt, mint a legkorábbi 

mosottládázott sárgarépa. Lombja 

rövid és erős, ezáltal könnyű belőle 

minőségi árut készíteni. A répatest 

egyöntetűen színeződik a hideg időjárás 

ellenére is.

Jerada RZ

Warmia RZEllis RZ Fidra RZ



Rijk Zwaan | Fajtainfo4

Zeller fajták

Merga RZ

Szortimentünk legújabb tagja, nagyon 

jól viseli a hideg időjárást, ezért korai 

szabadföldi termesztésre valamint 

tavaszi és őszi hajtatásra tökéletes 

választás. Gumója gömbölyű, sima és 

gyorsan eléri a piacos méretet. Levele 

sötétzöld színű, felálló, ezáltal könnyen 

ládázható, kezelhető és szép leveles 

zeller árut lehet készíteni a Merga 

RZből.

Ültetését hajtatásban februármárciusra 

és július végétől augusztus közepéig 

javasoljuk. Szabadföldre március végétől 

fátyolfóliás takarással ki lehet ültetni. 

Jól beválik gumós zeller termesztésre 

is, a gumók átlagsúlya 0,81,2 kg között 

várható. Középhosszú tárolásra is 

kiválóan alkalmas.

Javasolt tőszám: leveles zeller és áruházi 

(0,71,2 kg/db) gumós értékesítésre 

75.000 tő/ha javasoljuk. Ha nagyobb 

zellergumó a cél, akkor 6065.000 tő/ha.

Kelvin RZ F1

Tavasztól nyár közepéig ültethető 

szárzeller fajta, lombozata felálló, 

sötétzöld színű és betegségre nem 

fogékony. Levél elrendezéséből adódóan 

könnyű ládázni, csomagolni, könnyen 

termelhető, egyöntetű növény állományt 

ad. Vágás után hűtött körülmények között 

jól tartja az állagát és minőségét. 

Javasolt tőszám: 7075.000 tő/ha

President RZ

Zeller szortimentünk legismertebb 

tagja, amely töretlen népszerűségnek 

örvend. Ezt mindenekelőtt egyedülálló 

stressztűrésének valamint stabil teljesít

ményének köszönheti. Lombja felálló, 

erős, sötétzöld színű, gyökérzete mélyre 

hatoló, gumója antocián mentes. 

Javasolt tőszám: 6570.000 tő/ha

Cisko RZ

Közepes méretű fajta hosszú tárolásra. 

Gumója szabályos gömbölyű, antocián 

mentes. Alacsony illóolaj tartalmának 

köszönhetően a gumó belső színe 

hófehér, rendkívül erős gyökérzete a gépi 

betakarítás és tisztítás ideális fajtájává 

teszi. Lombja a szeptóriás betegségnek 

jól ellenáll, őszi tárolásra és vegyes 

leveszöldség csomagolásra is kitűnő 

választás.

Javasolt tőszám:6065.000 tő/ha

Szárzeller
Ma már a legtöbb áruházban az állandó 

kínálat részévé vált a szárzeller, vagy 

halványító zeller. Eddig az áruházak 

elsősorban külföldi forrásokból biztosí

tották az árualapot, de vannak már folya

matosan szállítani tudó hazai termelők 

is. Rendkívül ízletes zöldségféléről van 

szó, amely rostban nagyon gazdag, 

ezért számos lékúra alap összetevője. 

A halványító zeller (ugyanúgy, mint a 

gumós) melegigényes növény, palántázást 

igényel, Magyarországon sikerrel termeszt

hető. Salátás tenyészterületre ültethető, 

tápkockás palántákat használva kihoza

tala magas.

Kevini RZ

President RZ

Cisko RZ

Merga RZ
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Betty RZ F1

Elsősorban a frisspiaci, pultos, áruház

lánci értékesítés fajtája. Gumó alakja 

szabályos gömbölyű, egyöntetűsége 

átlag feletti, lomb egészsége kimagasló, 

betegség ellenállósága a legjobbak közé 

tartozik. Tenyészideje keléstől számítva 

8085 nap, magas szárazanyag tartalma 

révén jól tárolható. Egyöntetűségének 

köszönhetően magas kihozatallal 

számolhatunk, válogatása gyors. Akár 

márciusig tárolható.

Vetését gumós értékesítésre 400450.000 

szem/ha, zölddel együtt való szedésre 

600.000 szem/ha mennyiséggel java     

soljuk.

Monty RZ F1

Gömbölyű fajtaszortimentünk 

újdonsága frisspiaci és ipari 

felhasználásra! A piacon található fajták 

között az egyik legmagasabb cukor 

és betanin tartalommal rendelkezik, 

ezért a feldolgozóipar kedvelt fajtája! 

Lombbetegségeknek a Betty RZ F1hez 

hasonlóan jól ellenáll, 8590 nap körüli 

tenyészidővel rendelkezik, vetési 

időponttól függően. Tárolásra megfelelő 

körülmények között március végéig java

soljuk. Ajánlott tőállomány 400700.000 

szem/ha, felhasználási céltól függően.  

Libero RZ

Nyári és őszi termesztésre egyaránt 

kiváló, bevált, évek óta jól vizsgázó 

fajtánk kedvezőtlen termesztési 

körülmények között is jól kiszámítható 

termést ad. Belseje mély bordó színű, 

fehér gyűrűktől mentes. Tárolását 

február végéig javasoljuk. Vetését 

400450.000 szem/ha mennyiséggel 

ajánljuk.

Zeppo RZ F1

A leggyorsabb fajta a kínálatunkban, ezért 

főként a kora tavaszi – nyár eleji termesz

tésre javasoljuk. Szabályos gömbölyű 

alakú, héja sima, tenyészideje a Libero 

RZnél rövidebb. Erős lombozatát hosszú, 

felfelé álló levelek képezik. Korai frisspiaci 

értékesítésre kiváló, de akár csomózásra 

és fólia alatti termesztésre is jó választás. 

Vetését 400450.000 szem/ha mennyi

séggel ajánljuk.

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 bébicéklaként, 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.

Carillon RZ

Hengeres fajtánkat elsősorban ipari 

felhasználásra javasoljuk. Erős lombo

zata felálló, a répatest felszíne sima, héja 

könnyen leválik, rendkívül kellemes ízű, 

magas beltartalmi értékekkel. Szeletelve 

egységes, jól felhasználható korong 

méretet ad. 

Betty RZ Monty RZ

Libero RZ

Zeppo RZ
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Póréhagyma fajták.

A póréhagyma piacát régebben az őszitéli időben a kötegelt bolgár típus jelentette, 

míg változó mértékben ipari termesztés is előelőfordult. Az áruházak (általában 

importra alapozott) kínálata ugyanakkor lassan feléleszti a hazai fogyasztást is. 

Frisspiaci célra egy fajtaújdonságot vezetünk be!

Spheros RZ F1

A próbatermesztés során kapott 

kedvező visszajelzések valamint a 

fogyasztói és értékesítési szokások 

változásával új hibridünk előtt komoly 

lehetőségek állnak. A típus hagyma

teste rendkívül karcsú, ugyanakkor 

hengerszerű, gyorsan vastagodó, 

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 rövidközéphosszú távú 

tárolásra. Gépi betakarításra is kiváló.

Matisse RZ F1

Intenzív kék lombbal és hosszú, mutatós 

hagymatesttel rendelkező fajta. Holland 

típusú alap génállománya a szabad

földön történő áttelelésre is alkalmassá 

teszi. Hagymája hófehérre érik, könnyű 

tisztítás után igazi kontrasztos, áruházba 

is alkalmas terméket ad.
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Valerie RZ F1

Áruházi igényekre tervezve!

Hibrid retek szortimentünk igazi univer

zális, őszi, téli, tavaszi hajtatásba és 

szabadföldi fátyolfóliás, valamint takarás 

nélküli termesztésre is javasolt fajtája. 

Középkötött talajokon egész évben 

termelhető. 

Lombja szép zömök, a kötözéshez még 

kevésbé intenzív technológia mellett 

sem túl rövid. Gömbölyű gumójának 

mély, intenzív piros, színe van, belseje 

hófehér, húsa rendkívül tömör, az 

alján vékony farkincával. Csomózva és 

gumóra tisztítva is mutatós, a 10 mm 

mérettől a 35 mm méretig. 

Bodiam RZ F1

Új hibrid retek fajtánk a szabadföldi 

szedési ablak elnyújtására. Lombja 

kékes, szép kontrasztot alkotva fényes 

piros gumójával. Gumóalakja ideális 

gömbölyű, parányi, de stabil ízesüléssel 

a szár és a farkinca részen. Mélypiros 

színű retek, ami kiváló minőségét tömör 

szerkezetének és hófehér színének 

köszönheti. Gépi betakarításra alkalmas. 

Vetését február közepétől javasoljuk 

termesztőberendezésben a Valerie RZ 

fajtával együtt. Így a szedési ablakot 

meghosszabbíthatjuk. Vetését szabad

földön is lehet folytatni késő tavaszig. 

Augusztus derekától újra lehet vetni 

szabadföldre és fóliasátorba a későbbiek 

folyamán.

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 

azonban nehéz biztosítani.

A hazai fogyasztó a darabos, egyöntetű, 

élénk piros, kerek, kis gyökerű, kis lombú, 

nem pudvás, nem csípős, fehér húsú árut 

keresi. Nos, az import áru egy kivételével 

az összes elvárást tökéletesen teljesíti.  

A darabos hazai retek egyedül a méretével 

alkalmazkodik a vevői elvárásokhoz. 

Emiatt van az, hogy sok hazai termelő a 

fajtaválasztásban megmarad a tájfajtáknál, 

abban a tévhitben, „hogy hát a darabos 

retek,  na az kell”.

A tények azonban mást mutatnak: 

a régi OP fajtáknak nincs esélyük az 

áruházakban! A régi fajták adta áru 

egyszerűen nem tud egyöntetű lenni 

(magminőség), színe, lombja, az áru 

kinézete nem felel meg a mai elvárásoknak 

(fajtatisztaság), és ugyanaz a „fajta” egyik 

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.

Továbbra is forgalomban: Mondial RZ F1

Valerie RZ
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Ügyvezető igazgató
Tel: +36 30 128 6112
l.badenszki@rijkzwaan.hu



Hajtató uborka magazin
2021

Sharing 
a healthy
future



Rijk Zwaan | Fajtainfo
2

Változóban a hajtató 
uborka termesztés  
lehetőségei
Legutóbbi hajtató uborkás kiadványunk megjelenése 

óta több, mint 2 év telt el és ezidőszak alatt is szem-

betűnő változásokat élhettünk meg a termesztésben 

és az értékesítésben is. 2020-ban egész Európában 

rendkívüli helyzetet eredményezett a COVID-19 járvány, 

erősen befolyásolva a tavaszi piaci lehetőségeket. Nyár 

közepére-végére a helyzet normalizálódott, az ebben 

az időszakban jellemző viszonylag kedvező árak váltak 

újra általánossá. Kiadványunk megjelenésének és a 

járvány második felfutásának idejében még nem lehet 

tudni, milyen hatásokra számíthatunk a közeljövőben, de 

mindenképp érdemes a hazai uborka termesztő kerté-

szeknek elemezni a különböző lehetőségeket és levonni 

az eddigi tanulságokat.

Magyarországon az uborka hajtatás színvonala sokáig 

nem változott érdemben, sokaknál a „vezérelv” az olcsó 

fajtával, olcsó technológia volt. Néhány éve megjelentek 

olyan kertészetek, akik az eddigieknél korszerűbb körül-

mények közt, hosszú időszakon keresztül nagy mennyi-

séget tudnak termelni. A legnagyobb piacot jelentő 

áruházak gyakran közvetlenül vásárolnak tőlük. Látjuk 

azt is, hogy 1-1 felvásárló cég is eredményesen tudja 

kiszolgálni a láncokat, hisz több termelőtől vásárolva 

képes kiegyenlíteni a hullámzó mennyiségeket és így 

tudja segíteni a kisebb üzemeket is a piachoz jutásban. 

Ilyen esetben a válogató és csomagoló gépek alkalma-

zása, de akár a fajtahasználat egységesítése az eddigi-

eknél még fontosabb szempont lett. Teljesen egyértelmű, 

hogy az elmúlt években a magas színvonalú termesztés 

igényes fajtái nyertek piacot a megszokott módon 

termelt áruval szemben.

A korszerű növényházak megjelenésével az egységnyi 

területen megtermelt uborka mennyisége nagy 

mértékben növelhető. A jelenlegi munkaerőhelyzetben 

mindenképp érdemes az üzemszervezés színvonalát és 

feszességét növelni azért, hogy ezeket az előnyöket reali-

zálni is lehessen. Az uborka továbbra is munkaerőigényes 

növény és a termesztéstechnológiai elmaradásokat 

súlyosan megbünteti. 

A 2020-as év (elsősorban nyáron jelentkező) nagy 

mértékű Uborka mozaik vírus (CMV) fertőzése, pedig 

felhívja a figyelmet a termesztési higiénia növelésére és a 

fajtahasználatra. 

A fuzárium rezisztenciáról

Egyre nagyobb problémát jelent hazánkban is mind a talajos, mind a 

talaj nélküli termesztésben a fuzáriumos növényhervadás. A közel-

múltig ennek kockázatának mérséklésére a rezisztens alanyokra 

történő oltás jelentette a megoldást. A Rijk Zwaan Affyne RZ alanya 

volt az első ilyen a sorban, melyet követett a már pítiumos herva-

dásra is ellenálló Combyne RZ alany fajta. Az igazi áttörés azonban a 

betegséggel szemben rezisztens hibrid megjelenése volt, hiszen így 

az oltás elkerülhetővé vált. Ez főképp azért fontos, mert hazánkban 

nagyon sokan saját maguk nevelnek palántát, illetve a palántanevelő 

üzemek nem mindegyike foglalkozik szívesen az uborka oltásával, az 

ilyen növények jellemzően külföldről érkeznek a termesztőkhöz. Rijk 

Zwaan az első nemesítő cég, mely fuzárium rezisztens fajtát nemesí-

tett és hozott forgalomba. 

ForDefense fajtáinkkal új megoldást kínálunk a fuzáriummal szem-

beni védekezéshez. Minden ilyen ellenállósággal rendelkező fajtánk 

könnyen felismerhető a ForDefense logóról. Szintén könnyen beazo-

nosítható a fajtanevekről. Minden rezisztens fajta neve „For” előtaggal 

kezdődik, mint pl.: Forami RZ. 

A higiénia továbbra is fontos marad
A fuzárium rezisztens fajták nagyon jól szerepelnek a termesztésben, 

a ForDefense hibridek nem fertőződtek, míg az érzékeny állományok 

akár teljes mértékben hervadtak. Mindezek mellett fontos, hogy az 

ellenálló fajták közepes mértékű rezisztenciával (IR) bírnak, ami azt 

jelenti, hogy nem immunisak a betegséggel szemben. Ezért a higiénia 

a termesztés előtt és közben továbbra is fontos marad. Ennek elemei 

legyenek:

 talajfertőtlenítés

 minden kultúra után a növényház kitakarítása, fertőtlenítése

 az esetleges fertőzött növények nejlonzsákba helyezése és eltávo-

lítása a növényállományból.
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Forami RZ F1
 Cca/Ccu 
 CMV/CVYV/For/Px

ForDefense fajta, vagyis fuzárium rezisztens. 2019-től van itthon 

termesztésben. Ültetését február végétől augusztus közepéig 

javasoljuk. 

BlueLeaf fajta, ami azt eredményezi, hogy az általános stressz és 

hőtűrése kimagasló, levélzete kékes-zöld, növényvédelmi szem-

pontból is ellenállóbb, növekedési erélye nagy. 

A termések sötétek, 30-33 cm hosszúak, szép formájúak. 

Kimondottan nagy termésmennyiségeket tud biztosítani. 

Termesztése során a főszár bekötése után és a szedések beindulá-

sával egy időben generatív irányítást igényel. 

Fuzárium rezisztenciája mellett 2 veszélyes vírussal szemben is 

ellenálló. 

Termesztői tapasztalatok: 

Cséfán György és családja Gyulán termeszt hosszú évek óta kígyóu-

borkát, az árut jellemzően a budapesti nagybani piacon értékesítik. 

Sajnos régóta küszködtek a növények hervadásával, amiről néhány 

éve derült ki, hogy fuzárium okozza. Tipikus történet, Magyarországon 

sok kertészetben jelent komoly gondokat a hervadás, de a legtöbben 

nem tudnak róla, hogy mi is okozza a tüneteket. 

A Forami RZ először csak kísérletbe került be. A próbatermesztés 

során azonban egyértelművé vált a helyzet: a rezisztens fajta növényei 

egészségesek maradtak. 2020-ban már mind a tavaszi, mind a nyári 

kultúra ebből a fajtából lett ültetve. A rezisztencián felül, a mennyiség 

és a termés minőség is nagyon meggyőző, sötétzöldek, formásak az 

uborkák, szeretik a vevők.
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Sötét, kékeszöld színű levélzetű növényeket nevelő fajták márkajel-

zése. A BlueLeaf brand a Rijk Zwaan nemesítési program eredménye, 

csak a Rijk Zwaan által forgalmazott fajtákat lehet a BlueLeaf logóval 

ellátni. 

Az ilyen hibridek lombellenállósága lényegesen jobb, mint a 

hagyományosaké. Erősebb levélszövetük miatt a kártevők kevésbé 

látogatják, szívogatják az ilyen növényeket, ennek következtében a 

vírusátvitel kockázata is alacsonyabb. Ugyanezen ok miatt a gombás 

megbetegedésekkel szemben is jobban ellenállnak a BlueLeaf 

fajták. Fertőzés vagy mézharmat fellépése esetén lombaktivitásukat 

hosszabban megtartják. Az egészséges levélzet nagyobb termés 

mennyiséget és jobb minőséget tesz lehetővé. 

Ezek a fajták a nyári extrém melegeket is jobban bírják. 

Biotermesztéshez is érdemes BlueLeaf uborkát választani a reziszten-

ciákon felüli plusz általános ellenállóság miatt.

BlueLeaf fajták

Néhány szó a high-wire 

(főszáras) technológiáról 

A nagy légterű termesztőházakban egyre gyakrabban felmerül a 

high-wire termesztésmód alkalmazása. Ennek oka, hogy egyrészt 

egyszerűbb, könnyebben megtanulható a növények kezelése, 

másrészt a termésminőség jobban és hosszabban fenntartható, 

elmarad a főszárról oldalhajtásra átállás szedés kiesése és nem 

lesz különbség az áru minőségben. A munkaerőszükséglet 

ugyanakkor mindenképp lényegesen nagyobb. A technológiához 

nagyobb légterű, legalább 3 m drótmagasságú termesztőberen-

dezésekre van szükség és a növénysűrűség is lényegesen megha-

ladja a hagyományos ernyős művelés során használt mértéket. 

Mindezek eredményeképp Magyarországon csak néhány 

kertészetben történik ily módon az uborka hajtatása. Ugyanakkor 

a minőségi követelmények emelkedése révén és a pályázati 

támogatások, kedvező hitelek segítségével várható, hogy több 

high-wire uborka hajtató növényház fog épülni. A tapasztalatunk, 

hogy nem csak az általános minőség növekszik, főképp a szezon 

második felében, de az osztályozottság, a minőségi kihozatal is 

javul, vagyis lényegesen kisebb a II.osztályú és osztályon aluli 

áru az összes mennyiségen belül. Főszáras uborka esetén erős 

gyökerű, nagy vigorú, de kis zöldmunkaerő igényű fajtákra van 

szükség. Mindenképp érdemes fajtaválasztás előtt a Rijk Zwaan 

termékfelelősével konzultálni, hisz erre a speciális termesztési 

módra nem minden olyan hibrid alkalmas, melyek a hagyomá-

nyos ernyős művelésben jól beválik.
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Crosswind RZ F1
 Cca/Ccu 
 Px

Újdonság! 
A 2020-as év fajtakísérletei során tűnt ki mindenhol. Nagyon korai.  

A növények generatív jellegűek, de erősek, munkaerőbarát fajta. 

A termések mérete az áruházak által preferált darabra való értéke-

sítésre rendkívül alkalmas, az átlagos szedési hossz 26-30 cm. 

Az uborkák fajsúlyosak, nagyon szép formájúak és sötétzöld 

színűek, nagyon szép áruminőséget biztosítanak. Ültetését 

december végétől február 10-ig, majd augusztus közepétől szep-

tember közepéig javasoljuk.

Termesztői tapasztalatok: 

Radu Damian, az algyői Délplant kertészet üzemvezetője, 

az egyik legjobb kígyóuborka kertész Magyarországon. 2020 

tavaszán próbatermesztések során találkozott először a fajtával. 

Az őszi hajtatási időszakban már nagyobb felületen termeszti a 

cég. Elmondása szerint kiemelkedő a minőség, gyönyörűek az 

uborkák. 

Ami ennél is fontosabb, hogy rendkívül korai, mind a téli, mind a 

nyár végi ültetésben napokkal előzte meg a többi fajtát. Főképp 

tavasszal, amikor magasak az árak, a plusz 0,5-1 kg/m2-es szedési 

mennyiség, ami korábban lejön és óriási bevételnövekedést 

hozhat. A Délplant kertészetben eddig egy szintén nagyon gyors, 

de lisztharmat ellenállóság nélküli hibrid volt a korai időszakban 

kiültetve. 

A Crosswind RZ közepes szintű rezisztenciája révén nagyobb 

biztonsággal és jóval kevesebb szerhasználattal termelhető. 

Generatív jellege miatt nyár végi ültetésben az indítást köve-

tően egyből, illetve kora tavasszal a terhelés kialakulásával és 

a nagyobb besugárzás megérkeztével párhuzamosan vegetatív 

irányítást javasol a kertész.

Fajtaszortiment 2021

Kígyóuborka 
Téli ültetésű fajták

Veloce RZ F1
 Cca/Ccu
 Px

Standard, ismert fajtánk a korai, fényszegény időszakra, igen korán 

ültethető. Gyors fejlődésű, magas korai terméshányad jellemzi, 

alacsony fényintenzitás mellett sem érzékeny a nekrózisra. Fajsúlyos 

termései 32-35 cm-es hosszúak, jól pulton tarthatóak. December 

végétől február közepéig ültessük tavasszal, őszre az augusztus 10 

után történő ültetésekre javasoljuk. Rugalmasan használható a 

legtöbb termesztéstechnológia esetén. A Rijk Zwaan-nál megszokott 

jó stressztűrő képesség jellemzi a Veloce RZ-t is. 

Crosswind RZ 
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Termesztői tapasztalatok: 

Fási Zoltán, szentesi kertész 2020-ban januárban az első, míg 

augusztusban a harmadik ciklusban termesztett Bonprima RZ-t 

hidrokultúrában, átlagos körülmények közt. 

A második, nyári ültetése Verdon RZ volt. Zoli elmondása szerint 

nagyon szépek a Bonprima RZ termései, színük sötétzöld, szabá-

lyos alakúak. Generatív jellege miatt könnyen és jól köt, ugyan-

akkor a termesztés során vegetatív irányítást igényel, főképp az 

állomány beterhelődése után. 

A palántanevelés időszaka szerinte kiemelkedő jelentőségű, fontos, 

hogy szép, erős növényeket ültessünk ki, ami a termesztés sikeres-

ségének egyik legfontosabb eleme. 

Bonprima RZ F1
 CGMMV/Cca/Ccu
 CVYV/Px

Korai fűtött hajtatásra javasolt kígyóuborka fajta. Növénye gene-

ratív jellegű, középerős növekedési erélyű, az átlagnál alacsonyabb 

munkaerő igényű. 

Termései 28-32 cm hosszúak, szabályos alakúak, sötétzöld színűek, 

kiemelkedő pultállóságúak. Nagyon mutatós áru készíthető belőle. 

Minősége révén mind a friss piacokon, mind az áruházak felé kiváló 

választás. Ültetését decembertől február elejéig és augusztus köze-

pétől szeptember közepéig javasoljuk.

Roadie RZ F1
 Cca/Ccu
 CVYV/Px

Januári-februári kiültetési időszakra javasolt, korai fajtánk. Középerős 

növekedési erélyű, átlagos nyitottságú lombozattal. A termések átla-

gosan 30-34 cm hosszúak, középzöld színűek. 

A Roadie RZ nagyon jól köt, gyors fejlődésű, ennek révén kimagasló 

termésmennyiségek érhetők el, különösen a márciustól májusig 

terjedő időszakban, amikor a magas árak mellé már komoly kereslet 

is társul. Hagyományos ernyős és főszáras (high-wire) technológiához 

is javasoljuk.

Grafito RZ F1
 Cca/Ccu
 CVYV/Px

Generatív fejlődésű, nyitott lombú, rövid ízközű, nagy termőké-

pességű fajta. Fajsúlyos termései darabos értékesítésre kiválóak, 

átlagosan 28-32 cm hosszúak, pulton tarthatóságuk kiemelkedő. 

Nagyon magas darabszámot biztosít. 

Uborkái sötétzöld színűek, fényesek, rendkívül attraktív, piacos áru 

készíthető belőle. Ültetését január második felétől március elejéig, 

majd a nyári másodültetések során július végétől augusztus végéig 

javasoljuk.

Grafito RZ 

Roadie RZ Bonprima RZ 
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Tavaszi - őszi ültetésű fajtákProloog RZ F1
 Cca/Ccu
 Px

December végétől február közepéig ültethető, 

elsősorban hidrokultúrás termesztésre javasolt 

hibrid. 

A Rijk Zwaan nemzetközileg legismertebb, 

legnépszerűbb fajtája évek óta, számos 

országban, különböző körülmények között, 

széleskörűen és igen eredményesen termesztik. 

Nyár végén, augusztusban szintén ajánlott az 

ültetése őszi hajtatásra. 

Rövid ízközű, az átlagosnál kisebb levelű 

növényei az általánosnál kisebb zöldmunka 

igényűek. Kiemelkedő termésmennyiség, 

minőség, könnyű termeszthetőség jellemzi. 

Termései igen kiegyenlített méretűek, átla-

gosan 30-32 cm hosszúságúak.

Bluesbrother RZ F1
 CGMMV/Px/CCa/Ccu
 CMV/CVYV

BlueLeaf és BonDefense fajta. Ültetését 

február végétől javasoljuk augusztus köze-

péig folyamatosan. Rugalmasan használ-

ható, mind hidrokultúrában, mind talajos 

termesztésben. 

Közepes növekedési erélyű, könnyen egyen-

súlyban tartható. Elsősorban hagyományos 

ernyős műveléshez ajánljuk, de high- wire 

technológiával is jól megállja a helyét. 

Rendkívül bőtermő, kiváló minőséget biztosít, 

a termések szép alakúak és sötétzöld színűek, 

átlagos hosszuk 32-36 cm. Értékesítése m2 

alapon történik.

Maritimo RZ F1
 CGMMV/Px/CCa/Ccu
 CMV/CVYV

BlueLeaf és BonDefense fajta. Ültetését 

március elejétől augusztus elejéig javasoljuk. 

Erős, de generatív habitusú növénye van, 

átlagos nyitottsággal. 

A termések extra minőséget biztosítanak, 

sötétzöldek, szép formásak, enyhén 

bordásak, hosszuk átlagosan 30-32 cm. Mind 

talajos, mind hidrokultúrás termesztéshez 

javasoljuk. Erős rezisztencia csomagja és a 

BlueLeaf fajták plusz általános ellenállóké-

pessége miatt rendkívül biztosan termeszt-

hető fajta.

Proloog RZ 

Bluesbrother RZ 
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Imperoso RZ 

   Termesztői tapasztalatok: 

Nemes Nagy János baksi telephelyén 2 éve 

termeszt üvegházban kígyóuborkát is. 2020-

ban a második ültetésben a fő fajtája mellett 

nagyobb kísérletben szerepelt a Blueheaven 

RZ. Az év során itt is, mint nagyon sok más 

hazai kertészetben, levéltetvek által terjesztett 

vírusfertőzés  lépett fel. Varga István, az üzem 

termesztési vezetője elmondta, hogy minden 

más fajta komoly tüneteket mutatott, egyedül 

a Blueheaven RZ növényei maradtak egészsé-

gégesek, zöld lombozatúak. Ez egybevág azzal, 

amit a BlueLeaf fajtákról tudni lehet, vagyis 

erősebb levélszövetük miatt a kártevőknek 

jobban ellenáll és fertőzés esetén is tovább 

marad aktív a lombozat, ami a korlátozott 

szerhasználat végett fokozott jelentőségű. A 

termések mérete, minősége, mennyisége teljes 

mértékben hozta az elvárásokat, sőt sötétzöld 

színe meg is haladta azt. A 2021-es szezonra 

szóló kereskedelmi megbeszélések során a 

partnerek jelezték is, hogy a jövőben az ilyen 

színárnyalatú uborkákat preferálják.

Blueheaven RZ F1
 CGMMV/ Px /Cca/Ccu
 CMV/CVYV

BlueLeaf és BonDefense fajta. Ültetését 

február végétől augusztus közepéig java-

soljuk, elsősorban high-wire technológiára. 

Nyitott lombozatú, átlagos növekedési erélyű, 

generatív habitusú növénye van. Termései az 

átlagnál rövidebbek, fajsúlyosak, így első-

sorban darabra történő értékesítésre - jellem-

zően áruházak felé – ajánljuk. A vetőmag 

értékesítése m2 alapon történik. 

Verdon RZ F1
 CGMMV/Px/CCa/Ccu
 CMV/CVYV

BonDefense fajta. Legnépszerűbb nyári 

uborka hibridünk, mely a legkülönbö-

zőbb körülmények közt is és minden 

termesztési módon eredményesen 

termeszthető. Hagyományos ernyős és 

engedős - high-wire - technológiára is 

alkalmas. Erős növekedésű, a nyári mele-

geket jól viseli, stressz tűrő képessége 

kiemelkedő. Lombozata enyhén nyitott. 

Sötétzöld termései 32-35 cm hosszúak, 

nóduszonként 1-2 uborkát nevel. Nagy 

termőképesség jellemzi. Erős lisztharmat 

rezisztenciája ellenére már február 

közepétől ültethető, őszi hajtatásra még 

augusztus közepén is javasolt az ültetése. 

Verdon  RZ 
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Brioso RZ 

Heavioso RZ 

Termesztői tapasztalatok: 

Imre György nagybánhegyesi kertész először 

egy osztrák szakmai úton találkozott a 

fajtával. 2020-ban immáron második alka-

lommal termesztette teljes felületen, július 

végi ültetéssel. A gazda részére rendkívül 

fontos, hogy viszonylag rövidek, de rendkívül 

jó minőségűek, kiemelkedő tárolhatóságúak 

az uborkák. Az áru nagy része egy áruházlánc 

részére kerül értékesítésre, ahol ezen tulaj-

donságok nagyon fontosak. A termelőnek 

a fajta koraisága, generatív jellege, nagyon 

magas darabszáma szintén meghatározó 

tulajdonságok.

Climont RZ F1
 Cca/Ccu/Px
 CVYV

Erős, de generatív viselkedésű, nyitott 

lombozatú fajta. Nagyon jó a kötődési 

hajlama, ráadásul általában 2 termést hoz 

nóduszonként, így extra termésmennyiséget 

biztosít, mindezt kiemelkedő minőségben. 

Termésritkítást érdemes alkalmazni a kacs-

képződés erőssége és gyorsasága és a szezon 

második felében a növények megfelelő 

kondícióban tartása miatt is. A termések 

28-30 cm hosszúak, elsősorban darabos 

értékesítésre javasoljuk.

Myrthos RZ F1
 Ccu/Px
 CMV/CVYV

Erős növekedési erélyű, nyitott lombozatú 

nyári fajta. Mindenféle közegben történő 

termesztésre javasoljuk, március közepétől 

július végéig történő kiültetéssel. A gyökér-

zete rendkívül erős és ellenálló. 

Diapason RZ F1
 CCa/Ccu/Px
 CMV/CVYV

Kimondottan erős növekedési erélyű 

tavaszi-nyári fajta. Ültetését március elejétől 

július 20-ig javasoljuk. Különösen nagy 

melegben, stresszes, rosszabb körülmé-

nyek közt tűnik ki a Diapason RZ a többi 

fajta közül. Átlagos terméshossza 30-34 cm, 

szép, formás termései piacosak. Talajos és 

talaj nélküli termesztéshez is javasoljuk. 

Kiegyenlített, egyenletes mennyiségeket, 

termésméretet és minőséget biztosít a 

szezonban mindvégig. 

Myrthos RZ 

Diapason RZ 
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Salátás uborka 

Sian RZ F1
 Px
 CMV/CVYV

Erős növekedési erélyű, BlueLeaf fajta nyári 

termesztésre. Ültetését március elejétől 

augusztus 10-ig javasoljuk talajba és hidro-

kultúrába is. Elsősorban a nehezebb körül-

mények közt tűnik ki a Sian RZ, ahol szükség 

van robosztus, vigoros növényekre. Nagy 

terméspotenciálú, sötétzöld termésszínű.

Touareg RZ F1
 Ccu/Px
 CMV/CVYV

BlueLeaf salátás uborka, kiváló általános 

lombellenállósággal. A tavaszi-nyári hajtatási 

időszakra ajánljuk. Termése átlagosan 

21-24 cm hosszú, sötétzöld színű, minősége 

kiemelkedő. Növekedési erélye közepes, 

egyensúlyi. Ültetését február végétől 

augusztus elejéig javasoljuk.

Caman RZ F1
 Ccu/Px
 CMV/CVYV

Erős növekedésű salátás uborka fajtánk. 

Terméshossza 20-23 cm. Magas össztermés 

mennyiség jellemzi, középkorai éréskez-

dettel. Március elejétől július végéig java-

soljuk az ültetését. 

HR: magas fokú rezisztencia 
IR: mérsékelt rezisztencia 

 Cca:   Korinespóra (Corynespora cassiicola)

 Ccu: Kladospórium (Cladosporium cucumerinum) 

Fom:        Fuzárium (Fusarium oxysporum f. sp. melonis)

Fon:          Fuzárium (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum) 

For:          Fuzárium (Fusarium oxysporum f. sp. Niveum) 

 Va:          Verticillium albo-atrum

 Px:   Lisztharmat (Podosphaeria xanthii )
 
 CMV:   Uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic cucumovirus)

 CVYV:   Uborka ér-sárgulás vírus (Cucumber vein yellowing ipomovirus)

 CGMMV:  Uborka zöldfoltosság mozaik vírus (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus)

Uborka rezisztencia jelölések

Caman RZ 

Tuareg RZ 

Sian RZ 
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Snack uborka  

Haiku RZ 

Quarto RZ F1
 Ccu/Px

Rövid ízközű, generatív, gyors fejlődésű, korai 

fajta. Erős növekedési erélye révén hosszú 

kultúrában is termeszthető. Február elejétől 

ültethető egészen augusztus közepéig. 

Talajra és hidrokultúrás termesztésre is java-

soljuk. Nóduszonként eleinte 2-3, később 3-5 

uborkát nevel. A termések 9-11 cm hosszú-

ságúak, sima felszínűek, középzöld színű, 

kíváló íze miatt a fogyasztása egyre nő. 

Uborka oltási alanyok 

Combyne RZ F1
 For/Px

Újdonság! Pítium és fuzárium ellenálló 

Cucumis sativus alany hidrokultúrás 

termesztéshez! Az Affyne RZ-nél erősebb 

növekedési erélyű. A fuzáriumos és pítiumos 

hervadással szemben is ellenálló, mely nagy 

mértékben könnyítheti és teszi kockázat-

mentessebbé a meleg időszakokban történő 

uborka termesztést!

Affyne RZ F1
 For, Va

Cucumis sativus alany, kimondottan 

fuzárium fertőzés okozta gyökérproblémák 

megoldására hidrokultúrában. Talajos ter-

mesztéshez nem javasoljuk. Mivel a nemes 

fajtákkal azonos faj, a hajtások edénynyaláb 

szerkezete azonos, ezért könnyen oltható és 

nagyon jó az eredése, kiemelkedő a kompa-

tibilitás és ez pozitívan hat a terméseredmé-

nyekre is.

Becada RZ F1
 Fom:0,1,2,1.2/For/Va
 Fon: 0-2

Cucurbita moschata alany. Fuzárium, 

verticillium és pítium rezisztens. Fonálféreg 

fertőzés esetén egy általános toleranciára 

számíthatunk, de az oltást ki kell egészítsük a 

hagyományos nematóda elleni eljárásokkal. 

Talajos és talaj nélküli termesztéshez is 

javasoljuk. A Becada RZ-n nevelt nemes fajta 

uborkái fényesek, a minőség jobb, mint saját 

gyökéren.

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. 

Quarto RZ 
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Tel: +36 1 489 8066
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Kicska Tibor 
Kelet-Magyarország
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p.molnar@rijkzwaan.hu 
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Lányi Bence
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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 

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 kiad-

vány 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 

jelentőségű már most is a termékek beazonosíthatósága, megkülönböz-

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

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

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

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

Ilyen brandek megalkotásában, kezelésében a Rijk Zwaan is tevékenyen 

részt vesz és több esetben működő megoldásokkal tudjuk segíteni a 

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

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 megol-

dások jelentősége meglátásunk szerint a jövőben még inkább növe-

kedni fog.

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

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 

felismerik a folyamatosan változó igényeket és 

akár előre is tudják azokat jelezni. A Rijk Zwaan 

azon dolgozik, hogy minél több piaci célra tudjon 

kiváló fajtákat ajánlani. Ehhez ismerni kell a piacot, 

a termesztési körülményeket, technológiákat, a 

fogyasztói szokásokat. 

Mindennapi munkánk során ezeket a részleteket 

is figyelemmel kísérjük és az évek  során össze

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 

tudunk segíteni ezzel is, hogy minél eredménye

sebben dolgozhassanak.
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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, bivaly szív, 

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 márká-

zott, 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.

Piaci trendek

A korszerű beruházások hatása
a termesztéstechnológiára

Magyar  országon 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 hasz-

nálni.  A magasabb légtér önmagában is generatívabbá teszi a növényeket, vagyis a 

korszerű, új üvegházakban a megszokotthoz képest mindenképp más termesztéstechnoló-

giára, öntözési stratégiára és akár más – vegetatívabb, erősebb - fajtákra van szükség, mint 

korábban. 
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Fajtaismertető

Fürtös paradicsom fajták

Multicia RZ F1
A Jolly Joker paradicsom 

 ToMV:02/Ff: AE/Fol:0,1/For/Sbl/
Va:0/Vd:0/Si

 TSWV/On

Mára már a magyar paradicsomter-

mesztés egyik legmeghatározóbb fajtája 

lett, nem véletlenül. Univerzálisan 

használható fürtös hibrid, mely kézzel 

pattintva bogyósan is szedhető. 

A bogyók rendkívül piacosak – mély 

piros, fényes színűek, enyhén lapítottak, 

látványos csészelevelekkel. A kereskedők 

kedvence, hisz a könnyű értékesíthetőség 

mellett a pultállósága is kiváló. 

Növénye mindvégig erős, könnyen 

egyensúlyban tartható. Egyszerűbb 

körülmények közt is eredményesen 

termelhető. Bogyótömege átlagosan 

115-125 g. Bronzfoltosság vírus 

rezisztens!

Termesztői tapasztalatok: 

Zákány Zoltán, felgyői kertész több 

éve Multicia RZ-t termeszt, elsősorban 

a szegedi nagybani piacon értékesíti 

bogyós áruként. 

A 2020-as évben immáron nagy légterű 

üvegházban is ez a fajta került kiültetésre. 

Ennek oka, hogy a gyönyörű minőséget 

mindig könnyedén el lehet adni, illetve a 

növények irányítása sem ad  különleges 

vagy plusz feladatot. 

Az új házban minden eddiginél maga-

sabb termésmenynyiségre van kilátás, 

felülírva azt a véleményt, hogy nagy súlyt 

csak nagy bogyójú fajtákkal lehet elérni.

Daltoma RZ F1
Prémium minőség a nagy bogyójú 
szegmensben 

 ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0

 On

130-140 g átlagtömegű fürtös fajta. 

Mélypiros színe, gyönyörű csészelevelei 

és nem utolsó sorban rendkívül jó íze 

miatt mind a nagybani piacokon, mind 

az áruházak felé egyedi, különlegesen 

jó minőségű árualap állítható elő vele. 

Független termesztői mérések alapján 

a bogyók Brix értékei folyamatosan 5 

felettiek! 

A Daltoma RZ-vel extra minőséget lehet 

egész évben biztosítani, amellett, hogy a 

terméshozamok is magasak.

Multicia RZ 

Daltoma RZ 

Multicia RZ - Zákány Zoltánnál
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Tomicia RZ F1
A legjobb pultállóságú fajta

 ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0/Si

 On

130-140 g átlagtömegű, enyhén lapí-

tott, sima felszínű bogyói szép és 

tartós csészelevéllel rendelkeznek. 

Extra pultállósága révén a legnagyobb 

biztonságot nyújtja a kereskedelem  

részére export célú vagy áruházi 

beszállítások esetében. 

A növények generatív habitusúak, rövid 

ízközhosszúságúak. Korszerű, magas 

üvegházakban nagyon erős növekedési 

erélyű alany fajtát ajánlunk hozzá, mint 

a Suzuka RZ. Alacsonyabb, régebbi 

házakban vagy fólia alá az Emperdor RZ-t 

javasoljuk alanyként.

Siranzo RZ F1
Mélypiros nagy bogyójú paradi csom 
extra hozamokkal 

 ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0

 On

140-150 g bogyó átlagtömegű fürtös fajta. 

Erős növekedési erélye van, az ízközök 

rövidek. Kimagasló termés eredményeket 

lehet a Siranzo RZ-vel elérni úgy, hogy 

a bogyószín és íz tekintetében nem kell 

kompromisszumot kötni, nagyon szép 

áruminőséget biztosít. „Áruházi” paradi-

csomként ilyen színnel és ízzel minden 

bizonnyal lényegesen nagyobb fogy-

asztást lehetne elérni, hisz a minőséget 

illetően kitűnik a konkurrens, hasonló 

fajták közül. Néhány kertészet nagybani 

piacra is Siranzo RZ-t szállít, nem „csak” 

az áruházakban állja meg a helyét.

Termesztői tapasztalatok: 

A ProfiTom Kft. felgyői telephelyén 

2017-ben indult a családi kertészet és két 

szezon után már teljes felületen a Siranzo 

RZ-t termesztik. A próbatermesztésekkel 

együtt 2020-ban immár negyedik alka-

lommal ültették a fajtát. 

Ennek fő oka a munkaerőbarát növény, 

az elérhető magas hozam, ezen kívül 

a TÉSZ is értékeli a beszállított áru 

minőségét. Egyes áruházak kimondottan 

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

megjelenés miatt részesítik előnyben.

Sweeterno RZ F1
 ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Sbl/Si
 On

100-110 g körüli fürtös fajta kiváló ízzel, jó 

koraisággal. Erős, rövid ízközű, viszonylag 

nyitott növénnyel rendelkezik. A mind-

végig magas Brix, a különlegesen jó íz, 

illetve az enyhén lapított bogyókból 

álló szabályos fürtök végett márkázott, 

csomagolt termékként érdemes 

leginkább értékesíteni.

Gerdicia RZ F1
 ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/

Vd:0
 On

Próbatermesztésre javasoljuk. 130 g 

körüli bogyótömegű, jointless fürtös 

fajta kimagasló színnel, jó ízzel és magas 

hozamokkal. Rövid ízközű, erős, de 

nyitott, generatív jellegű növénye van.

Siranzo RZ - Dobos Flóra, Profi-Tom Kft.

Tomicia RZ Sweeterno RZ Siranzo RZ 



Rijk Zwaan | Fajtainfo6

Cherry, koktél paradicsom fajták

Reddery RZ F1
Extra minőségű cherry paradicsom 
a legigényesebb piacokra

ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/Si
 Ma/Mi/Mj

10-13 g méretű fürtös cherry paradicsom 

gyönyörű színnel, csészelevelekkel és 

különlegesen jó ízzel, roppanós hússal. 

A prémium cherry piacok újdonsága 

a hasonló típusú fajtáknál valamivel 

nagyobb termésmennyiséget biztosít 

anélkül, hogy az ízben kompro-

misszumot kellene kötni. Erős, generatív, 

munkaerőbarát növényei jól termeszt-

hetők. Lapos, szép fürtjei könnyen 

csomagolhatók. Piaci megjelenését, 

pozícióját márkázással érdemes erősíteni.

Genery RZ F1
ToMV:02/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
TYLCV/Ma/Mi/Mj

16-18 g körüli átlagtömegű cherry 

paradicsom fajta fürtös szedésre szép 

mélypiros bogyó színnel. Kimagaslóan 

jó ízű már a korai időszaktól kezdve. 

Repedésre, puhulásra, lisztharmatra nem 

érzékeny. Jó stressztűrő képessége miatt 

átlagos körülmények közt is könnyen, jól 

termeszthető.

Termesztői tapasztalatok: 

Szabó Sándor kiskunfélegyházi 

kertész nagylégterű fóliasátrakban 

termeszt fürtös, bogyós paradicsomok 

mellett különlegesebb típusokat is. Évek 

óta a Genery RZ a fürtös cherry fajtája. 

Ennek oka a nagyon jó íz és a repedésel-

lenállóság mellett az, hogy jó a növénye, 

könnyen egyensúlyban lehet tartani, és a 

nyári nagy melegekben is kiválóan köt. Ez 

ennél a típusnál különösen fontos, hisz 

csak tökéletes kötődés mellett lehet szép, 

szabályos fürtöket szedni. A megtermelt 

áru részben a nagybanin, részben kisebb 

hazai áruházakban kerül eladásra.

Deliquia RZ F1
Prémium minőségű fürtös cherry 
fajta

ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/Si
 Ma/Mi/Mj

Újdonság, elsősorban próbatermesztésre 

javasoljuk. 10-15 g átlagtömegű, mély 

piros színű fürtös cherry fantasztikus 

ízzel. Egyszerűbb körülmények közt is 

termeszthető.

Imperoso RZ F1
Kisbogyójú fürtös koktél fajta

ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/Si
 Ma/Mi/Mj

25-32 g átlagtömegű fürtös koktél 

paradicsom. Rendkívül üzembiztosan, 

jól tervezhetően lehet termeszteni. Nem 

érzékeny az időjárás okozta vagy  egyéb 

stresszhelyzetekre. Gyönyörű árualapot 

biztosít. Repedésellenállósága, szép 

megjelenése, kiváló pultállósága miatt a 

kereskedelem nagyon kedveli, ebben a 

szegmensben a legjobb választás! 

Genery RZ 

Imperoso RZ 

Imperoso RZ 
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Brioso RZ F1
A legismertebb koktél paradicsom 
minden piacon

ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0/Si

 On

Cégünk nemzetközileg legismertebb, 

legsikeresebb fajtája, melyet számos 

országban, a legváltozatosabb 

körülmények közt termesztenek. 

Fajtaneve minden paradicsom piacon 

– Magyarországon is - ismert és elismert 

márkanévként működik. Sikerének titka 

a könnyű termeszthetőség, a stressz-

tűrőképesség, a stabil, jó íz, pultállóság, 

piacos megjelenés és a magas hozam. 

Bogyóátlagtömege 35-40 g.

Saluoso RZ F1
Alternatíva a Brioso RZ mellett

ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0/Si

 On

Az alapfajtánál valamivel nyitottabb 

és generatívabb jellegű, könnyebben 

irányítható, munkaerőbarátabb koktél 

paradicsom. Elsősorban alacsonyabb 

házakba, esetleg fóliasátrakba vagy 

olyan technológiákhoz javasoljuk, ahol 

szükség van az eltérő növényhabitusra. 

Magas hozama nagyon jó ízzel párosul. 

Repedésre, puhulásra nem érzékeny, ami 

nagy biztonságot ad a termesztésben és 

a kereskedelemben. Bogyóátlagtömege 

36-42 g.

Bellioso RZ F1
ToMV:02/Ff:AE/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,  negye dekbe 

vágva, salátákban rendkívül attraktívan 

mutat. Bogyómérete termesztéstechno ló-

giától függően 40-45 g.

Heavioso RZ F1
ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/

Vd:0/Si
 On

Termesztéstechnológiától függően 50-60 g 

tömegű nagy fürtös koktél paradi csom. 

Kisebb térállásban, 6 bogyóra metszve a 

prémium apró fürtös piac is megcélozható 

vele. Erős, nyitott lombú növénye van, 

könnyen termeszthető. Terméskötődése 

nagy biztonságú, szabályos fürtöket képez 

melegben is. Magas terméspotenciál 

és kiváló íz jellemzi. Csomagolva, akár 

márkázva is javasoljuk az értékesítését, 

így is megjelenítve, kiemelve más 

termékekkel szembeni különlegességét.

Brioso RZ Saluoso RZ Heavioso RZ 

Bellioso RZ  - Internal Red 
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Szilva alakú paradicsom fajták 

Wasino RZ F1
Fürtös koktél szilvaparadicsom

ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/
Si

 On/Ma/Mi/Mj

A bogyók jó ízűek, szép fürtöket képez, 

repedésre nem érzékeny és magas termés 

mennyiséget biztosít. A hasonló fajtákhoz 

képest nagy előnye a lisztharmat rezisz-

tencia! A termések átlagtömege 35-40 g.

Pareso RZ F1
Édes, ropogós mini szilva bogyós 
szedésre 

ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
 Ma/Mi/Mj

Kiemelkedő ízű, mély piros színű 

bogyói repedésre nem érzékenyek. 

Átlagos termesztési körülmények közt is 

eredményesen hajtatható. A termések 

átlagtömege 14-18 g.

Caldino RZ F1
Extra minőségű mini fürtös szilva 
fajta

ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/Si 
 Ma/Mi/Mj

A növények erősek, de generatív 

habitusúak. A bogyó átlagtömeg 

14-18 g, repedésre nem hajlamos, a 

terméskötődés rendkívül jó, szabályos 

fürtöket képez hőségben is. Kiváló 

íze és attraktív megjelenése miatt a 

legigényesebb piacokon is különleges 

minőséget képvisel.  

Csomagolva, márkázva javasoljuk az 

értékesítését.

Plumola RZ F1
90-100 g-os szilva alakú paradicsom

ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/
Si

 On

Bogyós és fürtös szedésre is alkalmas. 

Termései szép mélypiros színűek kívül és 

belül is. Nyitott, erős növényei vannak. 

Ca-hiánnyal szemben más, e típusba tartozó 

fajtáknál lényegesen ellenállóbb. 

Wasino RZ 

Caldino RZ

Plumola RZ 

Pareso RZ 
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Pink paradicsom fajták . 

Tatami RZ F1
Pink fürtös koktél fajta

ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0/Si 

On/Ma/Mi/Mj

40 g körüli bogyótömegű pink koktél, 

fürtös szedésre. Különleges színe és íze 

révén egyedi prémium termék készíthető 

belőle. Erős, vegetatív növénye van, nagy 

termésmennyiséget tud biztosítani.

Haiku RZ F1
Standard méretű pink fürtös 
paradicsom

ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0/Si

 TSWV/On

Kiváló ízű, a pink kör újabb terméke. 

Lapított fürtjei könnyen csomagolhatók. 

Bronzfoltosság vírus rezisztens! Bogyó 

átlagtömege 100 g.  

Roznari RZ F1
Különlegesen jó ízű pink cherry fajta

ToMV:02/Fol:0,1/ Va:0/Vd:0/Si
 Ma/Mi/Mj

Fürtös és bogyós szedésre is alkalmas. 

Termései 14-18 g átlagtömegűek, 

rendkívül ízletesek. Csomagolt áruként, 

márkázva javasoljuk értékesíteni.

Kawaguchi RZ F1
Pink húsparadicsom

 ToMV:02/Ff:AE/Fol:0,1/For
Sbl/Ma/Mi/Mj

Különlegesen jó ízű, egész szezonban 

magas Brix értéket biztosít. Az ebbe a 

típusba tartozó fajtáknál Ca-hiányra 

sokkal kevésbé hajlamos, míg 

pultállóságban, termésmennyiségben 

és ízben a hazai és külföldi tapasz-

talatok 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. kertésze-

tében 2020-ban szerepelt először a 

Kawaguchi RZ, duplafalú fóliaházban. 

Csizmadia Tamás elmondása szerint 

az eddigi legjobb fajtával van dolguk, 

amióta pink húsparadicsomokat 

termesztenek. Jóval kevesebb a Ca-hiány, 

mint korábban, legalább olyan jó az íz, 

mint az eddigi piacvezető fajta esetében, 

a termésmennyiség és a pultállóság is jó. 

Technológia tekintetében annyit javasolt 

a kertész, hogy dupla fólia esetén is 

érdemes lehet nyáron árnyékoló festést 

alkalmazni. A pink szortimentet idén a 

Tatami RZ koktél fajtával bővítették.

Roznari RZ Tatami RZ - Csizmadia Tamás, Majsaikert Kft. 

Haiku RZ 

Kawaguchi RZ 
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Eperparadicsomok 
– a Cubelli fajtakör fajtái

Ternetto RZ F1
Ropogós mini blocky paradicsom 
bogyós szedésre

ToMV:02/Fol:0,1
 Ma/Mi/Mj

A bogyók átlagtömege 10 g körüli. 

Ebben a méretben a kiváló ízt, színt, 

pultállóságot remekül kombinálja a 

kiugró termésmennyiséggel. Snack 

paradi    cs omként kerül értékesítésre. 

Erős, gene ratív, nyitott, munkaerőbarát 

növénye van. 

Papeletto RZ F1
Az igazi grillparadicsom!

 ToMV:02/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 

mellett grillezve vagy töltve extra kulináris 

élményeket nyújtanak. Magas száraz-

anyagtartalma és kevés leve miatt szend-

vicsekbe, pizzára is kiváló választás.

Redetto RZ F1
Midi blocky paradicsom fürtös 
szedésre

 ToMV:02/Fol:0
 Ma/Mi/Mj

Bogyó átlagtömege 22-25 g. A barázdált 

blocky jelleget más fajtákkal ellentétben 

nyáron, nagy melegben is megtartja, míg 

termésmennyiségben – köszönhetően 

a valamivel nagyobb bogyóméretnek 

- általában meghaladja azokat. 

Kimagaslóan jó ízű, mély piros színű, 

attraktív megjelenésű árut biztosít.

RZ 72022 F1
Barnásvörös (burgundi) mini blocky 
paradicsom

ToMV:02/Fol:0,1

Különleges színű, egyedi formájú 

paradicsom elsősorban bogyós 

szedésre, de csomagolva fürtben is 

értékesíthető. Átlagtömege 14-18 g. Brix 

értéke 9-10 körüli, rendkívül külön-

leges ízű, repedésre nem érzékeny. 

Mixekben, de önállóan is javasoljuk az 

értékesítését, elsősorban márkázott 

termékként, kiemelve a fajta egyediségét, 

különlegességét.

Cubelli program: A Cubelli fajtáknak 

mind speciális, blocky paradicsom 

formája van egy enyhe rovátkával a 

bogyók falán és ezt mindvégig meg is 

tartják a szezon során. Ezen hibridek 

rendkívül zamatosak, a fogyasztói 

fel   mérésekben minden esetben igen 

magasra rangsorolják. Frissen, töltve  

vagy grillezve is fogyaszthatók. Bogyós 

és fürtös fajták is megtalálhatók a 

szortimentben.

Redetto RZ 

Papeletto RZ 

Ternetto RZ 
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Húsparadicsom fajták.

Securitas RZ F1
 ToMV:02/Ff:AE/Fol:0, 1/For/Va:0/

Vd:0
 On/Sbl

220-260 g körüli átlagtömegű húspara-

dicsom fajta. A bogyók enyhén lapítottak 

és csak enyhén gerezdesek. Generatív 

jellegű, de erős növénye van. Az egyen-

letes bogyóméret megőrzése végett 

érdemes egész szezonban 3 bogyóra 

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.

  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

Paradicsom rezisztenciák, jelőlések

Securitas RZ 

RZ 72-BF0631

Securitas RZ 

RZ 72-BF0631

RZ 72BF0631 F1
ToMV:02/Ff:AE/Fol:0, 1/For/Va:0/

Vd:0
 On

240-280 g átlagtömegű, erősen gerezdes, 

lapított bogyójú klasszikus húsparadi-

csom fajta, jó színnel és megfelelő 

pultállósággal. A 2021-es szezonban 

próbatermesztésre javasoljuk. 
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Snack paradicsom fajták .

Anamaria RZ F1
(RZ 72009)

ToMV:02/Fol:0,1
Ma/Mi/Mj

10 g körüli, Solarino típusú mini szilva 

snack paradicsom. Az alapfajtánál 

erősebb növényei vannak, termésmeny-

nyisége magasabb, míg ízben ugyanazt a 

szintet képes biztosítani.

Solarino RZ F1
ToMV:02/Fol:0,1
Sbl/Ma/Mi/Mj

10 g átlagtömegű mini szilva paradicsom 

bogyós szedésre. Nagyon magas Brix 

érték, egészen speciális édes íz, mély 

piros szín jellemzik. Az áru értékesítése 

csomagolva, kisebb kiszerelésekben - 

200-250 g - általában bogyózva, prémium 

árkategóriában történik. 

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 Anamaria RZ 
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Maggino RZ F1
ToMV:02/Fol:0/For

10 g-os sárgára érő mini szilva paradi-

csom, kiválóan kombinálható az 

értékesítés során a Solarino RZ-vel. 

RZ 72012 F1
ToMV:02/For/Va:0/Vd:0

Operino RZ típusú újdonság, 

narancssárga színnel, tesztelésre 

javasoljuk.

Operino RZ F1
ToMV:02/Fol:0/Va:0/Vd:0

12-15 g körüli körte formájú, okkersárgára 

érő különlegesség. Bogyós szedésre, 

mixekben felhasználva javasoljuk. 

RZ 72019, 72020 F1
Narancssárga és rózsaszín szilva paradi-

csomok 15-18 g tömeggel, különleges,  

jó ízzel. Elsősorban próbatermesztésekre 

javasoljuk őket.

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. 

Maggino RZ Operino RZ 

Operino RZ 
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Egyéb különleges 
paradicsom fajták 

Rugantino RZ F1
ToMV:02/Ff:AE/Fol:0/For/Sbl/Va:0/

Vd:0

Bivalyszív paradicsom fajta 200 g körüli 

bogyó átlagtömeggel. Bogyós szedése 

javasolt. Rendkívül finom ize,  egyedi 

formája, húsállaga kimagaslóvá teszi 

a paradicsom különlegességek között, 

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 java-

soljuk hozzá.

Farbini RZ F1
ToMV:02/Fol:0/For
 Ma/Mi/Mj

20 g körüli bogyótömegű, okkersárga 

színre érő, kiváló ízű mini San Marzano 

paradicsom bogyós szedésre.  

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

keverve rendkívül mutatós csomagolt 

termék készülhet belőle.

Idolini RZ F1
ToMV:02/Fol:0
 Ma/Mi/Mj

18-22 g átlagtömegű, mini San Marzano 

típusú paradicsom, elsősorban bogyós 

szedésre. Igazi különlegesség, finom ízzel. 

Generatív növényei nyitott lombozattal 

rendelkeznek. 

Idolini RZ 

Farbini RZ Rugantino RZ 
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Alany fajták. 

Emperador RZ F1
ToMV:02/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
Ma/Mi/Mj

A Rijk Zwaan legismertebb, legnépsze-

rűbb alany fajtája. Minden ismert 

paradicsom hibriddel jól kombinálható. 

Igen erős növekedési erélyű alany. 

Hazai tapasztalataink szerint a jó vigor 

mellett kimondottan generatív jellegű 

fürtök képzését segíti elő – ennek ered-

ményeképp mind több kertész használja 

az Emperador RZ-t.

Stallone RZ F1
ToMV:02/Ff:B,D/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/

Vd:0

Az Emperador RZ-nél generatívabb 

növekedést biztosít a termesztett 

fajtának. Középerős növekedésű alany, 

kimondottan talaj nélküli termesztésre. 

Vegetatív jellegű fajták és néhány paradi-

csom különlegesség esetében a Stallone 

RZ alkalmazása lehet a jó választás. 

Suzuka RZ F1
ToMV:02/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj

A legerősebb növekedési erélyt biztosító 

alany fajtánk. A generatív és középerős 

fajták esetében, főképp nagylégterű és 

diffúz házakba javasoljuk elsősorban. 

Minden ismert fajtával kompatibilis.

Kaiser RZ F1
ToMV:02/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj

Emperador RZ-nél egész kis mértékben 

gyengébb növekedési erélyt biztosító 

alany fajta, mely nagyon jó egyensúlyt ad 

a termesztett növénynek. Néhány fajta 

esetében a Kaiser RZ-vel történő oltás 

esetében láttuk a legjobb eredményeket, 

kiválóan szerepel pl.: a Brioso RZ-vel 

történő kombinációban.

Genery RZ - Kaiser RZ alanyon

Alany: Kaiser RZ 

Alany: Kaiser RZ 

Alany: Stallone RZ 
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Fejes-, kel, vöröskáposzta
fajták és újdonságok

Karfiol fajtáink – 
zöld karfiol és romanesco



▼ ZARISSIMA RZ F1  Újdonság
A legkorábbi gömbölyű káposzta

•  kiültetést követően 52-55 nappal vágható korai káposzta hibrid

•  attraktív megjelenésű gömbölyű feje gyorsan tömörödik, átlag-
súlya 900-1500 g

•  kompakt fejszerkezetének köszönhetően nagyon jól ládázható

•  középerős növekedésű növényei jól sűríthetők

•  lombegészsége kiváló, peronoszpórának és más betegségeknek 
jól ellenáll

•  felmagzással szembeni toleranciája kiemelkedő

•  elsősorban hajtatási körülmények közé javasoljuk, de korai 
fátyolfóliás és korai szabadföldi termesztésben is számíthatunk 
a Zarissima RZ által nyújtott minőségre

•  ajánlott tőszám: 55-65 ezer tő/ha

▲ PUSHMA RZ F1
Korai profitra hangolva

•  55-58 napos tenyészidejű korai káposzta hibrid

•  hajtatási és korai szabadföldi termesztésre egyaránt javasoljuk

•  tökéletesen kerek fej alak és friss zöld szín jellemzi

•  kimagaslóan egyöntetű alakja és mérete gyors betakarítást és 
nagy termésmennyiséget tesz lehetővé

•  átlagos fejméret 0,9 – 2 kg

•  erőteljes gyökérzetének köszönhetően gyengébb talajokon is 
magas hozam elérésére képes

•  a fejek kissé a talaj felett „ülnek”, mely az alsó levelek levegő-
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

▲ ▼ TOPMA RZ F1
75 napos pultra való

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

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

•  elsősorban frisspiaci felhasználású: tömör fejei biztonsággal 
elérik a 1,5-3,5 kg súlyt, túlnövésre mégsem hajlamosak

•  a nagyon mutatós fejek enyhén lapított formájúak, ezáltal külö-
nösen könnyen ládázhatók

•  közepes lombjának köszönhetően ültetését sűrű térállásban 
javasoljuk

•  erős gyökérzete révén jól alkalmazkodik a különböző talajviszo-
nyokhoz, könnyen termeszthető

•  betegségekre és tripszre nem érzékeny

•  rövid torzsájának, kiváló szeletminőségének és kiemelkedően 
finom ízének köszönhetően ipari felhasználásra is kiváló alap-
anyag

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

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

• Rezisztencia: Foc:1

▼ GINTAMA RZ F1
A sokoldalú biztonság

•   elsősorban frisspiaci hasznosítású, de első osztályú savanyítási 
alapanyagként is bevált fajta közepes tárolhatósággal

•  teljes érettségét 95 -100 nap után éri el, ekkor az átlagos 
fejméret 2- 4,5 kg

•  közepesen erős növekedésű növényei extenzív körülmények 
között is megbízható hozamot biztosítanak

•  egyedülálló hőtűrése miatt nyári vágásra és termesztésre is 
kiválóan alkalmas – forró, száraz nyarakon is jól teljesít

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

•  hosszú lábon tarthatóságának köszönhetően betakarítása 
rugalmasan ütemezhető

•  erősen viaszos, acélos színű levelei jó lombegészséggel bírnak

•  tripsz kártételének valamint gombás és baktériumos betegsé-
geknek jól ellenáll

•  közepes torzsája miatt ipari felhasználás esetén kis veszte-
séggel készíthető elő savanyításra, magas szárazanyag- és rost-
tartalma 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

Fejeskáposzta
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▲ CONGAMA RZ
Újdonság
Rövidebb tenyészidő – hosszabb 
tárolhatóság

•  hazai szelekciónk újdonsága a tárolási 
szegmensben

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

•  a rövidebb tenyészidő ellenére hosszú 
tárolásra is kiváló választás!

•  sima erezetű, acélos színű levelekkel 
takart fejek

•  súlya térállástól függően legalább 1,5 
kg, de akár a 4 kg-ot is elérheti

•  nyitott növényhabitusának köszönhe-
tően nagy egyedszám mellett is kiváló, 
pultos árut ad

•  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

•  ültetését nyári vágáshoz kora tavasztól, 
betárolási céllal július 5-ig javasoljuk

•  ajánlott tőszám: 38-48 ezer tő/ha

•  Rezisztencia: HR Foc:1

▼ FOXMA RZ F1
Újdonság
Tárolási káposzta az 
áruházláncoknak

•  kifejezetten pultos méretet adó tárolási 
fajta újdonság, ezért elsősorban frisspi-
acra vagy áruházlánci értékesítésre 
javasoljuk

•  kiültetést követően 105-110 nappal 
vágható

•  a rendkívül tömör, gömbölyű fejek súlya 
átlagosan 1,5-3,0 kg, melyeket alak és 
méret tekintetében magasfokú egyönte-
tűség jellemez

•  a Congama RZ – hez hasonlóan a taka-
rólevelek eltávolítását követően további 
5-6 zöld színű levél takarja a fejeket, 
amely a pulton kihelyezve a frissességet 
sugallja

•  kompakt habitusának köszönhetően 
sűrű térállásban is kimagasló minőségű 
terméssel számolhatunk

•  betegségekre és tripszre nem érzékeny

•  hosszú tárolási célra is kiválóan 
alkalmas

•  április elejétől július 5-ig ültethető

•  javasolt tőszám: 36 – 50 ezer tő/ha

• Rezisztencia: HR Foc:1

VLADIMA RZ F1
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, 
palántázást követően 115-120 nappal 
betakarítható

•  a fejek formája a Mucsuma RZ-hez 
hasonló, súlya térállástól függően lega-
lább 2,5 kg, de elérheti az 5 kg-ot is

•  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 növény-
számra jól reagál, akár 48-50.000 
növény/ha sűrű térállásban is jól teljesít!

•  alacsony növényszám mellett ipari 
felhasználásra alkalmas méretű fejek 
nyerhetők

•  egyöntetűségének köszönhetően 
kiegyenlített állománnyal, nagy termés-
mennyiséggel számolhatunk

•  ültetését tavasztól június végéig javasoljuk, 
38-48 ezer tő/ha egyedszámmal

• Rezisztencia: HR Foc:1

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

•  teljes érettségét ültetés után 120 nappal éri el

•  növekedése és lombja erőteljes, gombás és baktériumos beteg-
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 térál-
lású ültetésekben jól teljesít,

•  a magasan ülő fejek a gépi betakarítást is lehetővé teszik!

•  savanyításra történő előkészítéskor kicsi a torzsázási veszteség

•  a finom belső szerkezetű fejek szeleteléskor kellemesen édes 
ízű, hosszú szálakat adnak, a Lagrima RZ-ből készített savanyú-
káposzta színe sárgás színezetű

•  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

▼ FLEXIMA RZ F1
Kicsi, de tárolható

•  kifejezetten pultos méretet adó tárolási fajta

•  125 nap tenyészidejének köszönhetően a tárolási fajtasorba-
könnyen beilleszthető

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

•  a középerős növekedésű növények a magas növényszámhoz is 
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

GÉPI
BETAKARÍTÁSRA IS!

GÉPI
BETAKARÍTÁSRA IS!

Fajta Tenyész -
idő (nap) Alak Felhasználás Súly(kg) Rezisztencia Kiemelt tulajdonságok

Jetma 53 kerek hajtatás 0,8 – 1,5 Foc:1 a legkorábbi fejeskáposzta!

Adema 60-65 kerek korai szabadföld 1,5 – 2,0 gyors kilók repedés nélkül

Tacoma 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

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 nagy fejméret az ipar részére

Zuleima 125 lapított ipari hasznosítás 4 – 7 nagy fejméret, extenzív körülmények közé

Mucsuma 125 kerek tárolás és ipari hasznosítás 3 – 5 Foc:1 kifejezetten hosszút árolásra

További forgalomban lévő fejeskáposzta fajtáink
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◀ REDMA RZ F1
•  a 80-85 napos vöröskáposzta fajták körében az egyik legnép-

szerűbb fajta

•  a szabályos kerek fejalak intenzív lila színnel párosul

•  átlagos fejméret 1,5 – 3 kg, tömör szerkezetű, rövid torzsával

•  erős növekedésű, rugalmasan termelhető fajta, amely a külön-
böző termesztési viszonyok között is megbízhatóan terem, 
emellett lábontarthatósága kiváló

•  elsősorban frisspiaci felhasználásra és közepesen hosszú táro-
lásra ajánljuk

•  termesztését a kora nyári és őszi időszakra ütemezzük!

• ajánlott tőszám: 30-40 ezer tő/ha

◀ RED CHARISMA RZ F1
•  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

▲ REXOMA RZ F1
•  kerek alakú, elsősorban frisspiaci és 

tárolási fajta

•  a fejek átlagsúlya 1,5-3,5 kg, szerkezete 
tömör, torzsája rövid, színe mély lila

•  erős növényeinek köszönhetően 
gyenge talajviszonyok és félintenzív 
körülmények között is jó eredménnyel 
termeszthető

•  a fejek belsejében történő levélszél 
barnulásra nem érzékeny

•  kiültetéstől számítva 120 napra vágható, 
hosszú tárolásra alkalmas fajta

• ajánlott tőszám: 30-40 ezer tő/ha

RESIMA RZ F1
•  a frisspiac és tárolás másik fajtája, 

melyet hosszúkás fejalak jellemez

•  átlagosan 2-4 kg-os fejméretét 120 nap 
alatt éri el

•  középerős növénye erősen viaszos, a 
levelek színe mély lila

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

•  hosszan tárolható és könnyen pucol-
ható, emellett ipari feldolgozásra is 
alkalmas

•  hőtűrése kiemelkedő, termésbiztonsága 
száraz forró nyarakon is páratlan

•  optimális ültetési idő: május elejétől 
június közepéig

•  ajánlott tőszám: 28-40 ezer tő/ha

▼ FUTURIMA RZ F1
•   az ipar kifejezetten nagytestű és kiemel-

kedő termőképességű vöröskáposzta 
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 belse-
jében is, finoman rétegzett vékony 
levelek és erezet valamint rövid torzsa 
jellemzi

•  hűtött körülmények között hosszan 
tárolható

•  ültetését május elejétől június közepéig 
javasoljuk

•  ajánlott tőszám: 22-26 ezer tő/ha

Vöröskáposzta
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▼ 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!

•  az egyöntetű fejek belseje kifejezetten tömör, íze csemegés

•  termesztését hajtatási és korai szabadföldi körülmények közé 
javasoljuk

•  optimális ültetési idő hajtatásban február eleje, szabadföldön 
március közepétől április végéig

•  ajánlott tőszám: 40-55 ezer tő/ha

▲ ▼ MADLENE RZ F1
•  rugalmasságának és példátlanul fajsúlyos fejeinek köszönhe-

tően az elmúlt években a magyar kertészek kedvenc kelká-
poszta fajtájává vált a Madlene RZ F1

•  a kerek alakú fejek tömörek, átlagosan 1,5 – 2 kg súlyúak, túlnö-
vésre nem hajlamosak

•  robusztus növénye sötétzöld, rendkívül mutatós, finoman 
hólyagzott levelekből épül fel

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

•  ajánlott tőszám: 35-42 ezer tő/ha

Kelkáposzta
AGASSI RZ F1
•    nagy termőképességű fajta egyedülálló 

hőtűréssel, 70-75 napos tenyészidővel

•  rózsája boltozatos, közepesen szemcsé-
zett, sima felületű és tömör, átlagsúlya 
700-1300 g

•  kevés oldalrózsát képez, termésének 
nagy részét főrózsája adja

•  levélátnövésre illetve a szár ürege-
sedésre a leforróbb nyarakon sem 
hajlamos

•  kiültetése március végétől augusztus 
elejéig lehetséges

•  ajánlott tőszám: 35-45 ezer tő/ha

•  rezisztencia: HR Foc:1

▼ ORANTES RZ F1
•    az AGASSI RZ F1-nél rövidebb tenyészi-

dejű, 68-72 napos fajta

•  magasan ülő rózsái tömörek, fajsú-
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 
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

Brokkoli
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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

•  elsősorban frisspiaci felhasználásra

•  erős lombozat és felálló levélzet jellemzi

•  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

▼ 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

•  a fehér és tömör rózsák szőrösödésre, 
lilulásra nem hajlamosak, takarásuk 
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, 
betegségeknek erősen ellenáll

•  felálló leveleinek és közép erős 
növekedésének köszönhetően intenzív 
technológia mellett jól sűríthető

•  levélszél barnulásra a fajta nem 
érzékeny

•  a rózsák fejlődése egységes, de nem 
túlzottan koncentrált, betakarítása 
kiszámítható

•  fátyolfóliás termesztésre is alkalmas, 
ezért ültetését akár már március végétől 
egészen július végéig javasoljuk

•  javasolt tőszám: 28-43 ezer tő/ha

Fajta 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

VITAVERDE RZ F1 75 zöldkarfiol frisspiacra, áprilistól július végéig 30-35.000

PUNTOVERDE RZ F1 80-95 Romanescokarfiol, nyári és őszi termesztésre is 30-35.000

▲ BELCOURT RZ F1
•   frisspiaci és ipari célra egyaránt kiválóan 

alkalmas újdonság

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

•  növényei erős növekedésűek, a rózsák 
takarása kiváló

•  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 lehűlé-
seket nagyon jól viseli

•  betakarítását nyár végére és őszre 
ütemezzük!

•  frisspiaci és ipari célra egyaránt jól hasz-
nálható hibrid

•  ajánlott tőszám: 24-32 ezer tő/ha

SANTAMARIA RZ F1
•   karfiol szortimentünk zászlóshajója, a 

magyar kertészek körében töretlen népsze-
rűségnek örvend, melyet kiváló minősé-
gének és megbízhatóságának köszönhet

•  rózsája akár 3 kg-os méretben is tömör 
és fehér marad, öntakarása széleslevelű 
lombjának köszönhetően tavasztól 
nyárig tökéletes

•  tenyészideje kiszámítható, palántázástól 
számítva nyáron 78-82 nap, ősszel 85-90 nap

•  termesztését tavasztól késő őszig, félin-
tenzív és intenzív körülmények között 
egyaránt javasoljuk

•  rózsaminősége és termésmennyisége 
miatt frisspiaci és ipari célra is kiváló 
választás a Santamaria RZ F1

•  ültetése az első szabadföldi szaka-
szoktól kezdve július végéig ajánlott

•  szedési szakaszoláshoz a Ormonde RZ 
és Cercy RZ fajtákat ajánljuk

•  ajánlott tőszám: 23-33 ezer tő/ha

CERCY RZ F1
•   Santamaria rózsaminőség, erős 

lombozat

•  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
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A karalábé továbbra is a hazai frisspiacra termelő kertészek 
kedvelt növényei közé tartozik, enyhén növekszik a fogyasztás 
és bizonyos időszakokban számottevő mennyiség kerül 
exportra is. Ezzel együtt számos kihívással kell szembenézni, 
amelyek közül a legtöbb fejtörést a nagy kézimunka igény 
jelenti. 
A munkaerőhiány  az utóbbi években a kertészek legfonto
sabb  napi problémájává vált  nem csak hazánkban, hanem  
egész Európában. A munkabér költségek az elmúlt 34 évben 
4060 %kal emelkedtek. Egyre nehezebben lehet megfelelő 
mennyiségű és kvalitású munkaerőt  találni, ezért a munkák 
egy részét nem vagy késve tudják a kertészek elvégezni. Ennek 
következtében egyre nehezebben lehet a növények opti
mális fejlődéséhez szükséges technológiai elemeket időben 
kivitelezni. A magasabb zöldség árak azonban valamelyest 
kompenzálják a termesztés során fellépő többlet költségeket. 
Több dolog együttes hatásaként, de főleg más zöldségfélékhez 
képest (az alacsonyabb munkaerőigény miatt), a hazai karalá
bétermesztés minimális növekedése figyelhető meg az utóbbi 
időben. 
A karalábé termesztés napi gyakorlatát számos változás 
jellemzi, egyebek mellett manapság már nem meglepő, hogy 
a nyári melegben jobb minőséget lehet a piacra vinni a fólia 
alatti termesztésből, mint szabadföldről. Természetesen ez 
azt is jelenti, hogy fólia alatt nem lehet azokat a jól bevált 
tápanyagutánpótlási, öntözési stratégiákat követni, amelyek 
szabadföldi körülmények között megbízható eredményt 
adtak. A Rijk Zwaannál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 
a megváltozó viszonyok mellett ne csak modern fajtákkal, 
hanem a termesztés technológia újragondolásában is segítsük 
partnereinket.    
A Rijk Zwaan Kft. a Felgyői Kísérleti Kertben folytatott szelek
ciós kísérletekre, valamint a kertészeknél végzett próbater
mesztésekre alapozva állítja össze hazai fajtaszortimentjét 
annak érdekében, hogy minden kertész megtalálja azt  a 
hibridet a kínálatunkban, amely a saját termesztési feltéte
leinek legjobban megfelel.
Ebben a kiadványban áttekintést kívánunk adni az aktuális 
fajta szortimentünk mellett az újdonságokról, valamint 
termesztési fogásokról, praktikákról is. Továbbá kitérünk 
néhány a termesztés során gyakrabban előforduló problémára 
és ismertetjük azok kiküszöbölésének lehetőségeit.

Csak a fajta változik, 
a minőség állandó! 
A fajtaválasztást számos tényező befolyásolja. Az, hogy melyik 
időszakban termeljük a karalábét az egyik legfontosabb. 
A tavaszi fajtáknál a gyorsaság a meghatározó és ebben a 
Nacimiento RZ az egyik legjobb. Nyári időszakban fontos, hogy 
a növény képes legyen megfelelő méretű lombot nevelni, mint 
pl. a Volturno RZ és Morre RZ fajták. 
Másik meghatározó tényező, hogy milyen talaj típuson 
termelünk és harmadsorban a piacunk igényeinek is meg 
kell felelni. Ne egy fajtával dolgozzunk egész évben, hanem 
válasszuk ki az adott időszaknak legjobban megfelelő fajtát – a 
termőhely adottságait figyelembe véve és így mindig primőr 
minőséget tudunk termelni. 
Milyen paraméterekkel rendelkezik a primőr karalábé?
• lapított, világos színű gumó 
• zsenge, fásodásra nem hajlamos belső rész
• stabil, megfelelő hosszúságú szik alatti szárrész
• erős, felálló lombozat, megfelelő hosszúságú levelekkel

Szortimentünkben megtalálhatja az Ön körülményeihez a 
legjobb fajtát. Fajtaválasztás előtt hívjon minket és segítünk a 
döntésében!
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Werre RZ  F1    
Megoldás a nyári melegre
• az elmúlt évek piacvezető fajtája 
hazánkban  nem véletlenül
• a nyári fóliás termesztés alapfajtája lett, 
mivel jól viseli a meleg klímát
• a gumón sok levél található, melyek 
vastagon viaszosak, ezért betegségre nem 
fogékony és piacossá teszi
• szabadföldi termesztés esetén a nyári 
időszakban valamivel több (0,51 dkg/m2) 
nitrogén műtrágya szükséges a megfelelő 
levélméret eléréséhez, mint más fajták 
esetében. Fólia alatti termesztésnél erre 
nincs szükség
• levél ízesülése keskeny, csinos, ez is 
attraktívabbá teszi a gumót
• szinte fehér színű lapított gumó formáját 
akár 1518 cmes átmérő mellett is tartja
• nagyon lassan fásodik, ezért ipari 
méretben is kiváló belső minőséggel 
rendelkezik
• szik alatti szár része erős, ezáltal a nagy
méretű gumó sem dől meg
• ajánlás: szabadföldre április végétől 
augusztus közepéig javasoljuk, míg fólia 
alatti termesztés esetén április elejétől 
augusztus végéig történő ültetésekre

Fajtaajánlat
Morre RZ  F1    
Intenzíven termelő kertészek 
kedvelt fajtája
• egészséges, erős, felálló levélzetet nevel 
nyáron is – természetesen öntözés mellett
• a stabil szik alatti szára biztosan tartja a 
gumót, ami megdőlésre  nem hajlamos  
• felálló levelek szépen ízesülnek a 
gumóhoz, ami a rekeszben tovább emeli 
az áru értékét
• világoszöld gumója sokáig megőrzi lapí
tott jellegét még forró időjárás esetén is
• levélnyele rugalmas, szedéskor kevésbé 
sérül, így lendületesen, könnyen szedhető, 
a szára nem kemény
• Morre RZ termesztését elsősorban 
szabadföldön, kora tavasztól nyáron át 
őszig javasoljuk, de nagy légterű hideg
fólia alatt is kiválóan teljesít

Volturno RZ  F1    
• biztonságosan és könnyen termeszthető 
szabadföldi betakarításra javasolt fajta
• a kifejezetten erős, viaszos, felálló 
lombozata gombabetegségekre csapa
dékos periódusokban sem fogékony
• lapított gumó formáját nemcsak legto
vább megőrzi, de fásodásra sem hajlamos
• szik alatti szára a leghosszabb a szorti
mentben, ennek következtében szedése 
nagyon könnyű és jó minőségben, szeny
nyeződésmentesen kivitelezhető
• szára erős, megdőlésre palántakorban 
sem hajlamos, a világoszöld gumót 
biztosan tartja
• agresszív, mélyre hatoló gyökérzete 
miatt gyengébb termőhelyi viszonyok 
között is jó minőséget ad
• jól viseli a lábontartást, a tenyészidőszak 
leteltével, esetleg túlnőve sem betegszik 
le gyorsan, 
• termesztését elsősorban április végétől 
augusztus 20ig szabadföldre javasoljuk

Drava RZ  F1    
Gyors fajta fólia alatti és korai 
szabadföldi termesztésre 
• erősen viaszos levele ellenáll a 
gombabetegségeknek
• szik alatti szár része stabilan tartja a 
gumót minden körülmények között
• gumója világoszöld, lapított, fásodásra 
nem hajlamos, könnyű vágni
• ültetését fólia alá február végétől április 
elejéig, szabadföldre március közepétől 
április végéig javasoljuk, ősszel szabad
földre augusztus utolsó két hetében, fólia 
alá pedig augusztus 20tól szeptember 
10ig

Alme RZ  F1    Újdonság!
Próbatermesztésre javasoljuk
• tavasziőszi ültetésekre javasoljuk fólia 
alatt és szabadföldre is
• lapított, világoszöld gumója van
• felálló levelek jellemzik nagy és viaszos 
levéllemezzel
• szik alatti szárrész jól tartja a gumót és 
könnyű vágni

Templin RZ  F1 
• felálló, egészséges lombozata van 
és nagyon jó az általános stressztűrő 
képessége
• a szik alatti szár stabilan tartja a gumót, 
megdőlésre nem hajlamos
• szép, attraktív lombot nevel még akkor 
is, amikor a körülmények elmaradnak az 
optimálistól
• gyors, de nem a legkorábbi fajtánk 
a szortimentben, előnye a jó minőség 
mellett a megbízhatóság és tetszetős 
lomb 
• ültetését fólia alá február végétől április 
elejéig, szabadföldre március közepétől 
április végéig javasoljuk, ősszel szabad
földre augusztus utolsó két hetében, fólia 
alá pedig augusztus 20tól szeptember 
10ig
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Nacimiento RZ  F1    
• lapított gumója világos színű, amit az 
erős szik alatti szár stabilan tart
• kifejezetten gyors, könnyen termeszt
hető fajta, ami prémium kategóriás 
terméket ad
• ültetését a legkorábbi tavaszi szaka
szokra javasoljuk, betakarítását áprilisig 
ütemezzük  

Cindy RZ  F1    
A leggyorsabb Rijk Zwaan fajta
• bevált, szupergyors, kedvelt fajta, ami a 
fényszegény viszonyokat nagyon jól viseli
•  Cindy RZ fajtát elsősorban márciusban, 
ill. április elején történő betakarításra, 
fóliás hajtatásra ajánljuk 

Terek RZ  F1    
Egyik legvilágosabb gumószínnel 
rendelkező fajta a szortimentben
• a finom levélnyél simán és rugalmasan 
ízesül a gumóhoz, ezért tetszetős a megje
lenése, valamint a szedés során nem 
hajlamos sérülésre, „nem roppan meg”, 
így tovább friss marad
• ültetését fólia sátorban javasoljuk ápri
listól szeptember elejéig

Siret RZ  F1    
Extra lapos gumót képező, erős 
lombozatú fajta 
• levéllemeze kifejezetten nagy, levélzete 
fólia alatt felálló jellegű
• lapított gumó alakját kedvezőtlen körül
mények között és túlkoros állapotban is 
megtartja
• külön értéke, hogy peronoszpórára nem 
érzékeny az erősen viaszos levele végett, 
ezért fóliában, mikroszórófejes öntözés 
esetén is biztonságosan, alacsony vegy
szerfelhasználás mellett termeszthető  
• a kora őszi hideg, gyakran borús időjá
rást jól tolerálja, alacsony hőmérsékleten 
is képes fejlődni, ezért az őszi hajtatás 
egyre népszerűbb fajtája
• javasolt ültetési időpont: szabadföldre 
augusztus utolsó két hetében, fólia alatti 
termesztésre pedig augusztus 25től 
szeptember 15ig

Ukza RZ  F1    
Első lila színű hibrid a 
szortimentünkben!
• a fehér fajtákhoz hasonló növény
felépítés valamint lapított gumó alak 
jellemzi, ezért a világoszöld hibridek 
mellett választék bővítésként termeszt
hető és azokkal együtt értékesíthető  
• eddigi tapasztalataink szerint ülte
tését márciustól augusztus közepéig 
ütemezhetjük
• várakozásaink szerint a megnyerő mély 
lila szín, a jó minőség, valamint a tetszetős 
megjelenése a karalábépiac üde színfoltja 
lesz   

Beas RZ  F1    Újdonság!
Az első igazán fehér karalábé!
• Beas RZ fajta a nemesítői műhelyünk 
legújabb üdvöskéje
• hófehér színével, édeskés és zamatos 
ízével eltér a standard fajtáktól
• a karalábé állaga sem annyira harsogó 
és kemény, a pulton tarthatósága az 
ismert fajtákhoz hasonló
• lombja gombabetegségekre nem fogé
kony, levéllemeze nagy és a fő ere szintén 
fehér színű
• próbatermesztésre javasoljuk a tavaszi 
és őszi időszakban szabadföldre vagy fólia 
alatt
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Milyen a jó 
palánta?
Azzal, hogy adott időszakra kiválasztjuk a termesztési 
időszaknak megfelelő fajtát még csak az első lépést 
tesszük meg, igaz az egyik legfontosabbat! A jó starthoz 
viszont jó palántát is kell nevelni. A perciziós magjaink 
biztosítják Önöknek a jó kelést és a lendületes fejlődést.
Néhány tipp a palántaneveléshez:
• a csíráztatásnál a karalábé 200C fokot igényel, amit 
13150C  fokra kell csökkenteni kelést követően (vetés 
után kb. 4045 órával).
• tápoldatozásra kálium túlsúlyos komplex műtrágyát 
használjunk (N:K= 1,0:1,31,5).
• a fényszegény időszakban erősen kálium túlsúlyos 
műtrágyával öntözzük (N:K = 1,0:1,51,8) és magas (akár 
33,5es) ECvel, hogy a palánta ne nyúljon meg.
• ezt nyáron is lehet alkalmazni, ha esetleg csúszik a 
kiültetés.
• törekedjünk arra, hogy ne vénüljön meg a palánta, mert 
akkor nehezebben tud megindulni, esetleg később a 
gumó tölcséres formájú lehet.
• ha folyamatos termesztést végzünk, egész évben figyel
jünk, hogy a vetés a szükségestől ne korábban történjen
• a palántanevelési idő a téli időszakban akár 68 hét is 
lehet, míg nyáron 2 és fél hét!
• törekedjünk a palánta edzésére kiültetés előtt.
Hiba: találkozni azzal a szakmai hibával, hogy a hosszú 
szár elérése miatt a palántanevelés során nitrogénes 
tápoldatot használnak. Ezzel számos további problémát 
idézhetünk elő:
• fokozódik a megdőlés veszélye, 
• a növények gombás betegségekre fokozottan érzé
kennyé válnak, 
• a tenyészidőszak kitolódik 
• gumódeformáció lép fel: lapított alak helyett, 
gömbölyű, ill. hengeres lesz

Talajelőkészítés
Sokan gondolhatják, hogy a karalábé nem igényli a 

mély talajmunkát mivel sekélyen gyökerezik. Abban a 

részben, hogy a gyökérzet nem akkora volumenű, mint 

más káposztaféléknek, igazuk is van. Viszont a talaj 

előkészítés mélysége nagyon fontos a növényvédelem 

szempontjából és természetesen a megfelelő gyökérzet 

kialakulásának is az alapja.

Az első kérdés talán az, 

- milyen az ideális talaj a 
karalábénak?
A válasz egyszerű: a laza homoktalajtól a nehéz kötött 
talajokig sikeresen termeszthető a talajtípusnak 
megfelelő technológia mellett. A karalábé nem szereti a 
monokultúrás termesztést. Ha tehetjük, akkor évről évre 
cseréljük a helyét mivel talajuntság léphet fel! Ha nincs 
rá mód, akkor pedig igyekezzünk a talajélet fenntartását 
szem előtt tartani  és kiemelt figyelmet fordítani az 
aprómorzsás talajszerkezet kialakításának. Ebben a 
különböző baktérium trágyák sokat segíthetnek.
 

- hogyan alakítsunk ki jó 
talajszerkezetet?
Ha szabadföldön dolgozunk, akkor célszerű minden 
évben, de legalább kétévente mélylazítózni 7080 
cm mélyen  homoktalajon is, nem csak a kötött 
talajon. Miért van erre szükség? Az utóbbi időben egyre 
gyakrabban előfordul, hogy rövid idő alatt nagy meny
nyiségű csapadékot kapunk. Ilyen helyzetben, ha nem 
megfelelő a vízelvezetés, akkor a pangóvizek kialakulása 
miatt a Xanthomonas megjelenik a növényeken. 

Lehetőleg akkor végezzük el a talajmunkát, amikor a talaj 
nedveségtartalma az optimálishoz közelít, ez főképpen 
kötött talajnál fontos. A karalábé gyökerének megfelelő 
fejlődéséhez szükséges a 2530 cm mély, aprómorzsás, 
porózus szerkezet, mint tudjuk a gyökérzete nem hatol 
nagyon mélyre. A növény tenyészideje rövid , ha az 
indulásnál gond van, akkor nem várhatunk szép és 
egészséges növényt. Talajtípustól függetlenül a szerves
trágya vagy zöldtrágya használata javasolt. Ezekkel a 
talajéletet serkenteni kell. Különböző baktérium trágyák 
használata elősegíti a tápele  mek feltáródását a növény 
számára. Az ásógépek alkalmazása kezd egyre szélesebb 
körben elterjedni a talajművelésben. A munkamenet 
folyamán az ásógép nem végez olyan drasztikus munkát, 
mint a talajmaró. A művelet után jobb talajszerkezetet 
fogunk kapni és a talajéletet sem romboljuk le.

Szabadföldi karalábétermesztésnél célszerű ágyást 
készíteni és arra ültetni a palántát. Nagyobb esők 
után a növény kevésbé fogékony a baktériumos és 
gombás betegségekre. Így adott területre valamelyest 
kevesebb növényt tudunk ültetni, de kisebb a kocká
zata a betegségek kialakulásának, ezáltal az eladásra 
kerülő karalábé mennyisége növekszik adott területről. 
Ezen felül az egyöntetűsége is jobb az állománynak, így 
koncent  ráltan lehet a karalábét betakarítani.
Ne feledkezzünk meg róla, hogy van olyan gyomírtószer, 
ami a szabadföldi karalábéban engedélyezett. Így csök
kenthetjük a fellépő kézimunka igényt. Természetesen, 
ha kivitelezhető, akkor egy kapálást (akár lazítási célból) 
célszerű elvégezni (főleg egy nagyobb eső után), mert a 
gyökérzet aktivitását fokozza. 

A karalábé szik alatti szárának (hypokotil)  hossza és 
erőssége, vastagsága fajtára jellemző, a termesztés 
sikerét jelentősen befolyásoló, fontos tulajdonság. 
Gyakran találkozni azzal, hogy egyes kertészek a 
szárhossz alapján választanak fajtát. 

Miért is olyan fontos ez?
Azon fajták, amelyek rövid szik alatti szárrésszel 
rendelkeznek, vagy a hipokotil esetleg hosszú, de 
elhajlásra hajlamos, a gumó leérhet a földre és jobb 
esetben csak eltérő színű lesz. Rossz esetben viszont 
pusztulásnak indul, vagy valamilyen kártevő kezdi el 
károsítani a gumót és így eladhatatlanná válik.
A szik alatti szárrész hosszúságát több tényező 
befolyásolja.
Elsősorban a genetikai háttér szabályozza, hogy melyik 
fajtának milyen hosszú és milyen erős a hypokotilja. A 
nemesítés során a Rijk Zwaannál egyik fő szempont, 
hogy a növénynek stabil, megfelelő hosszúságú szik 
alatti szárrésze legyen ezzel is elkerülve az esetleges 
problémákat.
Amennyiben palántaneveléskor vagy a kiültetés után a 
növény nem kapja meg a kívánt hőmennyiséget, akkor a 
hypokotil  rövid maradhat és a gumó “ráül” a talajra.
Másik fontos kritérium, hogy a szik alatti szárrész 
lehetőleg könnyen vágható legyen, ezáltal a vágás gyor
sabban kivitelezhető, kevésbé megerőltető. 
Javaslat: Ha kiültetéskor a palántának rövid a szára, 
akkor az ültetés követő 14 napban két alkalommal 
célszerű lombtrágyázni (N:K= 1,01,2:1,0), ezzel is 
elősegítve a szár „kifejlődését”.  

Milyen a jó  
szik alatti szárrész? 
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Hogyan, mivel és mikor 
öntözzünk?
A talajunk minősége, kötöttsége befolyásolhatja, 

hogy milyen öntözési technikát alkalmazzunk. Laza 

homoktalajon a nyári melegben naponta többszöri 

öntözés szükséges, míg kötött talajon kevesebb is 

elegendő. A karalábé gyökérzete nem hatol mélyre 

és nem túl erős. Viszont a fajtáink között vannak 

kimondottan erős gyökérzetűek melyek a laza 

homoktalajokon biztonságosabban termeszthetőek. A 

Volturno RZ fajtát kifejezetten ilyen talajokra javasoljuk.

Mikro szórófejes öntözésnél célszerű olyan 
fúvókákat betenni, amelyek nagyobb cseppméretet 
biztosítanak. Így rövidebb idő alatt ki lehet juttatni a 
kívánt vízmennyiséget.
Esőztető öntözést  kisebb teljesítményű szórófejjel  
általában szabadföldi termesztés során használhatunk. 
Előnye, hogy viszonylag rövid idő alatt nagyobb meny
nyiségű vizet is ki lehet juttatni vele. Túl nagy nyomáson 
nem szabad használni, mert a frissen kiültetett 
palántákat elverheti, eldöntheti. 
Célszerű az éjszakai vagy reggeli órákban öntözni, mire 
a meleg megérkezik, addigra a növények felszáradnak 
és így kisebb a gombás (peronoszpóra, alternária) és 
baktériumos (xanthomonas) betegségek fellépésének az 
esélye. Ezért célszerű olyan fajtát választani, amelynek 
levélszíne kékes és a levélfelületen vastag viaszréteg 
található, mint pl. nyáron a Volturno RZ vagy a Werre RZ, 
tavasszal a Drava RZ és ősszel a Siret RZ.
Nyáron, mikor a napi egyszeri vagy akár többszöri 
öntözés szükséges, célszerű megelőző permetezést alkal

mazni a fertőzések kiküszöbölésére. Ha valaki kemény 
vízzel öntöz –hazánkban ez az általános az öntözés után 
a levélen előfordulhatnak apró fehér foltok, melyeket 
áruátvételnél nem kedvelnek. Ennek elkerülése végett 
tanácsos például medencéből, állott vízzel öntözni.

Csepegtetőszalagos öntözést hazánkban szinte 
csak fólia alatti termesztésnél alkalmaznak. A legkisebb 
vízmennyiség felhasználásával lehet használni és a kijut
tatott tápagyag hasznosulása a legjobb, hiszen közvet
lenül a növénynél van a csepegtetőszalag és a gyökere 
közvetlenül kapja a tápanyagot. Nyári termesztésnél a 
Morre RZ fajta kiváló választás.
Öntözésnél így a levél nem lesz vizes és a betegségek 
kialakulásának veszélye kisebb. A hatékonyság fokozása 
miatt csepegtető öntözés esetén célszerű ikersoros 
elrendezést választani (pl. 25 cmes sortáv, 30 cm tőtáv, a 
sorok egymáshoz képest el vannak csúsztatva)  
Karalábé termesztésénél kiemelt figyelmet kell fordítani 
az öntözésre, mivel ez a növény igényli az egyenletes 
vízellátást. A talaj víztartalmának hirtelen növekedése a 
gumók repedését okozhatja. Ezért ajánlatos a talajned
vességet a talaj vízkapacitásának 5075 % a között 
tartani. Ha a talaj vízellátottsága nem ingadozó, azaz 
egyenletesen fel van töltve vízzel és egy komoly esőt kap, 
akkor a növényeket kevésbé viseli meg. Ha viszont a talaj 
időnként kiszárad, a növény fejlődése lelassul, esetleg 
átmenetileg megáll, majd a bőséges vízellátás következ
tében a gumók nagy része kettéreped és értéktelenné 
válik. 

Hogyan  
tápanyagozzuk 
a karalábét?
A karalábé szakszerű tápanyagellátása alapvetően nem 
bonyolult, de talán pontosan az egyszerűsége miatt nem 
kapja meg a szükséges odafigyelést. Silány minőséghez 
vezet, hogy számos esetben a kertész ugyanazt a 
fajtát használja fólia alatti hajtatásban és szabad
földön – hasonló tápanyagutánpótlást követve. Mivel a 
fényviszonyok, a páratartalom, a tápanyagkimosódás 
mértéke jelentősen eltér egymástól, így más táp  anyag
utánpótlási stratégiát kell követnünk.

Az Rijk Zwaan karalábé fajták  
tápanyagigénye hajtatásban:
N: 80100 kg/ha  
P2O5: 60 kg/ha 
K2O: 140150 kg/ha
CaO: 60 kg/ha
MgO:  40 kg/ha
S: 40 kg/ha

Szabadföldön, intenzív viszonyok 
között, laza talajon:
N: 150 kg/ha
P2O5: 60 kg/ha
K2O: 180 kg/ha
CaO: 70 kg/ha
MgO: 40 kg/ha
S: 40 kg/ha
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Nem mindegy, hogy mikor, miből és 
mennyit juttatunk ki
• Nitrogén 3540 %át célszerű ültetés előtt kijuttatni és 
a többit fejtrágyaként a tenyészidőszak feléig.
• Kálium 60 %át szintén ki lehet juttatni ültetés előtt, 
majd főleg a tenyészidő második részében, amikor 
az intenzív gumónövekedés elkezdődött, akkor adjuk 
ki a másik felét több menetben – esetleg egy részét 
lombtrágyaként.
Tápanyagutánpótláskor fontos figyelni a tápelem 
arányokra! Szabadföldön a tenyészidőszak első harma
dában kiegyenlített nitrogénkálium arányt alkalmaz
zunk, viszont amikor a gumó mérete eléri a 24 cmt, 
akkor már 1:1,21,3 kálium túlsúlyra kell váltani, hogy 
a gumó növekedése meginduljon. Amikor eléri az 56 
cmes átmérőt a gumó, akkor a kálium szintet tovább 
kell emelni 1:1,61,8ra. Így a gumó gyorsan eléri a kívánt 
méretet.
• Foszfor teljes mennyiségét ültetés után 12 alkalommal 
kell kijuttatni.
• Kénutánpótlás a sikeres karalábé termesztés egyik 
kulcsa. A karalábé kifejezetten kén igényes, amit kén 
alapú kálium műtrágyák használatával egyszerűen lehet 
kivitelezni. Hiányában a karalábé levele magnézium 
hiányra emlékeztetően kivilágosodik, vontatottan 
fejlődik, és a gumó elveszíti lapított formáját és a beteg
ségekre fogékonnyá válik.
• Magnéziumot a tenyészidőszak alatt egyenletesen 
célszerű kijuttatni ügyelve a tenyészidőszak utolsó 
negyedére. Esős időjárásban a tápanyagkimosódás 
miatt a karalábé fiatal levelének érközei kivilágosodnak. 
Ilyenkor legkézenfekvőbb megoldás 12 alkalommal, 
keserűsóval lombtrágyázni. 

• Kalciumot a kiültetés utáni tápanyagutánpótláskor 
kell kijuttatni néhány alkalommal, mert a növény fiatal 
korban hatékonyabban tudja beépíteni a sejtekbe. Az 
esetben, ha alacsony a talaj pHérték (6 alatt), akkor 
nagyobb adagú meszezés indokolt – min. 2,5 tonna  
CaO/ha!  
Ez nem csak az optimális kálcium ellátás miatt fontos, 
hanem a gyökérgolyva (Plasmodiophora brassicae) 
megelőzése érdekében is. Ez utóbbi fellépésének egyéb
ként is nagy a valószínűsége az általában szűk vetés
váltás miatt.   
• Csapadékos időjárás esetén fokozott tápanyagkimo
sódással számolhatunk. Ha a talajra rá tudunk menni, 
célszerű lombon keresztül minél hamarabb tápanyagot 
adni a növénynek, mivel a gyökérzet a sok víz végett nem, 
vagy csökkent mértékben képes tápanya  got felvenni. 
Azért érdemes ezt elvégezni, hogy a víz okozta stressz
helyzetből minél hamarabb kimozdítsuk a növényt!
• Káliumhiány tünet fellépése esetén tegyünk 3040 dkg 
kálium túlsúlyos műtrágyát 100 l vízbe és ezt perme
tezzük a növényre. Nitrogénhiány esetén 4050 dkg 
nitrogén túlsúlyos tápanyagot tegyünk a 100 l vízbe és így 
segítsünk a növényen. 

Ezek a mennyiségek a növény állapotától függően változ 
hatnak és meg is lehet ismételni a kezelést.

Milyen következményei lehetnek a nem 
megfelelő tápanyag-utánpótlásnak?
• Amikor sok vízzel és szinte tápanyag nélkül neveljük 
a növényt, akkor a levéllemez kicsi lesz, a levélnyél 
hosszúra nő és a belső leveleket nem fejleszti ki a 
növény.
• Nitrogénhiány esetén a szik alatti szárrész rövid 
marad, a levéllemez kivilágosodik, az alsó levelek 
sárgulnak, részint lilulnak, erős nitrogén hiány esetében 
le is hullanak. A fenti tünetek gyakran jelentkeznek 
intenzív esőzéseket követően, főleg homokos talajokon. 
Ilyenkor minél hamarabb a talajt lazítani kell és lombon 
keresztül pótolni a kimosódott nitrogént – ellenkező 
esetben a levélnyél valamint gumó is lilulásnak indulhat. 
Ehhez hasonló tünetek akkor is jelentkezhetnek, ha a 
növény tartósan hideghatásnak van kitéve – ilyenkor 
azonban a tápanyagfelvétel gátolt, ezért a lombtrágyá
zással várni kell, ameddig az időjárás melegebbre fordul.
A nitrogén túladagolása erős lombozathoz, csúnyán 
ízesült és óriás levéllemezhez, lassú növekedéshez 
valamint zöldes gumószín kialakulásához vezet. Egyszeri 
nagy adagú nitrogén műtrágya a repedési hajlamot 
jelentősen fokozza – különösen, ha előtte meg is száradt 
a növény. Gombás (peronoszpóra, alternária, baktéri
umos–xanthomonas) betegségekre fogékonnyá válik a 
növény, mivel a sejtállomány fellazul.

• Káliumhiány esetén vontatott lesz a gumófejlődés, 
valamint a gumó ízetlen lesz és csökken a pulton tartha
tósága. A növény ellenálló képessége csökken. Az alsó 
levelek érköze kivilágosodik, sárgul.
• Kalciumhiány sok esetben csak relatív hiány, mivel a 
kalcium jelen van a talajban, csak valamilyen okból nem 
felvehető (túl sok foszfor, kálium vagy magnézium, hideg 
talaj, stb.)
• Magnéziumhiány általában szedés előtt szokott jelent
kezni a fiatal belső leveleken és gyorsan lehet orvosolni 
is. Ha a növényt túlöntözzük hasonló tünetet észlelünk
• Foszforhiány esetén kékeslilás színeződést mutat a 
hypokotil, a levélnyél, de akár a gumó is.
• Kénhiány a növekedés lassulását, a levélnyél meg 
nyúlá  sát, kisebb levéllemezt okozhat és a betegségekre 
fogékonyabb lesz a növény.

Természetesen a fenti tápanyagmennyiségek irányadóak, a pontos, egyedi tápanyagutánpótlási tervet csak talajvizsgálati 
eredmény birtokában lehet kidolgozni. Ezen kívül nem mindegy, hogy szerves trágyát használunke, illetve, mono vagy 
komplex műtrágyákat alkalmazunk.
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Milyen növényvédelmi 
problémákkal találkozhatunk?
Ebben a fejezetben olyan betegségekről adunk áttekintést, amelyek a termesztés 

során gyakorta előfordulnak. Jó tudni, hogy ha a növényünket  jó kondícióban 

tartjuk, akkor a gombás és baktériumos betegségekre kevésbé fogékonyak.

Káposztalégy 
(Delia radicum)
A káposztalégy komoly problémát tud okozni a 
termesztés folyamán. 
Kialakulása: Legelső rajzása egybeesik az orgona virág
zásával. A káposztalégy lerakja a tojásokat a gyökérnyaki 
részhez a talajba és az onnan kikelő nyűvek támadják 
meg a növényt. 
Ha látjuk, hogy a karalábé lankad, nem veszi fel a vizet, 
akkor célszerű kihúzni a növényt és megvizsgálni, hogy 
esetleg ez okozzae a problémát. Akik fátyolfóliával takart 
karalábéval dolgoznak, ajánlatos a fóliát rajta hagyni 
ezen időszak végéig, ha az időjárás engedi. Célszerű még 
közvetlenül ültetés előtt kezelni a növényt és utána folya
matosan, amíg a szik alatti szárrész meg nem erősödik. 
A teljes szabadföldi szezonban folytatni kell a védekezést 
és még az őszi fóliás ültetések  nél is.

Palántadőlés 
(Pythium ssp.)
A palántanevelés utolsó szakaszában, kiültetés előtt 
célszerű a növényeket palántadőlés ellen kezelni. 
Kialakulása: ha a probléma a kiültetés után jelent
kezik annak  többféle oka is lehet. Az egyik a pitiumos 
(kezelése: propamokarb) palántadőlés, míg a másik 
a rizoktóniás (kezelése: karboxamidok+strobilurin) 
palántadőlés. 
Ezen tünetek megelőzésére különböző növény védő
szereket  kell használni. Mivel kezdeti stádiumban nehéz 
megkülönböztetni, ezért célszerű mind a kettő ellen egy 
menetben kijuttatni a szert. A gyenge lefolyású rizok
tóniás fertőzés nem biztos, hogy érzékelhető palánta 
korban. Lehetséges, hogy csak ültetés után hetekkel 
vesszük észre, hogy a növény gyökérnyaki része be van 
parásodva és nem tud kellő mennyiségű vizet és táp 
  a nya  got továbbítani. Fontos a megelőző védekezés!
Hideg és nedves körülmények között még a fuzárium is 
elő tud fordulni, melyet a megfelelő klima és nedvesség
szint tartásával el lehet kerülni.

Alternária  
(Alternaria brassicae)
Kialakulása: nyári, nyárvégi meleg és párás időjárási 
körülmény kedvez a fertőzés kialakulásának. A levélen 
510 mmes barna foltok jelennek meg közepükön  
koncentrikus fekete körökkel. 
A tünet többnyire csak a lombon fordul elő, a gumót 
nem károsítja. Ez esetben is azok a fajták adnak nagyobb 
termésbiztonságot, amelyek viaszosabb levélzettel 
rendelkeznek, mint például a Siret RZ, Volturno RZ, 
Werre RZ, Drava RZ fajták. Amennyiben megelőző 
jelleggel felszívódó gombaölőszereket használunk, akkor 
az állomány egészségesen tartható még az arra hajlamo 
sító időjárás esetén is.

Peronoszpóra  
(Peronospora parasitica)
Kialakulása: megjelenésére fóliás hajtatás során 
általában tavasszal és ősszel, szabadföldi körülmények 
között pedig a hideg esték megjelenésével lehet 
számítani. Kialakulásának kedvez a 316 0C hőmérséklet 
és a nedves körülmények. A lomblevelek felső részén 
először szögletes, sárgászöld foltok jelennek meg . 
Később a levél fonákon kialakul a jellegzetes fehér 
penészgyep. A karalábé gumón is kialakulhatnak 
barnásfekete apró foltok, amelyek idővel a felszínen 
elhatalmasodnak, összefolynak , parásodnak. 
Elsősorban a gumó oldalán jelentkeznek.
Célszerű olyan fajtákat választani, amelyek levélzete 
viaszosabb és kékebb, mivel ezek a fajták jobban 
ellenállnak a fertőzésnek. Ilyenek például a Siret RZ, 
Volturno RZ, Werre RZ fajták.

Fómás gumóvarasodás  
(Phoma lingam)
Közismertebb nevén a karalábé fómás betegsége. 
Kialakulása: általában tavasszal jelentkezik hajtatás és 
korai szabadföldi termesztés során. 
Tünetei a gumón megjelenő szabálytalan nagyságú 
barna foltok, amelyek sötétbarna szegéllyel 
rendelkeznek. A folt közepe beszakadozik és a gumó 
szövetében szürkésbarna rothadás keletkezik. A fer 
tőzés rendszerint a gumó alsó, talajjal érintkező részén 
jelentkezik. Alacsony hőmérsékleten is hatékony 
gombaölőszer egyelőre nem ismert. Ezért a védekezési 
lehetőség kimerül abban, hogy kerüljük a palánták 
mélyre történő ültetését, valamint olyan fajtát válasz
tunk, amelynek hosszú a szik alatti szára, mint például a 
Templin RZ és Volturno RZ fajták.  

Fuzáriumos hervadás  
(Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans) 
Kialakulása: azokon a humuszban szegény talajokon, 
ahol a karalábét monokultúrában termelik, az előfor
dulásával számolni lehet. 
Tünete az alsó levelek levélereinek sárgulásával kezdődik, 
majd a levélérközök is elsárgulnak. Gyakran csak a 
levéllemez egyik oldalán található a tünet. A hypokotilt 
kettévágva láthatjuk, hogy az edénynyalábok részben 
vagy teljesen elhaltak, barna színűek, így megszűnik 
a víz és tápanyagellátás. A megoldás, hogy 56 évig 
nem termelünk káposztafélét ezen a területen vagy 
olyan  karalábé fajtát választunk, amely jobban tűri a 
monokultúrát, ilyen például a Volturno RZ.

Fehérpenész 
(Sclerotinia sclerotiorum)
Kialakulása:  a spórák kétféle módon kerülhetnek a 
termesztő területre. A szél által kerül a talajba, növényre 
vagy már évekkel korábban volt ott fertőzés és az áttelelő 
fekete képletek, azaz a szkleróciumok fertőzik be a 
növényt különböző sebzéseken keresztül. A sérülések a 
növényen keletkezhetnek sorközműveléskor, kapáláskor 
vagy rovarok által. A szaporító képletek évtizedeken 
keresztül fertőzőképesek maradnak. Különböző parazita 
gomba készítményekkel csökkenthetjük a fertőzés 
mértékét.

Szürkepenész 
(Botrytis cinerea)
Kialakulása: ha nem megfelelően szellőztetjük a 
fóliasátrat, vagy hiába szellőztetünk, mert a külső 
páratartalom is magas, esetleg oly mértékű a gyomo
sodás, hogy nem tud a növény felszáradni. 
Az alsó levelek lehullása után a Botrytis a nyílt seben 
könnyedén behatol a növény szöveteibe. A felszínen 
kialakuló barna spóragyepről könnyen felismerhető.

Baktériumos feketeerűség  
(Xanthomonas campestris pv campestris)
A káposztafélék rettegett baktériumos betegsége, amely 
az elmúlt évek legnagyobb gazdasági kárát okozta a 
termesztés során.
Kialakulása: nyári, meleg, csapadékos időjárás és a pangó 
vizes körülmények kedveznek a kialakulásának. Ezen kívül 
a gyakori öntözések, különösen a mikro szórófejes öntözés 
déli órákban történő rendszeres használata fokozza a 
fekete   erűség fellépésének kockázatát.
Tünete a levéllemez szélétől kiinduló sárgászöld színű,  
V alakú foltok. A foltokon a levél erek fekete színűvé válnak, 
majd elszáradnak és lehullnak. A betegség gyors lefolyású 
és gyorsan át tud terjedni a mellette levő növényre. A talaj
 ból és fertőzött növényi maradványokból éveken keresztül 
visszafertőzhet. A fertőzés megelőzésére válasszunk olyan 
fajtát melynek levele erősen viaszos mint például a Werre 
RZ, Volturno RZ.
A betegség megjelenésének esélyét csökkenthetjük, ha:
• felváltva használunk kálcium illetve magnézium 
tartalmú lombtrágyákat, ezzel is erősítve a lombozat 
ellenállóképességét
• törekedjünk a harmonikus tápanyagellátásra
• nagy esőzéseket követően mielőbb pótoljuk a felső 
talajrétegből kimosódott tápelemeket
• viaszkímélő adjuvánsokat használunk permetezés 
során.

Lisztharmat 
(Erysiphe communis)
Kialakulása: a fertőzés kialakulásához csapadékos, 
nedves körülmények szükségesek. Ezt követően száraz, 
meleg időjárás szükséges, hogy a tünetek megjelenjenek 
a gumón. A száraz, meleg nappalok és a hűvös, nyirkos 
éjszakák elősegítik a gyors terjedését a betegségnek. 
Tünetei főképp a gumón jelentkezhetnek többnyire 
szabálytalan barna parás foltok formájában. 
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Sima héjú partenokarp fajták

Fajtaszortiment

Konzervuborka  
helyzetkép

Világunk, és benne a kertészet, a nagy változások 

időszakát éli, amely közvetve vagy közvetlenül, de 

az uborkatermesztőket is érinti. Az elmúlt évben az 

egész világ megtapasztalta, hogy milyen az, amikor 

a megszokott életünk fenekestől felfordul, az élet 

minden területe bizonytalanná, kiszámíthatatlanná 

válik. Ilyen nehéz időszakokban nagy értéket jelent a 

stabilitás.

A konzervuborka azon kevés ágazat közé sorolható, 

ahol a felvevőpiac szempontjából a stabilitás még 

ilyen nehéz időszakokban sem ingott meg. A 2020-as 

szezonban jelentősen felértékelődött a berakóuborka, 

amit mi sem mutat jobban, mint a kialakult keresleti 

piac, és a szinte sosem látott áremelkedés. Annak 

ellenére, hogy az időjárás és az egyéb évjárati hatások 

közel sem voltak kedvezőek az uborkatermesztés 

szempontjából, a kitartó, precíz kertészek a 

mögöttünk lévő szezonban is nagyon jó, esetenként 

kiemelkedő eredményt tudtak elérni szabadföldön és 

hajtatott körülmények között is. Mivel a berakóuborka 

fogyasztása stabil, illetve esetenként enyhén növekvő 

tendenciájú, arra számíthatunk, hogy a keresleti piac 

az előttünk álló szezonokban is megmarad, ennek 

köszönhetően a konzervuborka sikeres ágazat lehet 

szabadföldön és fólia alatti termesztésben egyaránt!

A Rijk Zwaan meghatározó nemesítőházként 

folyamatosan igyekszik a termelők segítségére 

lenni a különböző termesztéstechnológiához és 

piaci elvárásokhoz megfelelően illeszkedő fajták 

megalkotásával, valamint lehetőségeinkhez mérten 

termesztéstechnológiai szaktanácsadással.

Fajtaválasztással, technológiai kérdésekkel forduljon 

bizalommal termékfelelősünkhöz, illetve területi 

képviselőinkhez!

Lehar RZ F1
Minőség kompromisszumok nélkül!

Ccu/Px
CMV

• Szabadföldi síktermesztésre nemesített fajta, amely hajtatásban is 

kiválóan teljesít,

• középerős növekedésű, gyors, könnyen termeszthető és betakarít-

ható hibrid, nyitott lombozattal, közepes levélmérettel,

• erőteljes gyökérzete révén a monokultúrás termesztést – első-

sorban hajtatásban – kiemelkedően jól tolerálja, a korai és késői 

ültetésekben egyaránt magas hozampotenciállal rendelkezik,

• peronoszpórára nem fogékony, így csapadékos évjáratokban is 

biztonságosan lehet termelni

• jó általános lombegészség és kiváló megújulóképesség jellemzi, 

ezáltal sokáig szedésben tartható, így kiemelkedő terméspotenciállal 

bír,

• termése egyöntetű sötétzöld színű, szabályos, hengeres alakú, 

frisspiaci és feldolgozóipari értékesítésre egyaránt kifejezetten 

alkalmas,

• üregesedésre nem hajlamos, kis magház és kitűnő konzisztencia 

jellemzi, nagyobb méretben szedve is karcsú, tetszetős a megjele-

nése. Beltartalmi minősége kiemelkedő!

• H:SZ = 3,1-3,2:1

• Szedését elsősorban közepes és nagy méretekben javasoljuk.

Nem főszáras fajtákfajták

Lehar RZ 
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Promissa RZ F1
Magyarország legkedveltebb fajtája szabad-
földi termesztésben! 

 Ccu/Px      
 CMV/ZYMV

Évjárattól függetlenül egyedülálló termésbiz-

tonság és kiváló termésminőség jellemzi:

• kiváló a lombellenállósága, baktériumos 

és peronoszpóra-fertőzésre hajlamosító 

területeken is sikerrel termeszthető, hosszan 

szedésben tartható,

• egyedülálló regenerálódó képességének 

köszönhetően a szélsőséges időjárási 

hatásokat is képes tolerálni, komoly mértékű 

lombvesztés (pl. jégeső) után is képes 

megújulni és a szezon végéig nagy mennyisé-

geket teremni,

• gyökérzete kifejezetten erős, strapabíró, 

ennek köszönhetően hideg, agyagos, átme-

netileg levegőtlenné váló talajokon is jól és 

biztonságosan termeszthető,

• a monokultúrás termesztésből eredő prob-

lémákra kevésbé érzékeny, hervadás, élettani 

növénypusztulás nem jellemző a fajtára, 

•  növény felépítése alapján a klasszikus 

intenzív oldalhajtást képző fajták közé sorol-

ható. Az oldalhajtásai nemcsak fiatal korban, 

hanem 1 m-es növénymagasság felett is 

lendületesen fejlődnek még száraz időjárás 

esetén is,

• tapasztalatok szerint a különböző uborka 

vírusokkal (CMV, ZYMV, stb.) erősen fertő-

zött régiókban legbiztonságosabban 

termeszthető,

Harmonie RZ F1
A legjobb pultállóságú fajta!

Ccu/Px
CMV

• Támrendszeres uborkatermesztés régóta 

kedvelt, jól ismert fajtája,

• bármilyen stresszt gyorsan kihever, 

regenerálódik,

• H:SZ = 3,1:1

• tőtávolság egysoros rendszer esetén  

20-25 cm, iker sornál 23-28 cm.

Ajánlás:  szabadföldi támrendszeres 

termesztésre

• a növények a támrendszer felső harma-

dában sem gyengülnek el, folyamatosan új 

virágokat képeznek. A fajta érésdinamikája 

kiegyenlített, ezáltal szezon második felében 

„nem áll le és nem hagy ki”,

• kicsi és vízszintesen álló leveleivel átte-

kinthető állományt ad, amelyben könnyű 

megtalálni a termést, hamarabb felszárad 

eső után metszésénél az oldalhajtásos RZ-s 

fajtákra kidolgozott metszési a szabályok az 

irányadóak

• termése egyenletesen színezett, szabá-

lyos alakját nehéz körülmények között is 

jól megtartja, ikertermés képzésére nem 

hajlamos,

• jó konzervipari minősége valamint stabil 

alaktartása miatt feldolgozók, kereskedők 

kedvelt és preferált fajtája,

• H:SZ= 3,0:1

• középkorai fajta, ezért célszerű Rijk Zwaan 

más, gyorsabban termőre forduló fajtáitól 

leválasztva, külön rendszeren tápoldatozni,

• optimális tőtávolsága egysoros támrendszer 

esetén 20-23, ikersornál 22-25 cm.

Ajánlás:  szabadföldi támrendszeres 

termesztésre 

Harmonie RZ 

Promissza RZ 

Promissa RZ 
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Főszáras fajták

Rapper RZ F1
Modern főszáras hibrid a legmagasabb termőképességgel!

Ccu/Px  
CMV/ ZYMV

• Fóliás és támrendszeres termesztésben kiemelkedő a minősége,

• áttekinthető lombozat és kifejezetten kevés zöldmunka jellemzi, így 

kevesebb élőmunka ráfordítással termeszthető,

• csokros virágképzése (2,5-3,5 termés/ nódusz) miatt csúcshozamra 

képes, 

• a növény felépítése, növekedése nagyban hasonlít a Trilogy RZ-re,

• Trilogy-nél valamelyest gyorsabb, hamarabb fordul termőre, azt 

követően pedig dinamikusan neveli ki a termést,

• gyakorlati tapasztalatok szerint a Rapper RZ potenciális termőké-

pessége a legnagyobb,

• oldalhajtásai termőkorban 2-3 levél után virágban végződnek,

• termésének színe sötétzöld, felszínén sok apró tüske helyezkedik el,

• termése szabályos alakját a szezon folyamán még változékony 

időjárás estén is megbízhatóan tartja, ami a minőségi uborkater-

melés egyik alapkritériuma.

• hosszúság szélesség aránya 3,1:1 nagy méretekben túlnövésre nem 

hajlamos,

• optimális tőtávolsága egysoros támrendszer esetén 18-20 cm, 

ikersor esetén 20-23 cm.

Ajánlás: szabadföldi támrendszeres termesztésre, fóliasátras hajta-

tásra és intenzív síkművelésre

Trilogy RZ F1
A főszáras fajtakör bevált sikerfajtája!

Ccu/Px
CMV/ZYMV

• Jól ismert, kiemelkedő hozamot és árbevételt adó sikerfajta,

• „önmetsző” jellegének köszönhetően szabadföldön és hajtatásban 

egyaránt könnyen kezelhető, áttekinthető állományt ad,

• élőmunkaigénye kifejezetten alacsony,

• ízközei rövidek, tehát adott növénymagasságig több levélhónalj, 

azaz több termés képződik,

• sötétzöld színű termése enyhén márványozott, alaktartó és a 

vírus-tünetek sem jelentkeznek rajta,

• a magház részaránya kicsi, terméshús konzisztenciája jó, ropogós 

jellegét feldolgozást követően is sokáig megőrzi, tökéletes alapanya-

gául szolgál a minőségi kovászos uborka előállításnak,

• hengeres termésalakja nagy méretekben (10+ cm)is tetszetős, 

termésének vége mindig kitelt, lekerekített, 

• H:SZ= 3,2:1

• egészséges lombozata a néha már szélsőségesen változékony nyár 

megpróbáltatásait is kiválóan viseli, betegségekre nem fogékony,

• a letermett részeken könnyen képez új virágokat, amelyeket képes 

kinevelni szedhető méretű terméssé, 

• megfelelő tápoldatozás esetén akár 2,5-3 virágot is képezhet 

nóduszonként, termés elrúgás mértéke elhanyagolható még enyhe 

túlkötés esetén, illetve nagy méretben szedve is,

• optimális tőtávolság egysoros támrendszer esetén 18-20 cm, 

ikersor esetén 20-23 cm.

Ajánlás:  támrendszerre, fólia alatti termesztésre

Trilogy RZ 

Rapper RZ 

Trilogy RZ 
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Majestosa RZ F1
Ccu/Px
CMV/Pcu

• Egyöntetű, sötétzöld héjszíne és kiugróan jó konzisztenciája miatt 

tökéletes konzervminőséget ad, színét, ropogósságát több évvel a 

feldolgozást követően is megtartja,

• síkművelés során is egyenletesen színeződik a termés, nem lesz 

sárga „hasa”,

• termése fajsúlyosabb, nehezebb, a szállítással járó megpróbáltatá-

sokat jól viseli, más fajtákhoz képest kisebb a súlyveszteség,

• lombozata peronoszpórára nem érzékeny, ezért a Majestosa 

RZ biztonságosan alacsony vegyszerterheléssel is sikeresen 

termeszthető,

• kicsi levelek miatt áttekinthető a lombozat, alacsony élőmunka 

ráfordítást igényel,

• kevésbé intenzív oldalhajtás képzése miatt könnyű szedni,

• középkorai fajta, ezért fólia alá elsősorban a nyári szakaszokra 

érdemes választani a kimagasló lombegészsége miatt,

•  H:SZ = 3,2:1

• optimális tőtávolság egysoros támrendszer esetén 18-20 cm, iker-

sornál 20-23 cm. 

Ajánlás: szabadföldi támrendszeres, fólia alatti termesztésre, vala-

mint intenzív síkművelésre

Dirigent RZ F1
Ccu/Px
CMV

• Termésminősége fogalomnak számít a frisspiacon, konzervgyá-

raknál, savanyítóknál egyaránt,

• egyöntetűen színezett tetszetős sötétzöld terméshéja mellett kiváló 

a húskonzisztenciája,

• tetszetős alakját nagy méretekben (12-14cm) is megőrzi, nem válla-

sodik, termésének vége kitelt,

• apró levelek és gyenge oldalhajtás-képzés miatt nyitott a növény-

felépítés, elenyésző zöldmunkája van,

• könnyű szedni, minimális a túlnőtt uborka részaránya,

• magas korai terméshányadot tovább lehet fokozni a „tőuborkák” 

meghagyásával, mert már az első uborkák is szabályosak. 

Gyorsasága miatt igen népszerű kora tavasszal, fűtött és hideg fóliás 

termesztésben,

• erős gyökérzete révén nem érzékeny a hideg időjárásra,

• H:SZ = 3,2:1

• optimális tőtávolság egysoros támrendszer esetén 18-20 cm, 

ikersor esetén 20-23 cm. 

Ajánlás: támrendszerre, fólia alatti termesztésre, valamint intenzív 

síkművelésre

Dirigent  RZ

Majestosa  RZ

Majestosa RZ 
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Szemölcsös partenokarp fajták

Termelői vélemény: 

Érdemes új fajtákat is kipróbálni! 
Csigi Tamás - Szatmárnémeti
Szatmárnémeti környékén működtetünk 

konzervuborka termeltetési hálózatot, 

illetve termelünk magunk is uborkát 4.000 

folyóméter területen. A 2020-as szezonban 

próbáltuk ki a Triole RZ F1 szemölcsös új 

fajtát Kybria RZ F1 állományunk mellett.

Mindenek előtt legfontosabb tapasztalat-

ként azt említem meg, hogy a Triole RZ F1 a 

legellenállób uborkafajta, amellyel valaha 

dolgoztunk. 

A 2020-as szezonban a környezeti feltételek 

nem kedveztek a konzervuborka termesz-

téséhez, ennek ellenére a Triole RZ F1 fajtával 

kiemelkedő eredményt tudtunk elérni, ami 

elsősorban annak volt köszönhető, hogy a 

szezon legvégéig ez a fajta bírta legjobban 

a különböző stresszhatásokat, illetve a 

betegségek nyomását. A növények erős 

lombja jól megbirkózott a peronoszpórával, a 

didimellával és a baktériumos betegségekkel, 

ennek köszönhetően az egészséges 

állományról nagy mennyiségű és kitűnő 

minőségű termést tudtunk betakarítani. 

Eddigi tapasztalatunk alapján azt gondolom, 

hogy a Triole RZ F1 fajta nagyfokú általános 

ellenállósága révén évjárattól függetlenül 

jó választás lehet minden kertész számára, 

emellett az a véleményem, hogy ez a 

fajta képes legjobban viselni az esetleges 

technológiai hibákat, hiányosságokat, így 

meleg szívvel ajánlom a fajtát kezdő uborka-

termesztők részére is!

Triole RZ F1
Ccu/Px 
CMV/ZYMV

• Kiemelkedő lombellenálló képességű szemölcsös hibrid, egyedülálló stressz- 

tole         ranciával,

• az egyik legkönnyebben, legkisebb kockázattal termeszthető fajta a kínálatunkban, 

kevés tapasztalattal rendelkező termelőknek is ajánljuk,

• betegségekre kevésbé fogékony, jól termeszthető didimellával, peronoszpórával és 

baktériumos betegségekkel erősen fertőzött területeken is,

• intenzív oldalhajtás növekedés és rövid ízköz, ezáltal magas kötésszám jellemzi,

• kiváló regenerálódó képessége révén kifejezetten hosszan, akár szeptember végéig 

szedésben tartható,

• jó hajtásrendszerű, erőteljes növekedésű fajta, metszését a Promissa RZ F1 fajtához 

hasonlóan javasoljuk,

• a monokultúrás termesztést kifejezetten jól bírja

• hozama magas, termése kifejezetten tetszetős, sötétzöld színű, minden méretben 

megtartja szabályos formáját, szép megjelenését.

• H:SZ = 3,1 :1

• elsősorban szabadföldi támrendszeres termelésre ajánlott,

• minden méretkategóriában eredményesen betakarítható, de szedését elsősorban  

kis– és közepes méretekben javasoljuk.

Ajánlás: támrendszerre és fólia alatti termesztésre

Nem főszáras fajták

Triole RZ 
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Karaoke RZ F1
Ccu/Px 
CMV/Pcu

• Középkorai fajta, amely termésbiztonsá-

gával és kimagasló termésminőségével vívja 

ki a kertészek elismerését,  

• H:SZ= 3,1:1

• optimális tőtávolság egysoros támrendszer 

esetében 23-25cm, ikersornál 25-28 cm.

Ajánlás: intenzív síkművelésre valamint 

támrendszeres termesztésre, de fólia alatt is 

jól teljesít

Sound RZ F1
Ccu/Px 
CMV  

• Könnyen és biztonsággal termeszthető szemölcsös fajta, kevés tapasztalattal rendel-

kező uborkatermelőknek is ajánljuk,

• erős gyökérzetének köszönhetően jól tolerálja az agyagos, átmenetileg levegőtlenné 

váló talajokat, valamint sok éves monokultúrás termesztés esetén is megbízhatóan 

teljesít,

• nem fogékony didimellára, baktériumos szögletes levélfoltosságra, valamint a pero-

noszpórára, más fajtákhoz képest (simahéjú fajtákat is beleértve) sokkal egészsége-

sebb. Ennél fogva kevesebb növényvédelemi költséggel, kevesebb vegyszerterheléssel 

termeszthető,

• a növény felépítése erőteljes, intenzív oldalhajtás-képzés jellemzi. Levélmérete 

a Promissa RZ-hez hasonlóan kicsi-közepes. Metszésigénye és annak kivitelezése 

megegyezik a Promissa RZ-vel,

• terméshéja egyenletesen színezett közép zöld, felületén a szemölcsök mennyisége 

kevesebb, azok valamelyest nagyobbak, erősebbek, mint pl. a Kybria RZ-nél,

• termésalakja hengeres, arányos, kifejezetten tetszetős még nagy méretben is. A termése 

deformációra nem hajlamos, alakját az időjárástól, tápoldatozástól függetlenül nagyon 

stabilan megtartja,

• optimális tápoldatozás esetén 1,5-2,0 termést köt nóduszonként. Megkésett szedés 

esetében sem hajlamos tömeges terméselrúgásra,

• H:SZ= 3,1:1

• optimális tőtávolság egysoros támrendszer esetén 23-25 cm, ikersornál 25 cm.

Ajánlás: szabadföldi intenzív támrendszeres termesztésre valamint intenzív síkművelésre

Sound RZ 

Karaoke RZ 

Sound RZ 
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Kybria RZ F1
Európa legnépszerűbb fajtája 
támrendszeres termesztésben!

Ccu/Px 
CMV  

• Megbízható, kiszámítható termelőbarát 

fajta szabadföldön és fólia alatt egyaránt,

• hamar termőre fordul, erős gyökérzete 

révén kiválóan újul, szezon vége felé is még 

komoly hozamra képes,

• potenciális termőképessége a szemölcsös 

fajták között kimagasló, apró méretben 

szedve az átlagos simahéjú fajták termés 

mennyiségét eléri. Optimális körülmények 

között nóduszonként 2,5-3,0 virágot képez, 

ezért termőképessége a legapróbb méretben 

is kiemelkedő, 

• változékony időjárás esetén is jól köt, 

termés elrúgásra nem hajlamos,

• terméskezdeményeit egyszerre neveli, így 

azok nem robbanásszerűen nőnek, több idő 

áll a kertész rendelkezésére betakarítani. 

Kybria nem csak nagy mennyiséget, hanem 

magas árbevételt is ad! 

• nyitott habitusú növényének középerős a 

növekedési erélye, középnagy a levélmérete. 

• lombozata könnyen átszellőzik, ezért 

a gombás, baktériumos fertőzésre nem 

érzékeny,

Termesztési tipp: 

A Kybria RZ genetikai potenciáljának 

maximális kihasználása érdekében az 

alábbi metszési megoldást javasoljuk:

• 30 cm magasságig eltávolítjuk a  

virágokat és az oldalhajtásokat egyaránt,

• 30 cm fölött a virágokat meghagyjuk, 

viszont az oldalhajtásokat (minél kisebb 

méretben) tőből kipattintjuk, egészen 

110-120 cm-es magasságig.

• 110-120 cm-es magasságnál befe-

jezzük az oldalhajtások eltávolítását, 

hagyjuk szabadon tovább fejlődni – nem 

csonkolunk.

Főszáras fajták

• több az uborkát károsító vírusnak ellenáll, 

így a nagy uborka termesztő körzetekben is 

megbízhatóan teljesít,

• oldalhajtás-képzése termőre fordulást köve-

tően mérsékelt, a sima héjú fajtáknál ismert 

„kertészbarát” főszáras típusba sorolható – 

• szemölcsös fajtakörben egyedülállóan 

kevés a zöldmunkája.

• szélsőséges időjárás okozta stresszre 

kevésbé érzékeny, „nehezen áll le”, a stressz 

helyzet elmúltával könnyen újraindítható, 

gyorsan regenerálódik,

• termelési tapasztalatok szerint a hűvös 

tavaszi időjárást legjobban viseli,

• egyenletesen színezett közép zöld termése 

szabályos. Alakját, méret arányait biztosan 

megtartja még nagyobb méretekben 

is. Konzisztenciája kifejezetten jó, nem 

üregesedik,

• víz- és tápanyagigénye az aprótüskés 

főszáras fajtákéhoz hasonló,

• H:SZ = 3,1:1

• optimális tőtávolság egysoros támrendszer 

esetén 18-20 cm, ikersornál 20-23 cm.

Ajánlás: elsősorban támrendszeres termesz-

tésre, valamint fólia alatti termesztésre 

javasoljuk

Kybria RZ 
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Ilonara RZ F1
Egyedülálló hibrid frisspiaci értékesítésre!

Ccu/Px 
CMV  

• Fóliasátras termesztésre, kifejezetten frisspiaci értékesítésre neme-

sített szemölcsös fajtaújdonság,

• termése piacos megjelenésű, mivel sötétzöld, szabályos, egyenle-

tesen tüskézett,

• nagy termőképességgel rendelkező, magas korai terméshányadot 

garantáló hibrid,

• a terméseket a szezon elejétől a legvégéig egységes megjelenés és 

méret jellemzi,

• kifejezetten jó ízvilága kiemelkedő belső minőséggel párosul,

• növénye nyitott lombozatú, kiegyensúlyozottan fejlődő, 

„kertészbarát”,

• nagyobb méret (12+ cm) ajánljuk szedni,

• H:SZ = 3,8:1

Ajánlás: fólia alatti termesztésre

Chaikovskiy RZ F1
Ccu/Px 
CMV  

• Modern fajta, csúcs hozamokra képes és kiemelkedő termésbiz-

tonság jellemzi, 

• termése egyenletesen színezett mélyzöld, a szemölcsök erőtel-

jesek, héja sérülésre nem érzékeny,

• a Chaikovskiy nem csak tetszetős, hanem a pulton tarthatósága 

átlag feletti és nagyon jó a húskonzisztenciája,

• nagyon szabályos a termése, deformációra túlterhelés esetén 

sem hajlamos,

• csokros termésképzése révén apró méretben is kimagasló 

hozamra képes, viszont ha nagyobb méretben szedjük (9-12 cm), 

akkor sem deformálódik,

• agresszív gyökérzete miatt jól viseli a monokultúrás termesztést 

és kiválóan tolerálja a változékony időjárást,

•  főszáras típusba tartozik, ezért a hozam maximalizálás érde-

kében szabadföldön egysoros támrendszer esetén a tőtávolságot 

18-20 cm-re célszerű beállítani,

• levél mérete közepes, lombozata baktériumos szögletes levélfol-

tosságra illetve didimellára nem érzékeny,

• főszáras jellege mellett kiváló a megújuló-képessége, ezért válto-

zékony időjárás esetén is megbízhatóan teljesít,

• termése nagy méretekben is tetszetős, megőrzi arányos jellegét, 

nem lesz „duci”.

• H:SZ= 3,3:1

Ajánlás: fólia alatti és szabadföldi támrendszeres termesztésre  

Chaikovskiy RZ 

IlonaraRZ 
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Termesztési ajánlás

Mire figyeljünk, ha síktermesztésben gondolkozunk?
Síkműveléssel számos partnerünk kimagasló hozamot (nem ritka a 110-136 to/ha –  

Sound RZ) ért el az elmúlt évek szélsőséges időjárása mellett is. Mindezt úgy, hogy 2 

naponkénti szedéssel 50-60 % volt a 9 cm alatti frakció illetve 70 % a 12 cm alatti méretek 

aránya. Ezek a számok világosan rámutatnak, hogy megfelelő szakmai felkészültség és 

munkaszervezés mellett a síkművelés jövedelmező termesztési mód a hazai kertészek 

számára is. Ha valaki síműveléssel termelne, néhány jó tanácsot szeretnénk a figyelmébe 

ajánlani:

Tőszám:
Szedőkocsis (Flieger) szedés esetén a 

helybevetést szokták alkalmazni. Ebben 

az esetben 40-45 ezer szemet vetnek 

hektáronként, a maximális hozam elérése 

érdekében.

Hagyományos kéziszedés esetén 5 növényt 

ültetünk folyóméterenként (palántázás 

esetén 20 cm tőtáv). Helybevetés esetén 

8 magot vetünk folyóméterenként – 12cm 

tőtáv. Jóllehet a hagyományos bajor 

technológia szerint 30 centiméterenként 

3 szem magot vetnek az optimális tőszám 

eléréséhez.       

A síktermesztés sikerességét már a 

fajtaválasztás eldöntheti. A támrendszer 

nélküli termesztéshez mindenképpen olyan 

fajtát kell választanunk, amelynek

• átlátható a hajtásrendszere,

•  kisméretű levelei vannak,

•  folyamatosan és sokat köt,

•  jól újul, regenerálódik,

•  nem érzékeny gombás- és baktériumos 

betegségekre.

Síkművelésre

Fajtaajánlatunk 
síkművelésre: 

•  szemölcsös típusban:  

Sound RZ, Karaoke RZ
•  sima héjú típusban:  

Lehar RZ, Rapper RZ, Majestosa RZ 

Növényvédelem tekintetében 

síkművelésben gyakorlatilag ugyana-

zokkal a problémákkal kell megküzdeni, 

mint támrendszeres technológiában, a 

tápanyaggazdálkodás és öntözés azonban 

számos ponton jelentősen eltér.

•  tápanyagutánpótlás alapja a nagy 

adagú alapműtrágya

•  termőre fordulásig mellőzük a tápolda-

tozást, öntözés is csak nagyon szükséges 

esetben

•  támrendszeres termesztéshez képest 

lényegesen kisebb folyóméterenkénti 

műtrágya adagokat használunk

•  lombtrágyázás nem, vagy csak nagyon 

indokolt esetben szükséges.

A világ konzervuborka termesztésének mintegy 95% síkművelés. Amíg Magyarországon a 

síkművelés csak nagyon kis területen alkalmazott és sokak gondolataiban elavult tech-

nológiaként élő termelési mód, addig Európa más országaiban a legmodernebb és egyben 

leghatékonyabb termesztéstechnológiának számít, ezáltal az ipari felhasználásra termelt 

konzervuborka legnagyobb része síkművelést alkalmazó üzemekből kerül ki.

A Rijk Zwaan a világon élen jár a síktermesztésben alkalmazható konzervuborka fajták 

nemesítésében a simahéjú és a szemölcsös fajtakörben egyaránt.
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Hajtatott termesztésre

Az utóbbi években a frisspiaci célra, fóliasátorban termesztett konzervuborka igazi 

sikernövénnyé vált. A termesztés sokféle termesztőberendezésben, különböző termesz-

téstechnológiát alkalmazva is jövedelmező lehet, azonban a fajtaválasztás nagyon 

fontos kérdés, hiszen a sikeres frisspiaci értékesítéshez olyan fajtákkal kell dolgozni, 

amelyeknek a magas hozampotenciál mellett sötét színű és karcsú, hengeres termése, 

azaz piacos megjelenése van.

Milyen alanyt 
válasszunk?
Konzervuborka termesztése során az alany 

kiválasztása összetett szempontrendszer 

alapján kell, hogy megtörténjen. Ezzel 

szemben a gyakorlatban néha fel sem merül 

ez a kérdés, számtalanszor tapasztaljuk, 

hogy oltott palántával dolgozó kertész még 

az alany nevét sem tudja! Pedig az alany 

jelentősen képes befolyásolni a nemes 

teljesítményét és minőségét! Erről a diny- 

nyetermelők hosszan szoktak mesélni, 

milyen hatása van az alanynak. 

Az elmúlt években sokan megtapasztalták, 

hogy a konzervuborkának sem mindegy, 

hogy milyen alanyra oltjuk. Jó alanynak 

azt a fajtát tekinthetjük, amelyik könnyen 

oltható (fejlődése a nemeshez hasonló, 

szára nem üregesedik, növekedési erélye 

Oltott növények 
alkalmazása
A fóliasátras konzervuborka termesztése 

jellem   zően monokultúrás technológiában 

történik. A folyamatosan uborkatermesztéssel 

hasznosított területeken előbb-utóbb a tala-

juntságból fakadó problémákkal találkozunk. 

A különböző talajból fertőző betegségek, illetve 

kártevők ellen megoldást jelenthet a megfele-

lően megválasztott alany használata. 

A jól kiválasztott alany-nemes kombináció 

emellett nagyobb termésmennyiséget, 

maga  sabb korai terméshányadot, erősebb, 

egészségesebb növényt is eredményezhet, 

ezáltal csökkenhet a műtrágya- és növény-

védőszer felhasználás, így növekedhet az 

elérhető nyereség!

közepes, ezáltal nem „nyomja le” magáról a 

ráoltott nemest), nem rontja (inkább javítja) 

a nemes fajtára jellemző tulajdonságokat 

(pl.: koraiság, növekedési erély, oldalhaj tás-

képzés stb.), nem ront a termés beltartalmi 

értékein, valamint a megjelenésén.  

A jól megválasztott nemes-alany kombiná-

cióval nem csak biztonságosabb lesz a 

termelés, hanem hosszabb szezont, maga-

sabb hozamot és akár jobb minőséget is 

elérhetünk.

A Rijk Zwaan kínálatában több, az uborka 

termesztésben sikeresen alkalmaz-

ható speciális uborka alany található. 

Lényeg, hogy tudjuk miért oltunk, milyen 

problémára keresünk megoldást! Az RZ 

kínálatában mindenki megtalálhatja azt 

az alanyt, amellyel termelése sikerességét 

maximalizálhatja!
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Alany fajták 

Rezisztencia jelölések:

   magas fokú rezisztenciát jelöl

   mérsékelt rezisztenciát jelöl

Uborka rezisztenciák:
Ccu:  Kladospórium - Cladosporium cucumerinum

Px:  Lisztharmat - Podosphaera xanthii

Pcu:  Uborka peronoszpóra - Pseudoperonospora cubensis

CMV:  Uborka mozaik vírus - Cucumber Mosaic Virus

ZYMV:  Cukkini sárga mozaik vírus - Zucchini Yellow Mosaic Virus

Alany rezisztencia jelölések:
Fom:  Fuzárium - Fusarium oxysporum melonis 0,1 vagy 2 rassza

Fon:  Fuzárium - Fusarium oxysporum niveum 0,1 vagy 2 rassza

For:  Fuzárium - Fusarium oxysporum radicis-lycopersici

Va:  Verticillium - Verticillium albo-atrum

Cobalt RZ F1
 Fom:0,1,2,1.2/For/Va
Fon:0-2

• Interspecifikus (Cucurbita Maxima/

Cucurbita Moschata) hibrid,

• középerős növekedésű, erős gyökérrend-

szert és ellenálló lombot adó alanyfajta,

• szára lassan üregesedik, ezáltal hosszan 

és könnyen oltható, az oltási veszteség 

jelentősen csökkenthető,

• termésmennyiségre és termésminőségre 

egyaránt pozitívan hat.

Basalt RZ F1
Fom:0,1,2,1.2/ Fon:0-2/For/Va

• Cucurbita Moschata hibrid,

• erős növekedési erély és talajuntsággal 

szembeni jó ellenállóképesség jellemzi,

• pozitívan hat a termésmennyiségre, a 

termés beltartalmi paramétereit javítja, 

megjelenése tetszetős.

BecadaRZ F1
 Fom:0,1,2,1.2/For/Va  
Fon:0-2

• Cucurbita Moschata hibrid,

• középerős növekedésű, termésbizton-

ságot javító fajta,

• elsősorban a legigényesebb piacokra 

termelő kertészeknek ajánljuk, az alany 

használatával extra sötét termésszín és a 

kiemelkedő beltartalmi minőség érhető el. 

Számos esetben azt tapasztaltuk, hogy a 

termés Becada RZ alanyra oltva sötétebb, 

mint saját gyökéren.

Termelői vélemény: 

Az oltás előnyei 
Goda Richárd, Nyírgelse
Évek óta fóliasátorban termelünk berakó-

uborkát frisspiaci célra. A nagy méretben 

szedett uborkát többnyire zöldségeseknek 

adjuk el, így nagyon fontos, hogy csak kiváló 

minőségű termék hagyja el az udvarunkat. 

Mivel évek óta ugyanazon a területen terme-

lünk, ennek köszönhetően egyre több, 

korábban nem tapasztalt problémába ütköz-

tünk, amelyek közül a legnagyobb fejtörést 

a talajuntság okozta. Erre a problémára 

kerestünk megoldást, amit végül az oltott 

növények használatában találtunk meg. A 

Rapper RZ fajtával dolgozunk, amit 2020-ban 

Cobalt RZ alanyra oltva ültettünk. Rapper 

RZ-t évek óta jól ismerjük és érdeklődve 

vártuk, hogy miként változik a fajta habitusa 

és termés minősége, nem utolsó sorban 

miként  tolerálja a monokulturás termesztést. 

A szezon során megnyugtatóan tapasztaltuk, 

hogy az eddigi lankadásos problémák gyakor-

latilag megszűntek. A termés minőségére 

pedig egyértelműen kedvező hatást gyakorolt 

a Cobalt RZ alany, mivel a termés színe még 

sötétebb illetve nagy méretben még később 

kezdett vastagodni, így soha nem tapasz-

talt mértékű volt az 1. osztályú termések 

részaránya! Ezt az alany-nemes kombinációt 

minden kollégának csak ajánlani tudom, aki 

hozzánk hasonló problémákkal küzd.

Rapper RZ Cobalt RZ alanyraoltva oltva  
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Megjegyzés:

 • ültetés, vetés előtt tiszta vízzel alaposan átnedvesítjük a talajt

 • 1000 folyóméterenként maximálisan 1500 liter tápoldatot szabad kiadni, mert különben a kimosódás veszélye jelentősen megnő

 • minden öntözés lehetőleg műtrágyás vízzel történjen. Csak rendkívül meleg időjárásban indokolt - naponta 1 alkalommal – tiszta vízzel 

öntözni. 

 • Kalcium nitrátot foszfor tartalmú műtrágyával (pl. Ferticare I.) nem szabad egy menetben kijuttatni.

Mindenkinek a saját körülményeihez kell adaptálni az útmutatót. A fenti műtrágya receptet csak ajánlásnak szabad tekinteni!

A konzervuborka átlagos víz és tápanyag igényénekalakulása 1000 folyóméter/nap  

HETEK
ültetés után

Komplex műtrágya  
(14-11-25)/kg

Kálum-
nitrát 

kg

Kálcium -
nitrát 

kg

Ammóni-
umnitrát 

kg

Keserűsó 
kg

Össz. 
műtrágya 

kg

Víz
liter

N:K 2O
arány

1.  hét*

Starter műtrágya 
komplex  

(15-30-15)
2x öntözés/hét

1,5* 1000*

2.  hét 1 , 5 0,6 2,1 1500 1:1,25

3.  hét 2 0,8 2,8 2300 1:1,25

4.  hét 2 , 1 0,8 0,3 0,2 3,4 3000 1:1

5.  hét 2 , 1 1 0,4 0,2 3,7 3200 1,1:1

6.  hét 2 , 1 1,3 0,7 0,4 4,5 4000 1,4:1

7.  hét 2 , 1 0 , 5 1,2 1,5 0,4 5,7 5000 1,4:1

8.  hét 2 , 1 0 , 5 1,3 1,2 0,3 5,4 4500 1,3:1

9. hét 1,5 0,5 1,1 0,8 0,3 4,2 3800 1,2:1

10.  hét 1 , 5 0 , 9 1,2 0,6 0,2 4,4 4000 1:1,1

11-16. hét 1 1,3 1,2 1,3 0,2 5 4000 1,1:1

17. héttől 0,5 0,7 0,8 0,5 0,1 2,6 2000 1:1

*az első héten 1- 2 alkalommal célszerű öntözni Ferticare S 0,15%-os oldatával

A konzervuborka támrendszeres termesztése kapcsán a talán legtöbb kérdést 

magában hordozó témakör a tápanyaggazdálkodás. Az alábbi táblázatban egy 

ajánlás látható (simahéjú és szemölcsös fajtákhoz egyaránt), amelyet megfele-

lően adaptálva sikeres lehet a termelés! Fontos megjegyezni, hogy az állomány tápan-

yagszükséglete a táblázatban feltüntetett értéktől eltérhet mennyiségben, azonban az 

aktuális növény fejlettségi állapotra vonatkozó N/K2O arány betartását mindenkinek 

javasoljuk!

A megfelelő műtrágyafelhasználás és okszerű öntözés mellett a különböző biostimulátorok 

felhasználása jelentősen csökkenthető, így a termelés jövedelmezősége nagyságrendekkel 

javítható, ráadásul a növények természetes ellenállóképessége is megmarad, ami sarka-

latos pont a hosszú szezon érdekében!

Tápanyaggazdálkodási 
és öntözési javaslat
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Növényvédelmi tapasztalatok

Termelői vélemény: 

Fontos a növényvédelmi 
technológia! 
Kós Imre - Kisar
Az elmúlt szezonban a legnagyobb 

növényvédelmi feladat számunkra a 

peronoszpóra elkerülése, megfékezése 

volt. A saját területünkön azt tapasztaljuk, 

hogy a növényvédelem tekintetében 

minden faktornak optimálisnak kellett lenni 

ahhoz, hogy sikeres szezont zárhassunk: a 

növényvédelem sikerességét alapvetően 

meghatározza a kijuttatáshoz használt 

eszköz. 

Tapasztalataink alapján, nagyobb területen 

csak axiálventillátoros permetezővel lehet 

megfelelő mennyiségben, minőségben 

kijuttatni a szükséges növényvédőszereket. 

Nagyon fontos természetesen a permetezés 

időpontja is, mindenkinek azt javaslom, hogy 

lehetőség szerint estefelé kezdje a perme-

tezést, ezzel sokat javíthatunk a felhasznált 

szerek hatékonyságán. 

A közeljövőben várható növényvédőszer-

kivonások nehezíteni fogják a dolgunkat, 

de bízunk benne, hogy a megfelelő 

fajtaválasztás és a megelőző jellegű 

növényvédelem elegendő lesz a sikeres 

termeléshez.

A felhasználható növényvédő szerek egyre szűkebb köre nem könnyíti meg a termelők 

dolgát, azonban a megfelelő készítmények használata, valamint helyes technológia alkal-

mazása mellett jó pár kertész kiváló egészségügyi állapotban lévő állománnyal büszkélked-

hetett. A felhasználható növényvédő szerekre általánosan jellemző, hogy hatásspektrumuk 

közel sem annyira széles, mint azon készítményeké, amelyeket a termelők a múltban 

használhattak és használtak is, ennek megfelelően felértékelődik a kijuttatás technológiája, 

a beavatkozások időpontja, valamint a régóta hangsúlyozott preventív jelleg. Számos üdítő 

példa bizonyítja, hogy jó időzítéssel és megfelelő kivitelezéssel megvédhetők az állományok 

és még kifejezetten kedvezőtlen körülmények között is tökéletes lombegészség érhető el. 

Mit is értünk megfelelő kivitelezés alatt? Az első és legfontosabb kérdés a kijuttatott 

növényvédőszer, illetve a permetlé mennyisége. A támrendszeres konzervuborka kapcsán 

általában folyóméterben gondolkodunk, ezzel szemben a legtöbb növényvédőszer 

engedélyokiratában hektárdózisban van kifejezve a kijuttatandó mennyiség. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy hozzávetőleg 5000 folyóméter konzervuborka 

tekinthető egy hektárnak, azonban nagyon fontos leszögezni, hogy a növény mérete minden 

esetben meghatározó szempont kell, hogy legyen a dózis megválasztásakor. 

Nyugat-európai engedély-okiratokban bevett módszer, hogy a növény magasságához 

illeszkedve több dózist is feltüntetnek az adott szer felhasználásához. A hazai engedélyok-

iratokban leírt hektárdózisok jellemzően csak addig helytállóak, ameddig a berakóuborka 

magassága 70-120 cm között van. Amikor az uborka felért a támrendszer tetejére, akkor 

már nagyobb dózisokat kell alkalmazni, hiszen ebben az időszakban a zöldfelület 5 000 

folyóméteren akár 1,5-2,0 hektárral lehet egyenértékű! 

Természetesen a megnövelt dózisokhoz a permetlé mennyiségét is növelni kell. A 

támrendszer tetején átbukott állományokban 1 000 folyóméterenként technológiától és 

növényvédőszertől függően 150-250 liter közé tehető az optimális permetlémennyiség. A 

megfelelő mennyiség meghatározásakor arra kell törekednünk, hogy a permetezés során a 

permetlé ne folyjon le a lombról (hiszen azzal feleslegesen növelnénk a költségeket), viszont 

a növény minden részét fedje a permet! 

Hasonló fontosságú a permetezés időpontjának megválasztása. Ahhoz, hogy a kijuttatott 

növényvédőszerek ki tudják fejtetni a tőlük elvárt hatást, időre van szükség. Akármilyen 

jó technológiát és készítményt használunk, ha a nagy melegben a lombról néhány perc 

alatt elpárolog a kijuttatott permetlé, a beavatkozás mérsékelten lesz csak sikeres, egyes 

esetekben egyáltalán nem érünk célt vele. A fentiek elkerülése érdekében mindenkinek azt 

javasoljuk, hogy a permetezést minden esetben csak akkor kezdjék el, ha már nincs nagy 

meleg, illetve már nincs intenzív napsütés. Az esetek döntő többségében nyáron ez a feltétel 

kizárólag az esti órákban valósul meg. Az este, éjszaka kijutatott permetszernek lesz ideje 

kifejteni hatását, ezzel maximalizálható a beavatkozás hatékonysága.

A 2020-as szezonban a konzervuborka termesztését jelentősen nehezítette az 

időjárás alakulása. A tavasz és a nyár első fele kifejezetten hűvös, szeles és csapa-

dékos volt, ami azzal társult, hogy a szabadföldi ültetések a tavaszi fagyveszélyes 

időszakok miatt kitolódtak 1-2 héttel, így a kedvezőtlen időjárás a még fiatal, fejletlen 

növényeket érte. Az időjárásból fakadóan a legnagyobb problémát növényvédelmi szem-

pontból a peronoszpóra és a didimella okozta.
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Termelői vélemény: 

Okszerűen öntözzünk! 
Székely András - Pátyod
Több, mint harminc éve foglalkozom konzerv-

uborka termesztéssel, az utóbbi időben 

10.000 folyóméteren dolgozom Kybria RZ 

F1 és Promissa RZ F1 fajtákkal. Az elmúlt 

évek tavaszi változékony időjárása gyakran 

komoly nehézségeket okoz a kertészeknek 

elsősorban a megfelelő öntözés és tápolda-

tozás tekintetében. 

A konzervuborka a legvízigényesebb fajok 

közé tartozik, azonban nem szabad elfelejteni, 

hogy a hűvös időszakban a túlzott öntözés 

gyakran többet árt, mint használ.  

A hideg időjárásban a talaj a fekete talajtakaró 

fólia alatt is képes nagyon lehűlni, és ha ekkor 

még túl is öntözzük az állományt, az komoly 

gyökérvesztést fog eredményezni.  

A hosszú és eredményes szezon gyakran már 

ebben a korai időszakban eldől, hiszen az az 

állomány, amely már a korai időszakban egy 

komoly gyökérvesztésen, megfázáson esett 

át, már nagyon nehezen hozható helyre. 

Minden termelő kollégát arra bíztatok, hogy 

okszerűen és ne megszokásból öntözzünk, 

esetenként attól sem kell megijedni, ha akár 

7-10 napon keresztül egyszer sem öntözünk. 

Viszont a kánikula beköszöntével is csak 

óvatosan emeljük a vízadagot, mert a talaj 

lényegesen lassabban melegszik, mint a 

levegő. A hűvös idő elmúlását követően is 

csak lépésről-lépésre emeljük a vízadagot.  

Csak abban az esetben indokolt a folyóméter-

enkénti 10-12 liter öntözővíz kijuttatása, ha 

tartósan meleg van (éjszaka is!), a növény 

átfordult a háló tetején és intenzíven terem.  

Ne feledjük, a jó növény alapja a fejlett és erős 

gyökérzet!

Talajművelésről

Alapjaiban befolyásolhatja termelésünk 

sikerességét a megfelelő talajelőkészítés. 

A konzervuborka (szabadföldön és 

hajtatásban egyaránt) a legintenzívebb 

kultúrák közé sorolható. A megfelelő 

fejlődés csak akkor várható el reálisan 

egy állománytól, ha annak gyökérzete 

tökéletes kondícióban van. A megfelelő 

tápanyag- és vízfelvétel részben már a 

talajelőkészítés során eldőlhet. Arra kell 

törekednünk, hogy talajunk a szezon 

végéig laza, levegős, jó vízgazdálkodású 

legyen. Ennek érdekében nagyon fontos, 

hogy a talajelőkészítés során:

•  alkalmazzunk megfelelő mélységű  

(40 cm-100 cm) altalajlazítást,

•  a bakhát felhúzásához jól elmun-

kált aprómorzsás (de ne poros) földet 

használjunk.

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 fajtaaján-

latait és fajtabemutatóinkat. 

A talajelőkészítés mellett kiemelt 

fontosságú az öntözővíz és a tápoldat 

kijuttatása. A jó öntözéshez legmegfe-

lelőbbek a kisebb teljesítményű (2-4 

l/óra) csepegtetőszalagok, amelyek 

alkalmazásával elkerülhető a talaj túlzott 

letömörödése valamint csökken a

 tápa     ny a     gok kimosódása.

A talajelőkészítés és öntözés mellett 

sarkalatos kérdés (főleg szabadföldön) 

a sorközök rendszeres és megfelelő 

művel ése. Az esős időszakokban kiemelten 

fontos, hogy a sorközökben ne álljon meg 

a víz. 

Ennek érdekében a sorközöket érdemes 

hetente-tíznaponta valamilyen, a talajt 

nem tömörítő munkagéppel (gruber, 

kultivátor, esetleg rotációs kapa) átlazítani, 

nem utolsó sorban gyommentesen tartani.



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. 

Vetőmag megrendelés:
Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060  

Pokorny Anna
Tel: +36 1 489 8066

Gombos Krisztina
Tel: +36 1 489 8063

Kicska Tibor
Konzervuborka termékfelelős 
Kelet-Magyarország
Tel: +36 30 501 6754
t.kicska@rijkzwaan.hu

Deme Zsolt
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu

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

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

Badenszki László
Ügyvezető igazgató
Tel: +36 30 128 6112
l.badenszki@rijkzwaan.hu
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Új termékünk a 
rukola!

Fuzárium:
vannak ellenálló 
fajták
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Matrica RZ     ÚJDONSÁG! 
• Méltó utódja a legkorábbi Speedway RZ 
fejes salátának. Vékony, fényes világos
zöld levelei finom szerkezetű, ízletes 
vajfej salátát adnak. Alsó oldala szabá
lyos alakú, szépen záródó. 
• Fejképzése gyors, stabil, a fejek 
tömöttek. Színe fényes, élénk zöld, amely 
tavasszal könnyen eladhatóvá teszi.
Ajánlás: március elejétől a hónap 
végéig, kifejezetten az első 23 ültetési 
szakaszban javasoljuk fátyolfólia alá.
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia: 

 Bl:1632,34EU/Nr:0/Pb  
 LMV :1

Antolina RZ     
• Igazi nyári fajta, amely lazább és kötött 
talajon is megállja helyét! Fényes zöld 
színe és nagy mérete révén főleg a nagy
bani piacra termelő kertészek kedvenc 
salátája. 
• Igazán nagy 6os fejeket képez nyári 
hőségben, magszárképzése lassú, ezért 
tág szedési tartományban használható, 
levélszél barnulás kockázata nélkül. 
• Alsó oldala szabályos, igen zárt, bakté
riumos betegségekre nem érzékeny, 
ezért biztonságosan, nagyobb méretben 
szedhető, könnyebben tisztítható.
Ajánlás:  május elejétől augusztus 
közepéig, a nyári időszakban folyama
tosan javasoljuk.
Térállás: 30x35 cm
Rezisztencia:  BL:1634EU/Nr:0   

LMV:1

Jerrican RZ  
• Piros színű fejes saláta szabadföldi 
termesztésre tavasztól őszig.
Rezisztencia: BL 1635EU/Nr0   

LMV:1

Sandalina RZ  
• Kimondottan gyors, közepesen nagymé
retű nyári saláta. Fejképzése gyors, rövid 
idő alatt eléri a 400 500 gos fejtömeget. 
Levele fényes zöld, közepesen vastag, 
levélszél barnulásra még a nagy melegben 
sem hajlamos. 
• Alsó oldala tetszetős, világos színű és 
a levelek szépen zárnak. Az allevélzet 
egészséges, rothadásra nem hajlamos 
homok és kötött talajon sem. Kimagasló 
peronoszpóra rezisztenciával rendelkezik.
• Fólia alatti hajtatásra is alkalmas a fajta 
március végétől május végéig ültetve.
Ajánlás: április elejétől augusztus 
közepéig javasoljuk ültetni.
Térállás:  35x35 cm
Rezisztencia:  BL:1634EU/Nr:0   

LMV:1

Isolina RZ      ÚJDONSÁG!
• Első fejes saláta fajta, ami a fuzárium 
rezisztencia mellett saláta gyökér 
parásodással szembeni rezisztenciával 
is rendelkezik! A fuzáriummal fertőzött 
talajokon is biztonságosan termelhető 
rezisztenciájának köszönhetően!
• A nagy nyári meleget remekül viseli, 
magszárképzése lassú, levélszél barnu
lásra nem érzékeny.
•  A saláta fejet fényes, vastag, ízletes 
levelek alkotják. Közepes méretű, ezért 
azoknak javasoljuk, akik áruházak felé 
értékesítik a salátát.
Ajánlás: április végétől augusztus 
közepéig javasoljuk ültetni.
Térállás: 30x30 cm

Rezisztencia: 
 BL:1635EU/Nr:0    

 LMV:1/Ss(Rs)/Fol:1

Magazinunk a 2019-es hajtatási és szabadföldi szezon salátatermesztéshez kapcsolódó szakmai információkat 

tartalmazza. Kiadványunk nem csak fajtákat mutat be, hanem új termékekre, új lehetőségekre is felhívja a 

figyelmet. A nemesítésből rendszeresen új fajták kerülnek ki, melyek jobban megfelelnek az elvárásoknak, mint a 

korábbi fajták. Kísérleti Kertünkben ezeket folyamatosan teszteljük, és eredményeink alapján tudjuk javasolni az 

újdonságok termesztésbe állítását, illetve a fajtaváltást.

Fejes saláta fajták

Jolito RZ  
• A legsikeresebb tavasziőszi fejes 
saláta, ami évek óta piacvezető ebben az 
időszakban!
• Kifejezetten nagy méretű, robosztus 
fajta, ami a folyamatosan változékony 
időjárási viszonyokat remekül tolerálja 
erős gyökérzetének köszönhetően. Alsó 
oldala nagyon jól zárt, ami szépen mutat 
ládázás után. 
• A Jolito RZ olyan fajta, ami csak 6os 
fejeket ad ezért a frisspiacra szállító kerté
szeknek javasoljuk ültetni. 
Ajánlás: tavasszal és ősszel szabadföldre
Térállás: 35x35 cm
Rezisztencia: BL:1631,34EU/Nr:0   

LMV:1
Almagro RZ  
Továbbra is kapható.

43-231 RZ      ÚJDONSÁG!
• Isolina típusú, enyhén nagyobb méretet 
elérő fuzárium rezisztens fejes saláta 
PRÓBATERMESZTÉSRE.
Ajánlás: április végétől augusztus 
közepéig javasoljuk ültetni.
Térállás: 30x30 cm

Rezisztencia: 
 BL:1635EU/Nr:0    

 LMV:1/Ss(Rs)/Fol:1
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Jégsaláta Merlinas RZ  ÚJDONSÁG! 
• Tavasziőszi termesztésre javasolt piacos 
fajta. Fejformája enyhén lapított, nagy 
takaró levelei vannak.
• Erős gyökérzettel rendelkezik, ezért 
belső levélszélbarnulásra nem hajlamos 
még nyárias időjárás esetén sem. 
Magszárképzése lassú, ezért a szedési 
ablaka igen jó. Belső szerkezete szabályos, 
a feldolgozó iparnak is megfelelő.
Ajánlás: az első tavaszi ültetésektől június 
végi betakarításig és ősszel augusztus 
10től az utolsó ültetésig
Térállás: 40x35 cm
Rezisztencia:  Bl:1635EU/Nr:0/Pb  

RZ 45-183    ÚJDONSÁG! 
• A sikeres Umbrinas RZre hasonlító 
fajta, ami több extra előnnyel is rendel
kezik. Fejlődése picit lassabb, ezért a 
magszárképzése is lassabb. A két növényt 
egyszerre javasoljuk ültetni, mert így 
hosszabb szedési tartományt kap a 
kertész. 
• Alsó levélzete robosztus, a növény 
erőteljes növekedésű, a borító levelek 
fényes zöld színűek, fejformája enyhén 
lapított. Fejképzése gyors és a fejet 
gyorsan kitölti, egyöntetűsége kitűnő. 
Alsó oldala szabályos, formás, fejben való 
csomagolásra tetszetős. Az őszi fagyokat 
jól tűri és a kora nyári meleget is tigris 
csíkosság nélkül viseli. 
• Belső szerkezete homogén, ezáltal szele
telésre, feldolgozásra kiváló minőséget 
kínál. 
• A feldolgozóipartól kapott visszajelzés 
alapján az egyik legszebb szeletminő
séget lehet belőle készíteni. Erős gyökér
zete révén a laza homoktalajokon is 
sikerrel termeszthető.
Ajánlás: március közepétől május végéig 
tervezzük és azután augusztus elejétől 
lehet újból ültetni egész hónap folyamán
Térállás: 40x40 cm
Rezisztencia: 

 Bl:1635EU/Nr0  LMV:1

Asmara RZ  ÚJDONSÁG! 
• Igazi nyári fajta, rendkívül lassú 
magszárképzéssel. Fejformája enyhén 
lapított alakú, alsó oldala szabályos, ezért 
fejben csomagolásra is kiváló. Levélzete 
fényes, biztonsággal takarja a fejet. Belső 
levélszél barnulás a nagy melegben, vagy 
a szélsőséges hőingásban sem jellemző. 
A kicsi torzsája révén a feldolgozó iparnál 
kisebb súlyveszteséggel kell számolni és 
szeleteléskor I. osztályú terméket lehet 
készíteni. Kompakt allevelei által a fajta 
jól sűríthető, így a négyzetméterenkénti 
kihozatal emelkedhet.
Ajánlás: ültetését április közepétől 
augusztus közepéig tervezzük
Térállás: 40x35 cm
Rezisztencia:  Bl:1635EUUmbrinas RZ   

• A legkeresettebb jégsaláta a szor ti
mentből, mivel megbízhatóan jó méretet 
és súlyokat ad. Nagy méretű jégsaláta, de 
gyors fejlődésű is. 
• Nagy allevélzettel rendelkezik, ami 
gyorsan lezárja a talajt. Így jobb lesz a 
talaj vízháztartása és a gyom sem tud 
felnőni az állományban. Belső levélszél 
barnulásra és „tigris csíkosságra” nem 
érzékeny. Belső levélszerkezete szép 
egyöntetű, ezért feldolgozásra tökéletes. 
• Frisspiacra is nagyon jó, ha nagy méret 
a cél. Fejformája lapított így könnyű 
csomagolni is.
Ajánlás: tavasziőszi termesztésre
Térállás: 40x40 cm
Rezisztencia:  Bl:1631,34EU/Nr:0 

Ikebanas RZ  
• Hajtatásra, korai fátyolfóliás valamint 
őszi fagyvédett termesztésre javasolt 
bevált fajta. 
Ajánlás: ültetését a 1013. hétben 
valamint a 3536. hétben fólia alá, 1316. 
hétben fátyolfóliás takarással, a 1618. 
hétben pedig szabadföldi ültetésekhez 
javasoljuk. 
Térállás: 35x35 cm
Rezisztencia:  Bl:1635EU/Nr:0/Pb   

Jasperinas RZ    
• Erős növekedésű, robusztus fajta nagy 
allevélzettel. Növekedése lassabb, ezáltal 
magszárképzése is lassú. A nyári körülmé
nyeket jól tűri, levélszél barnulásra nem 
érzékeny. Formája tetszetős, majdnem 
gömbölyű, amely feldolgozásra és friss 
piaci értékesítésre egyaránt megfelel
Ajánlás: első tavaszi ültetésektől június 
végi betakarításig és ősszel augusztus 
10től az utolsó ültetésig
Térállás: 40x40 cm
Rezisztencia:  Bl:1635EU/Nr:0/Pb  

Továbbra is kapható:
Silvinas RZ
Diamantinas RZ
Arusha RZ
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Színes saláták szabadföldi 
termesztésre

7

magas fokú rezisztencia      mérsékelt fokú rezisztencia

Bl Saláta peronoszpóra  Bremia lactucae

CMV Uborka mozaikvírus   CucumberMosaic Virus

LMV Saláta mozaik vírus   Lettuce Mosaic polyVirus

Pb Gyökértetű  Pemphigus bursarius 
Nr Saláta levéltetű  Nasonovia ribisnigri

LRNV Saláta gyűrűs foltosság vírus  Lettuce Ring Necrosis Virus

Fol   Fuzáriumos hervadás  Fusarium oxysporumV

Saláta rezisztencia jelölések

Magas fokú rezisztenciával rendelkező növények : nagymértékben korlátozzák a konkrét kártevő, illetve 

kórokozó növekedését és fejlődését normál kártevő, illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra érzékeny 

 fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajtákon megjelenhetnek bizonyos szimptómák, illetve károk erős kárte

vő, illetve kórokozó nyomás esetén. 

Mérsékelt fokú rezisztenciával rendelkező növények : korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó nö

vekedését és fejlődését, de a szimptómák, illetve károk nagyobb szintje fordulhat elő, mint a magas fokú rezisz

tenciával rendelkező fajták esetében. A mérséklet rezisztenciával rendelkező növények esetében még mindig ke

vésbé súlyos szimptómák, illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében, amennyiben azo

kat hasonló környezeti körülmények és/illetve hasonló kártevő, illetve kórokozó nyomás mellett termesztik. 

Athmos RZ     
• A forró, meleg nyári napokban is formás 
nagy fejeket képez. A legnagyobb méretű 
tripla piros lollo rosso saláta. Mérete 
megközelíti a zöld típusét. 
• Biztos termeszthetősége, tág szedési 
tartománya okán minden színes salátát 
termelő kertész szortimentjében helye 
van.
Ajánlás: ültetését március közepétől 
egészen augusztus végéig ajánljuk.
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia:  Bl:1632,34EU/Nr:0

LMV:1 

Orville RZ   
• Dupla piros Lollo Rosso fajta egész éves 
szabadföldi termesztésre. Nagyméretű, 
intenzív színeződésű, súlyos fejeket nevel. 
A meleg nyári heteket és a csapadékos 
időjárást is jól viseli. Alsó része tiszta, zárt, 
könnyen vágható. Kifejezetten jó levél
konzisztenciája révén a lollo fajták közül 
leginkább alkalmas feldolgozásra is.
Ajánlás: ültetését március közepétől 
egészen augusztus végéig ajánljuk.
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia:  Bl:1633EU/Nr:0

Langero RZ  
• Kora tavaszi ültetésektől az egész 
szabadföldi időszak megbízható fajtája. 
Nagy méret, finoman szeldelt levélzet és 
a fényes zöld szín jellemzi. Biztonsággal 
termeszthető kora tavasztól késő őszig. 
Levélszélbarnulásra és korai magszár
képzésre nem hajlamos. Jó levélkonzisz
tenciája révén feldolgozásra az Orville RZ 
fajtánk megfelelő párja.
Ajánlás: ültetését március közepétől 
egészen augusztus végéig ajánljuk.
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia:  Bl:1632,34EU/Nr:0/Pb 

LMV:1 
  

Lollo típusok

Még forgalomban:
Linaro RZ

Lungavilla RZ  
• Fényes középzöld, nagyméretű, 
levélzete arányosan szeldelt. A fejek 
zártak és szétesésre nem hajlamosak. 
Jól tűri a lábon tartást a nagy melegben 
is, nem hajlamos a gyors felmagzásra. 
Nem érzékeny a levélszélbarnulásra – a 
teljes szabadföldi időszakban biztosan 
termeszthető!
Ajánlás: ültetését március közepétől 
egészen augusztus végéig ajánljuk.
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia:  Bl:1634EU/Nr:0/Pb  

LMV:1

Tölgylevelű saláták
Kireve RZ   
• Nyári forróságban ez az igazi megoldás! 
Levele fényes, világoszöld, a fej alakja 
kerek és egy kicsit lapított. Magszárképzés 
ellen rendkívül erős toleranciával rendel
kezik és a forró nyarakon sem jellemző a 
levélszél barnulás.
Ajánlás: ültetését május elejétől 
augusztus közepéig javasoljuk
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia:  Bl: 1626,31,32EU/Pb/
Nr:0 LMV:1 

Kiribati RZ  
• A tavasziőszi termesztések megbíz
ható fajtája a Kiribati RZ. A fej alakja 
szinte félgömb, levélzete szépen szeldelt, 
világos zöld, fényes. Fejképzése gyors és a 
belső rész gyorsan betömörödik.
Ajánlás: ültetését március közepétől 
május közepéig és augusztusban 
javasoljuk.
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia:  Bl:1631,34EU/Nr:0 

LMV:1

Rutilai RZ  
• Méretével, mély bordó színével a kerté
szek tetszését elnyerte az elmúlt években. 
Alsó oldala egészséges, levélszél barnu
lásra és felmagzásra nem hajlamos. Belső 
része gyorsan tömörödik mivel fejlődése 
gyors.
Ajánlás: ültetését tavasztól őszig 
javasoljuk
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia:  Bl:1634EU/Nr:0 

LMV:1 
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Hajtató saláta fajták  
Magazinunk következő részében az őszi hajtatásra, ill. a 2019-es szezonra ajánlott szortimentünket mutatjuk

be. A termesztésre érdemes a nemesítés legújabb fajtáit választani, ill. megismerni, hiszen ezek ellenállóságban,

termésbiztonságban többletet nyújtanak a régebbi fajtákhoz képest. Rijk Zwaannál az a célunk, hogy a Kísérleti

Kertünkben tesztelt, majd gyakorlati termesztésben is bizonyított fajtáinkkal az adott időszakra és az adott

piaci helyzethez legjobban megfelelő fajtákat kínáljuk. Újdonságainkkal jobban jár!

Iveta RZ   
• Nagy fejeket képező szép világos saláta, 
tavaszi és őszi ültetésekre fűtetlen fóliába 
javasoljuk. Téli időszakban fűtést igényel.
Ajánlás: ültetését március közepétől 
egészen augusztus végéig ajánljuk.
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia:  BL:1632,34 EU/Pb  

Euridice RZ    ÚJDONSÁG!
• Középzöld, nagyméretű fejes saláta, 
amely a kötött, enyhén sós talajok speci
alistájának, a Penelope RZnek méltó 
utóda. Fejmérete nagy, igazi 6os saláta, 
amelyet a nehéz, fekete talajokon is 
sikeresen lehet termelni. Fejtöltése gyors 
és még fényszegény időszakokban is jól 
fejlődik. Alsó oldala szépen zárt, beteg
ségre nem fogékony.
Ajánlás: szeptember közepétől február 
közepéig történő kiültetésre, fűtetlen vagy 
enyhe ráfűtés mellett
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia:  Bl:1632,34EU 
  

Rivalda RZ   
• Rendkívül nagy fejeket nevel, gyakor
latilag csak 6os méretet ad. A fajta 
fejlődése gyors, a szedési fejméret 
hamar kialakul, majd a fejtöltés gyorsan 
befejeződik. Az élénk világoszöld levelek 
nagyméretű fejeket alkotnak, a széles, 
zárt alsó oldal biztos termeszthetőséget, 
gyors és hatékony szedést tesz lehetővé. A 
frisspiaci értékesítés mára legkedveltebb 
fajtája – és nem véletlenül! Alsó oldala 
szépen zárt, betegségre nem hajlamos. 
Ládázva remekül mutat, ezért értékesítése 
könnyű. A lehető legszélesebb pero
noszpóra rezisztenciája nagy termesztési 
biztonságot ad a kertész számára.
Ajánlás: szeptember végétől február 
közepéig történő kiültetésekre ajánl
 juk, téli időszakban elsősorban fűtött 
körülmények közé.
Térállás: a fajta kifejezetten igényli a 
tágabb térállást, ezért 30x30 cm az opti
mális, ennél sűrűbbre ne ültessük
Rezisztencia:  Bl:1635EU  
  

Pazmanea RZ      
• Középzöld színű saláta, téli ülteté
sekre javasoljuk, mivel a fényszegény 
időszakban is lendületesen fejlődik. 
• Közepes méreténél fogva áruházláncok 
felé is remekül lehet értékesíteni.
Ajánlás: szeptember közepétől február 
közepéig történő kiültetésre, fűtetlen vagy 
enyhe ráfűtés mellett
Térállás: 30x25 cm
Rezisztencia:  Bl:1635EU/Pb 
  

Mahonia RZ    ÚJDONSÁG!
Nyári termesztésre!
• A Mahonia RZ nagyméretű fejes saláta, 
a tavasztól őszig egyébként üresen 
álló hajtató berendezésekben való 
termesztésre. 
• Lassú magszárképzése és a Sintia RZnél 
nagyobb fejmérete tetszetős, piacos salá
tává teszi. Levélállagának, fejkialakításának 
köszönhetően a Mahonia RZt választó 
termelők a szabadföldivel azonos minőségű 
fejes salátát szállíthatnak partnereiknek 
fólia alól is.
Térállás: 30x30 cm
Rezisztencia:  Bl:1632,34EU/Nr:0 
  

Gaudea RZ     
• Közepes méretű, világoszöld színű, ezért 
főleg az őszitavaszi ültetésekre javasoljuk 
áruházlánci beszállító kertészek számára.
Ajánlás: szeptember közepétől február 
közepéig történő kiültetésre, fűtetlen vagy 
enyhe ráfűtés mellett
Térállás: 30x25 cm
Rezisztencia:  Bl:1635EU/Pb 
  

Teodore RZ      
Piros színű hajtató fejes saláta.
Ajánlás: szeptember közepétől február 
közepéig történő kiültetésre, fűtetlen vagy 
enyhe ráfűtés mellett
Térállás: 30x25 cm
Rezisztencia:  Bl:1632EU 
  

Fejes saláta fajták  
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Cencibel RZ    
• Gyors fejlődésű lollo rossa saláta 
megnyerő intenzív mély bordó színnel, 
amelyet a téli fényszegény időszakban is 
megőriz! Azon kevés fajták közé tartozik, 
amelyek egész évben megbízhatóan 
használhatók: nem csak hajtatásra, 
hanem szabadföli körülmények között is 
remek eredményt ad. A fejek nagyok – a 
Limeira RZ fajtával közel azonos méretben 
vághatók. Erős, ellenálló levélzete fokozza 
a pulton tarthatóságát. A Cencibel RZ jól 
tűri a fényhiányos téli időszakot, sőt a 
változó hőmérsékleti körülményeket is.
Ajánlás: a teljes hajtatási időszakra 
javasoljuk
Térállás: 30x25 cm
Rezisztencia:  Bl:1632,34EU/Nr:0  
  

Kimpo RZ  
Zöld színű hajtató tölgylevelű saláta.
Ajánlás: teljes hajtatási időszakra 
javasoljuk
Térállás: 30x25 cm
Rezisztencia:   Bl:1632,34EU/Nr:0  

Limeira RZ   
• Világoszöld színű és elődeihez képest 
erősebben szeldelt levelű lollo bionda 
saláta.
• Levélzete tetszetős, a fejek szedési 
állapotban is egyben vannak, nem kelt 
”széteső” benyomást. Gyors fejlődésű, 
nagyméretű salátát képez, ami tömött és 
a hideget jól viseli. 
• Levélszél barnulásra nem érzékeny. Az 
őszitéli fényszegény időszakot remekül 
tűri és első osztályú árut ad a kertésznek.
Ajánlás: szeptember elejétől március 
elejéig ültethető
Térállás: 30x25 cm
Rezisztencia:  Bl:1635EU   
  

Donertie RZ   
Áruházi méretű, téli hajtatásra tervezett 
batávia saláta. 
• A batáviák közül az egyik legkompak
tabb, vágótömegét mégis hamar elérő, 
rendkívül hosszú szedési ablakkal bíró 
salátafajta. 
• Finoman fodrozott fényes zöld levelei 
még túlnövekedéskor is zamatosak és 
roppanósak maradnak, állásukból kifo
lyólag pedig a talajból fertőző gombabe
tegségek sem pusztítják őket, így a vágás 
tiszta és gyors lehet.
Ajánlás: szeptember végétől február 
közepéig történő kiültetésekre ajánl
 juk, téli időszakban elsősorban fűtött 
körülmények közé.
Térállás: 30x25 cm
Rezisztencia:  Bl:1632,34EU/Nr:0  
  

Saturdai RZ   
Intenzív piros színű tölgylevelű saláta.
Ajánlás: egész éves termesztésre
Térállás: 30x25 cm
Rezisztencia:  Bl:1634EU/Nr:0  
  

Egyéb hajtatási és színes saláta fajták

Lollo saláta

Tölgy levelű saláta Batávia saláta
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Endívia
Printel RZ      ÚJDONSÁG!
• Az Anconi RZhez hasonlóan felálló 
levélzetű endívia saláta. 
Ajánlás: kora tavasszal és ősszel fólia 
alatti ültetésekre javasoljuk az Anconi RZ 
előtti és utáni ültetésekre 
 

Továbbra is kapható:
Seychel RZ

Anconi RZ      
• Felálló levélzetű endívia. Mivel a levelei 
nem fekszenek a talajra, könnyebb és 
gyorsabb vágni, ládázni, sőt a belső 
minősége is jobb, mint az elfekvő levelű 
típusúaknak. 
• Az alsó oldala jól szellőzik így betegség 
ellenálló képessége jobb. Nagy hozamra 
képes, nagyon könnyű ládázni a formája 
végett és így nagyobb tömeget is lehet 
szállítani ugyanakkora térfogat mellett. 
Nyári melegben sem jellemző rá a levél
szél barnulás. 
Ajánlás: ősszel a 3536.hétben hajtató 
berendezésekbe, a 16. naptári héttől 
kezdődően a 35. héttel bezárólag pedig 
szabadföldi ültetésre  

Berlinal RZ      ÚJDONSÁG!
• Fényes zöld színű frizé ami egész éves 
termesztésre alkalmas fólia alatt és 
szabadföldön egyaránt.
• Nagyon sok levélből áll, levélnyele nem 
széles és a levelek nagyon finoman szel
deltek. Jól tolerálja a szélsőséges időjárási 
körülményeket és közben levélszél barnu
lásra sem hajlamos. Kiváló minőséget 
nyújt a feldolgozó ipar számára.
 
 

Frizé (vagy Frisée)

Római saláta
Madelona RZ  ÚJDONSÁG!
• A Madelona RZ kiemelkedik a jó 
levélállagával, nyitott fejalakja mellett 
tömör, légcsatornamentes erezetével. 
A közepesen nagy római saláták sorába 
tartozik, és rendkívül jó rezisztenciákkal 
bír. A fej fajsúlyosságának, valamint rövid 
torzsájának köszönhetően a teljes szabad
földi szezonban biztonsággal termelhető. 
Ebben a típusban elérhetők Knox™ fajta
tulajdonsággal bíró fajtáink is.  
Ajánlás: ültethető kora tavasztól kora 
őszig. 
Térállás: 30x25 cm
Rezisztencia:  Bl:1634EU/Nr:0 
  Ss(Rs)

Cortazar RZ      
• A Claudius RZ méltó utódja. A Cortazar 
RZ kinézetre azzal csaknem teljes 
mértékig megegyező, fényes, sötétzöld 
levelű midi római saláta. Felfelé mutató 
levélállása biztosítja jó sűríthetőségét, 
erős gyökérzete pedig változatos tala
jokon való termeszthetőségét. 
Ajánlás: Ültetését kora tavaszi hajtatástól 
a szabadföldi termesztésen át az őszi 
hajtatásig bezárólag javasoljuk.
Térállás: 30x25 cm
Rezisztencia:  Bl:1633EU 
 LMV:1

Claudius RZ   
• Közkedvelt fajta a kis és nagy saláta
termelő kertészek körében egyaránt. 
Közepes méretű, biztonsággal termeszt
hető különböző talajadottságok mellett. 
Bár a régióinkban fertőző saláta pero
noszpóra rasszok elleni védelmét nem 
szabad elhanyagolni, fajtaszortimen
tünkben elsősorban a saláta fuzárium 
rezisztenciája miatt kapott fokozott 
figyelmet!
Ajánlás: ültethető kora tavasztól kora 
őszig. 
Térállás: 30x25 cm 
 Rezisztencia:  Bl:1626,31,32EU/ 
Fol:1/Pb  LMV:1

Mini római saláta 

Alaine RZ      ÚJDONSÁG!
• Piros levélszínével kiválóan kombinál
ható a zöld változattal úgy a szállításnál, 
mint a fogyasztók számára. Termesztés
technológiája ugyanakkor semmiben sem 
tér el a zöld típusokétól. 
Rezisztencia:  Bl:1632,34,35EU/ 
Nr:0/Fol:1   LMV:1

Rios RZ      ÚJDONSÁG!
• Zöld színű mini római saláta, mely 
kiválóan alkalmas salátaszívként történő 
betakarításra és értékesítésre. Tömör, 
mutatós fejeket képez, lassan magszá
rasodik. A római salátáknál megszokott 
zsenge lédús és édeskés íze van. Külleme 
és minősége megegyezik a spanyol 
szívsalátákéval. 
Rezisztencia:  Bl:1634EU/Nr:0 
  LMV:1,Ss(Rs)

Kapható még:
Astorga RZ, Rosaine RZ

Domitius RZ   
• Téli hajtatásra ideális római saláta. A 
legfényszegényebb időben is biztonsággal 
tartja növekedési sebességét és fejalakját. 
Ajánlás: Termesztését az őszitéli hajtatási 
időszakban, a 3538. naptári hétig 
javasoljuk. 
Térállás: 30x3035 cm
Rezisztencia:  1629,32,34EU/Fol:1  
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Salátakedvelők 
honlapja  
– magyarul!
A  Love my Salad (LMS) közösségi oldalt előző salátás lapszámunkban 
már bemutattuk. Azért hoztunk létre egy ilyen világszerte és sok nyelven 
(így magyarul is) elérhető honlapot, hogy használói még több kedvet 
kapjanak és csináljanak a saláta fogyasztáshoz. Manapság egy termelő 
számára a legfontosabb az, hogy vane piaca. A LMS felhasználói oldal 
azáltal segít piacot bővíteni, hogy a fogyasztók számát növeli.

A salátatermelők vásárlói százezrével keresik fel az oldalalt és Ön még 
nem is ismeri? Ne maradjon le, látogassa, vagy még inkább „használja” 
ezt a közösségi fórumot. 
A lovemysalad elérhető a saját honlapján a www.lovemysalad.com 
oldalon, vagy a www.facebook.com, a www.twitter.com  és a www.
youtube.com lapokon is. 

Exographie RZ
Világos zöld színű, finoman szeldelt levelű 
édes frizé saláta.

Expertise RZ
Közép zöld színű, finoman szeldelt levelű 
édes frizé saláta, ideális feldolgozásra, 
éttermek számára.

Exam RZ
Középzöld, finoman szeldelt  Crispy 
Salanova®, mely magában hordozza a Knox 
fajtatulajdonságot is, így a vágási felületek 
feldolgozást követően lassabban barnulnak.. 

Vidotex RZ
Dupla piros nagy levéltömeget képző Crispy 
Salanova® saláta.

Triplex RZ
Tripla piros, erős kontraszttal bíró dekoratív 
levelekre bontható édes frizé saláta.

Salanova® Crispy hajtatásra

Trinidad RZ 
Zöld Crispy Salanova® az ősztől tavaszig tartó 
hajtatási szezonra. 
Rezisztencia:  Bl1634EU, Nr:0   LMV:1

Jargon RZ
Piros Crispy Salanova®, mely a fényszegény 
időszakban is kiválóan megtartja piros 
levélszínét és a Trinidadhoz hasonló méretét. 
Rezisztencia:  Bl1634, Nr:0 

Aquino RZ  
Fejes saláta levél alakú egyöntetűen friss 
zöld színű levélkékből álló fej.

Klee RZ  
Fejes saláta levél alakú dekoratívan 
kétszínű, mély bordó és friss zöld 
levélkékből álló fej.

Cousteau RZ   
A mini saláta tölgylevélkékre bontható fej 
súlyban is meglepően jól teljesít.

Xandra RZ  
A zöld típushoz megbízhatóan kombinál
ható piroszöld levelekre bontható fajta, a 
hajtatásban is megállja a helyét. 

Vessel RZ  
A gyorséttermek standard hamburger
méretéhez nemesített levélméretű zöld 
saláta. Egy fej szedésre kész állapotban 
minimum 2530 egészben felhasználható 
levelet ad, négyzetméterenként viszont 
akár 2226 növény is biztonsággal egész 
évesen megnevelhető.

Bobal RZ   
A Vessel RZhez hasonló, piroszöld leve
le ket ad.

“One cut ready!”

“Nyissz és kész!”
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Egyéb salátaféleségek

Babyleaf salátáink választékában lollo, 
fejes, tölgy és batávia levéltípusok mellett 
a babyrómai saláta is megtalálható. 
Babyleaf saláták vetőmagját előzetes 
megrendelés alapján szállítjuk.

piros levelű fajták:

Ligier RZ, Solavia RZ, 
Alboreto RZ, Boyd RZ
zöldlevelű fajták:

Chapman RZ, Webber RZ, 
Valdivia RZ

Babyleaf-saláta
Cirilla RZ
Jól bevált fajta egész éves termesztésre, 
beleértve a téli hajtatást. 

Calarasi RZ
Szabadföldi tavaszi és őszi termesztésre.

Revelle RZ
Tavasztól őszig tartó időszakra.

Madársaláta

Charsano RZ F1
• Az első olyan mángold, melynek a zöld 
levéllemezekben fehér levélnyele van. 
Fejenként szedve vagy levelekre bontva, 
és babyleafként is használható. 
• Ahogy az a megjelölésből is kitűnik, 
az új fajtánk F1 hibrid, mely a pero
noszpórára magas, a cerkospórára 
közepes rezisztenciaszinttel rendelkezik. 

Mángold

Rukola - ÚJDONSÁG!

Sinope RZ
• Finoman szeldelt, dekoratív levelű 
fajta, mely jól tűri a hideg, de meleg által 
okozott stresszt is. Egész éves termesz
tésre javasolt.

A rukola nemesítés cégünknél egy új program. Ahogy a termék iránt folyamatosan nő a fogyasztói és felhasználói kereslet, úgy jelenik 
meg az igény mind pontosabban megfogalmazható fajtatulajdonságok iránt. Egy nemesítőnek ez jelent feladatot. Úgy ítéltük meg, 
hogy Rijk Zwaan nemesítési munkája megoldást tud adni a felmerülő igényekre és fajtáink hozzáadott értéke mind a termesztők, 
illetve a felhasználók / fogyasztók hasznára lesz.

Az idei évtől egyszerre három fajtával is jelentkezünk. Ebből egy a termesztett, valamint kettő a vad rukola típusban. Mindkét vad 
rukola jellegzetessége, hogy a peronoszpóra (Hyaloperonospora) ellen kimagaslóan ellenállók és a vetőmagnak magas a csírázási 
erélye, megoldva ezzel két, a termesztésben régóta gondot okozó problémát. Fajtáink egységes levélmérete, különleges íze csak 
segíteni fogja az elterjedésüket. Vetőmagjainkat 1 millió szemes kiszerelésben forgalmazzuk. 
Vetőmag szükséglet: 11,5 mill. szem/1000 m2

Vad rukola    
(Diplotaxis tenuifolia)

Termesztett rukola     
(Eruca sativa)

Themisto RZ
• Ívelten szeldelt nagyobb, robusztu
sabb levelű fajta, szintén egész éves 
termesztésre.

Sparkle RZ
• Levele teljesen más megjelenésű, 
“babapiskóta” levelű rukola, de fűszeres 
ízével valódi meglepetés a fogyasztók és 
séfek számára. 

A rukola névről
Termék csomagolásokon, szakácskönyvekben, étlapokon különböző módon 
írják a rukolát. Szerepel „rendesen”, de rukkolának, ruccolaként, és rucola 
formában is előfordul. Sem szótárak, sem helyesírási programok nem segítenek. 
A Wikipédia –lexikonhoz illően rukola kereséskor és botanikailag helyesen, 
a borsmustár névre irányít, internetes keresők pedig mindegyik keresőszóra 
kiadnak találatot.
A magunk részéről a szokásos „magyar” rukola írásmód mellett állunk ki. 
Szerintünk senki se „rukkol” ki semmivel, a Rucola nem hat magyarul, dupla 
„c”vel meg még idegenebb.
Kizárólag a nyelv használóin múlik, hogy egyegy szó hogy terjed el:  
csatlakozzon hozzánk, legyen a rukola egyértelműen rukola (írásban is!).

Charlie RZ F1
• Piros levélnyelű mángold, elsősorban 
babyleafnek való termesztéshez. 
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Előző kiadványunkban a salátatermesz
tésben fellelhető új kórokozókról írtunk, 
egyebek között a fuzáriumról. Sajnos 
mára megállapíthatjuk, hogy a gomba
betegség már nem csak a déleurópai 
termőterületeken jelent meg, de itthon 
is egyre gyakrabban igazolódik be a 
fuzárium fertőzés megléte. A salátaföldön 
váratlanul, minden előjel nélkül jelenik 
meg. Tünete eleinte foltokban, majd 
ezt követően rendkívül gyorsan tovább 
terjedve hervadás és lankadás formá

jában jelentkezik. A gomba jelenlétét 
valószínűsíthetjük, ha a torzsát átvágva 
jellemzően pirosasbarnás edénynyaláb 
elszíneződést látunk. 
Terjedése növénymaradványokkal, 
mechanikai úton, cipőn, munkagépekkel, 
de öntözővízzel, locsolórendszerek 
ismételt használatával, áttelepítésével 
is történhet, a spórák, szaporítóképletek 
talajba, vagy növényre jutása által. 
Jelenleg négy rasszát azonosították be 
laboratóriumban. Ezek közül Európában a 

Fol:1 és a Fol:4 rasszok fordulhatnak elő.
Jó hír, hogy fuzárium rezisztens fajták már 
léteznek Rijk Zwaan szortimentjében. A 
fejes salátán kívül egyes római salátákban, 
lollo salátákban már vannak Fol:1 rezisz
tens fajták. Kiemeljük a fejes saláták közül 
az Isolina RZ újdonságunkat, valamint 
próbatermesztésre javasoljuk a 43-231 RZ 
fajtát. 

A rezisztens fajtákat  Fol:1 kód jelöli.

AZ EUn belül egyértelmű a törekvés 
a növényvédőszerek csökkentése 
irányában. Ugyanez igaz a vetőmag 
csávázásra használt szerek engedély
ezésével kapcsolatban is: emlékezetes, 
hogy a neonikotinoid típusú hatóanyagok 
csávázásra való használata minden 
szántóföldi növény vetőmagjánál már 
tilos, és nemrég óta az Iprodion (Pl. 
Rovral) hatóanyag sem használható fel. 
Számítani lehet arra is, hogy hamarosan a 
Thiram is erre a sorsra jut. (saláta vetőma
gokat elterjedten ezzel csávázzák). 
Ezen lehet keseregni (mármint, hogy 
„régen azért mégis csak könnyebb volt”) 
és lehet ugyanezt egy új kihívásnak 
tekinteni. Mi ezt tesszük és ezért vetőmag 
előállításunk folyamatait átalakítottuk. 
Ahhoz, hogy vetőmag tételeket ne kelljen 
csávázni, tökéletes növényegészségügyi 
körülményeket kell teremteni és az 
egészséges vetőmagot a vetőmag feldol

gozási folyamatokban is meg kell őrizni. 
Legújabb protokolljaink szerint ez mára 
megoldott.
Korábban a csávázatlan vetőmag 
előállítása kívül esett a szokásos eljáráson, 
esetenként kevesebb hozam mellett külön 
feldolgozási eljárást is követelt, aminek 
a következtében az ilyen vetőmagot felár 
mellett tudtuk csak forgalmazni. 

Magszaporításainkban sikerült 
megoldanunk azt, hogy (még mielőtt 
érvénybe lép a végleges tiltás) vetőmag
jainkat a megszokott legmagasabb 
minőség mellett csávázatlan formában 
hozhassuk forgalomba, a korábbi felár 
nélkül. 2018 nyártól kezdődően folyama
tosan átállunk a csávázatlan saláta 
pillírozott vetőmag forgalmazásra, mely 
vetőmag az organikus ún. bio termesz
téshez is használható. A korábbi felár 
pedig mostantól törlésre kerül.

Új saláta peronoszpóra  
törzseket vettek nyilvántartásba

Fuzárium a salátában

A csávázatlan 
vetőmagról

Javított csomagolás
Hamarosan!

A saláta peronoszpóra e két új patogén 
törzsét az elmúlt években azonosították; 
a Bl:34EU rasszt 2015ben Belgiumban 
mutatták ki először és azóta számos 
európai országban felbukkant. A Bl:35EU 
változatot pedig Franciaországban 
azonosították először, szintén 2015ben, 
azóta pedig előfordult Belgiumban, 
Hollandiában, Németországban és 
Angliában is. 

A Nemzetközi Saláta Peronoszpóra 
Értékelő Szervezet (International Bremia 
Evaluation Board, IBEB) amerikai, holland 
és francia nemesítő cégek, a kaliforniai 
Davis Egyetem, a holland vetőmag 
minősítő szervezet (Naktuinbouw) és 

a francia vetőmag ellenőrző szervezet 
(GEVES) közös szakmai kezdeményezése. 
Feladata a saláta peronoszpóra kórokozó 
új törzseinek azonosítása, melyek komoly 
fenyegetést jelentenek az európai és 
amerikai termesztés számára. Ezen túl 
feladatuk az egységes kommunikáció 
elősegítése a nyilvántartott törzsekkel 
kapcsolatban. Ezzel a két saláta peronosz
póra változattal bővül a nemzetközileg 
nyilvántartott törzsek listája.
Rijk Zwaan saláta szortimentjében számos 
fajta van, melyek ellenállók a Bl:34EU és 
Bl:35EU törzsekkel szemben, de számos 
egyéb rasszal, illetve lokálisan előforduló 
változatokkal szemben is. Teljes fajtaszor
timentünket e két kórokozóval szemben 

újra vizsgáltuk. A legteljesebb körű rezisz
tenciával rendelkező fajtákat a jövőben Bl: 
1635EU jelzéssel jelöljük.

Rijk Zwaan integrált megközelítést 
javasol partnereinek a kórokozóval 
kapcsolatban – ennek fontos részét 
képezi a rezisztens fajták termesztése, de 
a növényvédő szerek okszerű használata 
illetve a termesztéshigiéniai intézkedések 
is lényegesek a kórokozó terjedésének 
megakadályozására. A megfelelő higiéniai 
protokoll, például a fertőzött növényi 
részek, illetve bármilyen egyéb növényi 
maradvány eltávolítása a területről 
nagymértékben gátolja a fertőzés tovább 
terjedését.

A jelenlegi 1000 pill magot tartalmazó kis 
műanyag dobozkát egy ovális új csoma
golásra váltjuk.
Korszerűbb anyaga és jobb zárása tökéle
tesen véd a levegő páratartalom válto
zásától: a vetőmag eltarthatósága így nő.
Az új szezonra új csomagolásaink is 
megjelennek.



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 fele
lősséget 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 megfelele a 
helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak. 

Bővebb fajtainformáció 

és vetőmag megrendelés 

Rijk Zwaan területi 

képviselőinél 

vagy irodánkban:

Rijk Zwaan Budapest Kft.  |  H1016 Budapest |  Aladár u. 1719.  |  +36 1 489 8060  |  www.rijkzwaan.hu |  Zöldségtermesztők Rijk Zwaan partner oldala

Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060  

Sipos Ágnes
Tel: +36 1 489 8065

Diószegi Edina
Tel: +36 1 489 8066

Vetőmag megrendelés
az irodánkban:

Deme Zsolt
Fejes és jégsaláta  
termékfelelős
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu

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

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

Skultéti Lóránt
DélkeletMagyarország  
Tel: +36 30 407 1768  
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Tornyai Tibor
DélMagyarország  
Tel: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu

Ragyák László
KeletMagyarország 
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu

Molnár Péter 
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu

Lányi Bence 
cégvezető
Tel: +36 30 940 8778
bence.lanyi@rijkzwaan.hu
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Elöljáróban

Az elmúlt év a zöldségtermesztésben ugyanúgy, 

mint mindannyiunk életében komoly változást 

hozott. A koronavírus fertőzés következtében a 

turizmus visszaesett, a szállodai és éttermi be-

zárások pedig a zöldség- és gyümölcsfélék iránti 

keresletet változtatták meg. Ahogy élelmiszerre, 

úgy zöldségekre is szükség van, de több áru-

cikkre, pl. saláta különlegességekre vagy díszítő 

salátákra, megcsappant a kereslet. Az éttermi 

igények csökkenése mellett viszont az otthoni 

felhasználásra való „kényelmi zöldségek” iránti 

igény megnőtt. Minden termelő elgondolkodott: 

mit és mennyit termeljek?

Eközben az egészséges táplálkozás fontosságára 

még soha nem irányult annyi figyelem televí-

zión, rádión, közösségi médián vagy „sztárok” 

megszólalásain keresztül, mint most. Ennek 

középpontjában pedig a zöldségfogyasztás 

népszerűsítése áll. A salátafogyasztás, a salátás 

ételek egyszerűen divatossá váltak. Az összkép 

tehát azt mutatja, hogy változás van, nem pedig 

válság!

Kiadványunk nem tudja megválaszolni azt a kér-

dést, hogy mit hoz az idei „salátás szezon”, azon-

ban nagyon is választ tud adni számos döntő és 

a termelőket foglalkoztató kérdésre!

A szélsőségessé váló időjárás, az alkalmazható 

növényvédő szerek számának csökkenése, új be-

tegségek térhódítása, új típusok iránti fogyasztói 

igény mind nemesítési feladatot jelentenek szá-

munkra. Idei kiadványunkban, ebben a megvál-

tozott világban kifejezetten a termelői útkeresés 

kérdéseire és a fajtaújdonságokra összpontosí-

tunk. Megújult szortimentünk kialakításakor az 

ilyen szempontok mellett a magas stressztűrés 

és jó rezisztencia csomag volt fontos.

Partnereink számára jó tájékozódási lehetőség 

Rijk Zwaan Budapest Kft. YouTube csatornája is, 

videóinkat gondolatébresztőnek szánjuk. Szak-

mai és termesztési kérdésekkel keresse termék-

felelőseinket!

Hajtató saláta fajták
Fejes saláta

Rivalda RZ
• Rendkívül nagy fejeket nevel, gyakor-

latilag csak 6-os méretet ad. A fajta fejlő-

dése gyors, a szedési fejméret hamar 

kialakul és a kitelés is igen dinamikus. Az 

élénk világoszöld, közép-vékony levelek 

nagyméretű fejeket alkotnak, a széles, 

zárt alsó oldal biztos eladhatóságot tesz 

lehetővé. Átfogó peronoszpóra reziszten-

ciája biztonságosabb termesztést nyújt a 

kertészek számára.

Ajánlás: szeptember végétől február 

közepéig történő kiültetésekre ajánljuk, 

téli időszakban elsősorban fűtött körül-

mények közé. 

Térállás: a fajta kifejezetten igényli 

a tágabb térállást, ezért 30x30cm az opti-

mális, ennél sűrűbbre ne ültessük!

Rezisztencia:  Bl:16-37EU

Walha RZ
• A 2019-2020-as szezonban debütált és 

idén is bizonyított, két korábbi sikeres 

fajtánkat váltja le. A Pazmanea RZ és 

Gaudea RZ páros helyett most már a 

Walha RZ fajtát javasoljuk a közepes 

méretű fejes saláta fajtakörből. Fejlődési 

üteme lendületesebb, érzékelhetően 

nagyobb fejet is nevel, mint elődjei. 

• Fényes zöld színével impozáns megje-

lenést biztosít. Alsó oldala zárt, fehér és 

tetszetős, ezáltal is könnyen értékesít-

hető. Betegségre nem fogékony, könnyű 

vágni és tisztítani. Megfelelő technológia 

betartása mellett stabilan 6-os fejeket 

nevel, de az áruházak igényeinek megfe-

lelő 8-as fejméret is vágható belőle. 

Peronoszpóra rezisztenciája szélesebb 

az elődjeinél, ezért a termésbiztonsága 

jobb.

Rezisztencia:  Bl:16-36EU

Weldon RZ ÚJ
• Kompakt fejméretű fajta, amelyet áruház-

láncba beszállító kertészeknek ajánlunk. 

Fejmérete az ismert Wiske RZ fajtával 

megegyező, 8-as méret, de jobb saláta pero-

noszpóra rezisztencia szintje miatt biztonsá-

gosabban termelhető. Fejlődése gyors és a 

fejképzése is ütemes. Nagyon jól sűríthető, 

ezért magas négyzetméterenkénti kihozatalt 

lehet elérni. Alsó oldala egészséges, mutatós, 

betegségre nem fogékony. Ültetését a teljes 

hajtató időszakra javasoljuk, a téli hónapokban 

fűtés mellett.

Rezisztencia: BL:16-37EU  Fol:4

Euridice RZ
• Közép zöld, nagyméretű fejes saláta, amit 

a kötött, enyhén sós talajok specialistájának 

ismernek a kertészek. Fejmérete nagy, igazi 

6-os saláta, melyet a nehéz fekete talajokon 

is sikeresen lehet termelni. Fejtöltése gyors és 

még fényszegény időszakokban is jól fejlődik. 

Alsó oldala szépen zárt, betegségre nem 

fogékony.

Ajánlás: szeptember közepétől február köze-

péig történő kiültetésre, fűtetlen vagy enyhe 

ráfűtés mellett. Térállás 30 × 30cm

Rezisztencia:  Bl:16-34,36EU/Pb

Antiope (42-BU4707 RZ) 
Próbatermesztésre!
• Középzöld színű, mint a közkedvelt Euridice 

RZ, csak peronoszpóra rezisztenciája jobb. 

A fényszegény viszonyokat jól viseli. Levélzete 

felálló, alsó oldala betegségre nem fogékony. 

Térállás 30 × 30cm 

Rezisztencia:  Bl: 17-37EU

Funkia RZ Próbatermesztésre!
• Azoknak kertészeknek javasoljuk, akik 

március második felétől április elejéig 

akarnak termesztő berendezésbe ültetni fejes 

salátát. Közepes mérettel rendelkezik és a 

melegben is rövid torzsát képez.

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Nr:0  Fol:4

Piros levelű

Gilmore RZ
• Piros fejes saláta a téli hajtató időszakra.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU
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 Lollo saláta
Piros levelű

Cencibel RZ
• Téli fűtött és fűtetlen hajtatás vezető 

fajtája, mely a szükség esetén a szabadföldi 

termesztési időszakban is megállja a helyét. 

Triplapiros levélszínnel attraktív termékként 

jelenik meg a pultokon, a tányérokon.

Rezisztencia:
 Bl: 16-32,34,36EU/Nr:0/Fol:4

Carnelian RZ 
Próbatermesztésre!
• Triplapiros lollo saláta tavaszi-őszi hajta-

tásra, szabadföldi termesztésre egyaránt.

Rezisztencia:
 Bl: 16-37EU/Nr:0/Fol:4

Zöld levelű

Limeira RZ
• Ideális, félgömb formájú fejalakot nevelő 

élénkzöld lollo saláta, melyet kizárólag téli 

hajtatási viszonyok közé javaslunk. A Teramo 

RZ fajtával a szedési ablak megnyújtásában 

szépen kiegészítik egymást fűtött és fűtetlen 

termesztésben egyaránt.

Rezisztencia:
 Bl: 16-37EU/Fol:4

Teramo RZ
• Hajtató zöld levelű lollo saláta téli termesz-

tésre fűtött és fűtetlen hajtató berende-

zésekbe egyaránt. Nagyobb és gyorsabb 

fejlődésű, mint a Limeira RZ fajta téli fénysze-

gény időszakban.

Rezisztencia:
 Bl: 16-37EU  Fol:4

 Tölgy levelű saláta
Piros levelű

Camelai RZ
• Duplapiros tölgy levelű saláta fűtött és 

fűtetlen téli hajtatási időszakra. A téli fénysze-

gény időszakban is tartja növekedési erélyét 

és közepes cseresznyepiros színét.

Rezisztencia:
 Bl: 16-37EU/Nr:0/Pb

Zöld levelű

Kineta RZ
• Zöld tölgy levelű saláta téli fűtött és fűtetlen 

hajtatásra. Kissé felfele induló aljának 

köszönhetően sűrűbb ültetés esetén is 

egészséges marad. Téli tempója és állaga 

kiemelkedő.

Rezisztencia:
 Bl: 16-37EU/Nr:0

 Salanova®

Salanova® Acuario RZ
• Téli fényszegény időszakra javasolt fényes 

középzöld Salanova® crispy, „édes frizé” 

szeldelt levelű salátánk, mely az elődjeihez 

képest jóval egyszerűbben megtermelhető.

Rezisztencia:
 Bl: 16-37EU/Nr:0

Salanova® Accalon RZ
• Téli fényszegény időszakra javasolt fényes 

piros Salanova® crispy, „édes frizé” szeldelt 

levelű salátánk, mely az elődjeihez képest 

jóval nagyobb vigorral bír.

Rezisztencia:
 Bl: 16-37EU/Nr:0

 Római saláta

Probus RZ
• Téli hajtatásban az eddig használt Domitius 

RZ fajta helyét veszi át az őszi és kora tavaszi 

ültetésekben. A fényszegény időszakban 

lábon tartva nem érzékeny a levelek 

csavarodására.

Rezisztencia:
 Bl 16-37EU   LMV:1

Mencius RZ 
Próbatermesztésre!
• Téli hajtatásra javasolt római saláta fajtánk. 

Termesztését elsősorban a fagymentes téli 

termesztőberendezésekben javasoljuk. 

Ültetését a 40. és a 6. naptári hét között 

ajánljuk. Az eddig megszokott hajtató fajták 

színéhez képest a piaci elvárásoknak jobban 

megfelelő, intenzív zöld színe van és a téli 

fényszegény időszakban sem érzékeny a 

csavarodásra.

Rezisztencia:
 Bl: 16-37EU/Fol:1/Nr:0      LMV:1

 Batávia

Bifrie RZ 
ÚJ

• Megújult hajtató batávia sorunk egyik rend-

kívül ígéretes tagja. Ősztől tavaszig történő 

fűtetlen és fűtött hajtatásba javasoljuk. 

Közepes méretben is mutatós terméket 

biztosít.

Rezisztencia:
 Bl: 16-37EU/Nr:0
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 Fejes saláta

Ulmo RZ
• Az elmúlt években már bizonyította, hogy méltó helye van kínála-

tunkban a jól ismert Speedway RZ fajta utódjaként. A legkorábbi ülte-

tésekben hasonló tempót mutat, viszont igazi 6-os saláta méretet hoz 

már a korai időszakban is. Fényes levele az UV sugárzásnak jól ellenáll, 

a levélzet nem károsodik akkor sem, ha a meleg korán érkezik. 2021-től 

már kizárólag az Ulmo RZ-vel javasoljuk indítani a szabadföldi szezont!

• Ültetését hajtató berendezésbe a 8. naptári héttől a 10.-ig míg ősszel 

37-38. hétben javasoljuk. Szabadföldi termesztésre a legkorábbi fátyol-

fóliás ültetéstől a 15. hétig, majd ősszel 34. és a 36. hét közt az utolsó 

palántázással bezárólag ajánljuk.

Rezisztencia:  Bl: 16-37EU/Nr:0/Pb  LMV:1

Basilio RZ
• A 2020-ban került be a termesztésbe a fajta, ami a tavaszi időszak 

változékony körülményeit remekül tolerálja. Igazán nagy fejeket képez, 

méltó követője lesz a Jolito RZ-nek. 

• Ültetését az Ulmo RZ-vel közösen tervezhetjük, vágása kb. 3-4 

nappal későbbre ütemezhető. Az első fátyolfóliás ültetésektől a 19. 

hétig, majd 33. és a 37. hét közt, az utolsó palántázásig lehet szabad-

földre ültetni. Hajtató berendezésben 9-10. naptári hetekben tervez-

hető. Nagy előnye a fajtának, hogy a fuzárium 1-es rasszal ellenáll! 

A Basilio RZ levélzete fényes, alsó oldala szépen zárt, kórokozóknak, 

többek közt a Xanthomonas-os megbetegedésnek jól ellenáll.

Rezisztencia:  Bl: 16-37EU/Nr:0  LMV:1/Fol:1

Zoilo RZ 
• Hagyományos színvilággal rendelkező szabadföldi fajta, amely a 

tavaszi és őszi időszakban remekül teljesít. Közepes fejméretével 

kiváló árualapot biztosít az áruházlánci beszállítóknak. A Zoilo RZ 

rendelkezik a Knox tulajdonsággal, amely által a vágási felület később 

színeződik. Ültetését tavasszal március-április hónapokra ütemezzük 

majd augusztusban az őszi termesztésre újra.

Rezisztencia: BL: 16-37EU  LMV:1

Nicolina RZ ÚJ
• A 2021-es év újdonsága a Nicolina RZ fajta a nyári szegmensben! 

Elődjéhez, a közkedvelt Sandalina RZ-hez képest a peronoszpóra 

elleni rezisztencia csomagja erősebb! Emellett az alsó oldal egész-

sége is érzékelhetően jobb volt az elmúlt évek tesztelései során. 

Ugyanabban az időszakban lehet termelni a fajtát, tehát az első 

ültetését május elejétől tervezzük, míg a befejező ültetés időpontja 

augusztus 20., szabadföldi körülmények között. Hajtatásban (12-20. 

naptári hét és a 32-35. naptári hét között) tesztelésre javasoljuk. 

Levélzete vastag, fényes így a legmelegebb körülmények között is jól 

szerepel. Alsó oldala zárt, fehér színű, kimondottan mutatós, beteg-

ségre nem fogékony. A fuzárium 4-es rasszal szemben ellenállóságot 

mutat! Méltó utódja a Sandalina RZ-nek!

Rezisztencia:  Bl 16-37EU/Nr:0  LMV:1/Fol:4

Pierina RZ ÚJ
• Új fajta érkezett a fuzárium rezisztens nyári termesztésre javasolt 

szortimentünkbe. A Pierina RZ Fol:1 rezisztenciája segítséget és 

biztonságos termesztést nyújt azon kertészek részére, akiknek a 

talajuk fuzáriummal fertőzött. A korábbi fajtákhoz képest (Isolina 

RZ, Danzarina RZ) szebb formával, fényesebb levélzettel és nagyobb 

mérettel rendelkezik. Vágása könnyebb, gyorsabb, mivel az alsó 

oldala kicsit felállóbb. Így a növény nem fülled be és a betegségek 

(alsó oldali rothadás, gombásodás) is később vagy nem jelentkeznek 

nála.

• Termesztését azoknak javasoljuk, akiknél a fuzárium 1-es rassza jelen 

van. Ültetését április elejétől augusztus 20-ig ütemezzük!

Rezisztencia: 
 Bl: 16-37EU/Fol:1/Nr:0  LMV:1/Ss (Rs)

Forgalomban még: 

piros levelű  Jerrican RZ

 Jégsaláta

Todonas RZ ÚJ
• A 2020-as évben már széles körben tesztelt fajtánk 2021-ben debütál 

a jégsaláta termelő kertészeknél! A fajta remekül vizsgázott az elmúlt 

évben, ahol kapott hideget-meleget, sok esőt, változatos környezeti 

hatásokat- tavasszal és ősszel. Közepes méretű fejeket képez nem túl 

nagy allevélzettel, a sűrítést jól viseli. 

• Tavasszal a legelső ültetéstől kezdve április végéig lehet ütemezni 

termesztését. Augusztus 10-től újra lehet ültetni az utolsó előtti 

szakasszal bezárólag. Tavasszal az Ikebanas RZ-vel együtt lehet 

indítani, vágása 4-5 nappal később lehetséges. Lapított fejei szépek, 

takaró levele szinte teljesen borítja a fejet. Alsó oldala szépen lekere-

kített, nem vállas, betegségre nem hajlamos. Ezen időszakban belső 

levélszélbarnulást nem tapasztaltunk és „tigris csík” sem jelent meg a 

vágásérett fejeken. Egyöntetű állományt ad, ezáltal szedése akár egy 

menetben is történhet.

Rezisztencia:  Bl: 16-37EU/Nr:0/Pb  Fol:4

Ikebanas RZ
• Hajtatásra, korai fátyolfóliás- valamint őszi fagyvédett termesztésre 

javasolt bevált fajta. Ültetését a 7-9. hétben valamint a 36. hétben 

fólia alá, 10-14. hétben fátyolfóliás takarással, a 35-36. hétben pedig 

szabadföldi ültetésekhez javasoljuk.

Térállás: 30 × 35cm

Rezisztencia:  Bl:16-37/Nr:0/Pb  Fol:4

Feddenas RZ
• A sikeres Umbrinas RZ –re hasonlító fajta, ami több extra előnnyel 

is rendelkezik. Fejlődése picit lassúbb, ezért a magszárképzése is 

későbbi. A két fajtát egyszerre javasoljuk ültetni, mert így hosszabb a 

szedési tartomány. Allevélzete robusztus, a növény erőteljes növeke-

désű, a borító levelek fényes zöld színűek, fejformája enyhén lapított. 

Fejképzése gyors és a fejet gyorsan kitölti, egyöntetűsége kitűnő. Alsó 

oldala szabályos, formás, fejben való csomagolásra tetszetős. Az őszi 

fagyokat jól tűri és a kora nyári meleget is ’tigriscsíkosság’ nélkül viseli. 

A hirtelen jövő nagy melegben a felső levél nem károsodik, köszönhe-

tően az erős gyökérzetnek.

• Belső szerkezete egyöntetű, ezáltal szeletelésre, feldolgozásra kiváló 

minőséget kínál. A feldolgozó ipartól kapott visszajelzés alapján az 

egyik legszebb szelet-minőséget lehet belőle készíteni. Erős gyökér-

zete révén, a laza homoktalajokon is sikerrel termeszthető.

Ajánlás: március közepétől május végéig tervezzük és azután 

augusztus elejétől lehet újból ültetni egész hónap folyamán. 

Kötöttebb típusú talajokon érdemes tesztelni egész nyáron, mivel az 

elmúlt évben sikeres volt a nyári termesztésben is.

Rezisztencia:  Bl: 16-37EU/Nr:0/Pb  LMV:1/Fol:4

Briznas RZ Próbatermesztésre!
• A nyári hónapokra javasoljuk tesztelni!

Rezisztencia:
 Bl: 16-37EU/Nr:0 : Fol:4

Forgalomban még: 

Diamantinas RZ, Jasperinas RZ, Asmara RZ, 
Umbrinas RZ

Szabadföldi saláta fajták
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Printel RZ ÚJ
• Az Anconi RZ-hez hasonlóan felálló levélzetű endívia saláta.

Ajánlás: kora tavasszal és ősszel fólia alatti ültetésekre javasoljuk az 

Anconi RZ előtti és utáni szakaszokba, szabadföldre legkésőbb április 1-ig.

Anconi RZ
• Felálló levélzetű endívia! Mivel a levelei nem fekszenek a talajra, 

könnyebb és gyorsabb vágni, sőt a belső minősége is jobb, mint a 

terülő típusúaknak. Az alsó oldala jól szellőzik, így betegség ellen-

álló képessége jobb. Nagy hozamra képes, nagyon könnyű ládázni a 

formája miatt, így nagyobb tömeget is lehet szállítani ugyanakkora 

térfogat mellett. Nyári melegben sem jellemző rá a levélszél barnulás.

Ajánlás: ősszel a 35-36.hétben hajtató berendezésekbe, a 16. naptári 

héttől kezdődően az egész szabadföldi időszakban a 35. hétig.

Berlinal RZ
• Fényes zöld színű frizé ami egész éves termesztésre alkalmas fólia 

alatt és szabad földön egyaránt.

• Nagyon sok levélből áll, levélnyele nem széles és a levelek nagyon 

finoman szeldeltek. Jól tolerálja a szélsőséges időjárási körülmé-

nyeket és közben levélszél barnulásra sem hajlamos. Kiváló minőséget 

nyújt a feldolgozó ipar számára

Forgalomban még: 

Seychel RZ

Piros levelű

Traject RZ 
ÚJ

• Duplapiros lollo saláta szabadföldi termesztésre a tavasztól őszig 

tartó időszakra, az Orville RZ fajta utódja. Levélszélbarnulásra nem 

érzékeny, alsó oldala betegségre nem fogékony.

Rezisztencia:  Bl 16-37EU/Nr:0

Carnelian RZ ÚJ
• Triplapiros lollo saláta tavaszi-őszi hajtatásra, szabadföldi termesz-

tésre egyaránt. A Carmesi és Athmos fajtákat követi a sorban. Rövid 

torzsájával, fényes piros színével, és Carmesinél erősebb vigorával jól 

alkalmazkodik a megváltozott időjárási körülményekhez.

Rezisztencia:  Bl 16-37EU/Nr:0/Fol:4

Zöld levelű

Limassol RZ (85-142) ÚJ
• Zöld lollo saláta szabadföldi termesztésre. A szortimentbe a fajtasor 

dinamikus megújulásának köszönhetően érkezik. Tavasztól őszig 

történő szabadföldi termesztési időszakra javasoljuk.

Rezisztencia:  Bl 16-37EU/Nr:0  LMV:1

Lisboa RZ ÚJ
• Zöld lollo saláta szabadföldi termesztésre. Szortimentünk új 

tagja, mely elsősorban a régióban jelen lévő peronoszpóra rasszok 

nyomásának csökkentése érdekében vezetünk be. Tavaszi és őszi 

termesz tésre javasoljuk, mivel a gyűrűs nekrotikus foltossággal (LRNV) 

szemben is ellenállóságot mutat.

Rezisztencia:  Bl 16-37EU/Nr:0/Pb  LMV:1/Me

Forgalomban még: 

Lungavilla RZ, Langero RZ, Athmos RZ 

Endívia Frizé endívia (Frisée) Lollo saláták
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Zöld levelű

Kidow RZ
• Elsősorban tavaszi és őszi 

termesztésre szánt világos színű 

tölgy levelű saláta, mely kiemel-

kedik a fajtasorból rezisztenciá-

jával. A problémás területeken 

is biztonsággal termeszthető. 

A növény alsó levelei enyhén 

felállóak, ezáltal könnyű vágni és 

tisztítani.

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Fol:1/Fol:4/Nr:0

 LMV:1/Ss(Rs)

Kirke RZ
• Világoszöld tölgy levelű saláta 

nyári időszakban való termesz-

tésre. Finoman fodrozott levélzet 

és nagy méretben is kis torzsa 

jellemzi. Szortimentben a Kireve 

RZ fajtát váltja.

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Nr:0/Fol:4

 LMV:1

Piros levelű

Romai RZ
• Quatro-piros tölgy levelű 

saláta szabadföldi termesztésre 

és hideg hajtatásra, mérete a 

fényes mélypiros színtónusából 

adódóan elmarad a duplapiros 

tölgysaláták méretétől.

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Nr:0

Macai RZ
• Duplapiros közepes méretű 

tölgysaláta szabadföldi termesz-

tési időszakra. Levélállásának 

köszönhetően hosszan 

megőrzi aljának egészségét. 

Peronoszpóra rezisztenciája 

elődjeinél szélesebb körű, nagy 

biztonsággal termeszthető.

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Nr:0

 LMV:1

Forgalomban még: 

Rutilai RZ

Histrion RZ
• Fényes zöld batávia saláta 

szabad földre, a legforróbb nyári 

szakaszon kívüli csaknem a teljes 

termesztési időszakra. Attraktív 

színe az erős napsugárzás követ-

keztében sem fakul ki. Zárt, felálló 

levélállásának köszönhetően 

könnyen vágható, tisztítható.

Rezisztencia.
 Bl:16-37EU/Nr:0/Pb 

 LMV:1

Amaron RZ
• Késő tavasztól őszig való 

ültetésre forgalmazott batávia 

fajtánk. Levélszélbarnulásra 

és felmagzásra nem érzékeny. 

A Histrion RZ-vel ültetve széle-

sebb szedési ablakot biztosít a 

batáviák hazai termesztésében.

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Nr:0  LMV:1

Champollion RZ
• Nyári termesztésre nemesí-

tett gentile típusú zöld batávia, 

rendkívül rövid torzsával. Termesz-

téséhez a meleg idő fontos, ezt 

a fajta kiváló minőséggel hálálja 

meg. Fuzárium 1-es rassz ellenál-

lósága a nyári időszakban kiemelt 

termésbiztonságot jelent. Ültetés: 

18. naptári héttől, legkésőbb a 33. 

naptári hétig.

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Nr:0

 LMV:1/Fol:1,4

Piros batávia

Mineral RZ
• Cseresznyepiros, finoman 

fodrozott gentile típusú batávia 

a teljes szabadföldi időszakra. 

Kompaktabb, méretéből 

adódóan akár 10db/m2 sűrű-

ségben ültetve is szép árut ad.

Rezisztencia: 
 Bl:16-37EU/Nr:0 

 LMV:1

Shirane Sky RZ
• Barnáspiros, óriási méretre 

megnőni képes színes batávia 

saláta kiemelkedő fuzárium 

rezisztenciával. Mineral RZ-vel 

egyszeri ültetés esetén megle-

hetősen tág szedési ablakot 

biztosítanak.

Rezisztencia:
 Bl:16-34,36EU/Nr:0

 LMV:1/Fol:1

Forgalomban még:

Tourbillon RZ

Tölgylevelű saláta Batávia saláta Római saláták

Randolph RZ ÚJ
• Kis-közepes méretű római saláta, tavaszi és őszi termesztésre 

ajánljuk. Kompakt méretének köszönhetően jól sűríthető, így négy-

zetméterenkénti kihozatala magasabb tud lenni az eddig megszokott 

fajtáknál. Fuzárium ellenállósága révén esetlegesen fertőzött terüle-

teken is eredményesen termeszthető.

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Nr:0  LMV:1/Fol:1

Archivel RZ
• Valódi little gem saláta, fine dining salátaszívnek. Kompakt 

méretéből adódóan sűrű térállásban is biztonsággal termelhető. 

Áruházakban hármasával, négyesével csomagolják a készterméket.

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Pb  LMV:1

Rainey RZ ÚJ
• Mini római saláta, elsősorban saláta-szívként történő betakarításra. 

Kiválóan mutat kombinációban a Desaine RZ, vagy a régebbi Alaine 

RZ fajtákkal. 

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Nr:0  LMV:1

Quipus RZ ÚJ
• A nyár római salátája. Változó szortimentünkbe próbatermesztésre 

javasoljuk a Quipus RZ fajtát. Fényesebb levélszínével valódi mutatós 

terméket ad a friss-piac és a feldolgozóipar számára egyaránt. Ültetése 

a 20. héttől folyamatosan történhet, a szezon végéig, ellenben a kora 

tavaszi, tavaszi fátylas időszakra a fajtát nem javasoljuk.

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Nr:0/Fol:1  Ss(Rs)

Rictus RZ Knox™ ÚJ
• Közepes méretű római saláta tavaszi és őszi termesztésre. A Lotus RZ 

fajtánkhoz hasonló formájú saláta knox tulajdonsággal. A tenyészidő 

végére a fejek enyhén záródnak. Betegségre, levélszélbarnulásra nem 

hajlamos.

Rezisztencia:
 Bl:16-37EU/Nr:0  Ss(Rs)/Fol:1

Desaine RZ Knox™ ÚJ
• A Desaine RZ új, piros mini római saláta fajta, mely az Alaine RZ fajtát 

váltja a sorban szélesebb peronoszpóra rezisztenciával. 

Rezisztencia: 
 Bl:16-37EU

Forgalomban még: 

Madelona RZ, Cortazar RZ, Rios RZ, Alaine RZ
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Salanova®
A Salanova® fajtasor szortimentünk kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkező fajtáival újul meg. A torzsa eltávolításával a fejek számtalan 
egyforma levélre hullanak szét, melyek tartalmas állaggal, valamint minimális vágási felülettel adják a kiváló minőséget. A fajtasorban egyre 
több Knox™ jelzésű. Ezek a fajták a levelek vágási felületein a szelést majd a mosást követően lassabban barnulnak be. Ezzel a napjainkban 
közkedvelt házhoz szállításoknál előforduló hőingadozások során is – a hagyományos salátákhoz képest – a salátakeverékek frissebb, 
üdébb kinézettel érkeznek a fogyasztókhoz. Ugyancsak az európai trendeket követve alkalmasak Salanova® fajtáink, elsősorban a Crispy, 
azaz az édes frizé, a Salanova® Teenleaf-nek való termesztésre, felhasználásra is.

Salanova® Chalmers RZ Knox™
• Zöld fejes saláta levelű Salanova® szabadföldi és hajtató időszakban 

való termesztésre egyaránt. Levelei a vágási felületeken mosást köve-

tően a Knox™ fajtatulajdonságnak köszönhetően lassabban barnulnak 

be a hagyományos típusokhoz képest.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0

 

Salanova® Davinci RZ Knox™
• Piros fejes saláta levelű Salanova® szabadföldi és hajtató időszakban 

való termesztésre egyaránt. Levelei a vágási felületeken mosást köve-

tően a Knox™ fajtatulajdonságnak köszönhetően lassabban barnulnak 

be a hagyományos típusokhoz képest.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0

Salanova® Kalat RZ Knox™
• Piros fejes saláta-levelű Salanova® saláta. Mély piros fényes levél-

színét a teljes termesztési időszakban képes szolgáltatni. Levelekre 

bontást és mosást követően az egyébként is parányi vágási felületek 

barnulása, elszíneződése a Knox fajtatulajdonságnak köszönhetően 

jóval később következik be a hagyományos fajtákhoz képest. A Klee 

RZ-hez hasonló küllemmel és termeszthetőséggel rendelkezik.

Rezisztencia:   Bl:16-37EU/Nr:0

Forgalomban még: Hawking RZ

Salanova® Fejes: Salanova® Tölgy: Salanova® Batávia:

Salanova® Bonarda RZ Knox™
• Piros batávia levelű Salanova® saláta szabadföldi és hajtató 

időszakban való termesztésre egyaránt. Levelei a vágási felüle-

teken mosást követően a Knox fajtatulajdonságnak köszönhetően 

lassabban barnulnak be a hagyományos típusokhoz képest.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0

Salanova® Caravel RZ
• Zöld batávia levelű Salanova® saláta szabadföldi és hajtató 

időszakban való termesztésre egyaránt. Középzöld levelei ideális 

méretűek további darabolás nélküli tálalásra és szendvicsipari 

felhasználásra.

Rezisztencia:  Bl:16-32,34,36EU/Nr:0  LMV:1

Salanova® Gagarin RZ Knox™
• Zöld tölgy levelű Salanova® saláta szabadföldi és hajtató időszakban 

való termesztésre egyaránt. Levelei a vágási felületeken mosást köve-

tően a Knox™ fajtatulajdonságnak köszönhetően lassabban barnulnak 

be a hagyományos típusokhoz képest.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0

Salanova® Xem RZ
• Triplapiros tölgylevelű Salanova® saláta fényes karcsú levelekkel. 

Rendkívül jól mutat salátakeverékekben kontrasztos színének köszön-

hetően. Termesztését a hajtató időszakra is átnyújthatjuk.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0

Forgalomban még:

Cousteau RZ, Xandra RZ
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Salanova® Excipio RZ Knox™ ÚJ
• Fényes, attraktív zöld levelű, nagy volument hozó „édes frizé” 

szeldelt levelű Salanova® salátánk. Rezisztenciái és hozama mellett 

plusz előnye, hogy levelei a szeletelést és a mosást követően rendkívül 

hosszan barnulás-mentesek maradnak.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0  LMV:1

Salanova® Expertise RZ
• Sötétzöld finoman szeldelt levelű Salanova® saláta. A feldolgozóipar 

kedvelt típusa, mely édes frizé vágott saláta alapanyagot szol-

gáltat zsenge kivitelben. Szabadföldi termesztésben tavasztól őszig 

termelhető..

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0/Pb  LMV:1

Salanova® Pamex RZ Knox™ ÚJ
• Tripla piros kompakt, szeldelt levelű „édes frizé” Salanova® saláta, 

mely a jól ismert Triplex RZ valamint Blastex RZ és Wintex RZ fajtákat 

váltja szortimentünkben.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0  LMV:1/Fol:4

Salanova® Outbex RZ Knox™ ÚJ
• Rendkívül intenzív, mélybordó színű közepes méretű, szeldelt levelű 

„édes frizé” Salanova® saláta, mely az eddig megszokott állag helyett 

finomabb szerkezettel rendelkezik. Ideális lehet salátakeverékek színe-

lemeként, és vízkultúrás kombinációkban egyaránt.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0  LMV:1/Fol:4

Salanova® Tralex RZ
• A dupla piros szeldelt levelű „édes frizé” Salanova® saláták képvi-

selője szortimentünkben. Dupla piros színének köszönhetően 

vágási tömegét jóval nagyobbra és időarányosan hamarabb hozza. 

Szortimentünkben a Vidotex RZ fajtát követi a sorban.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0

Forgalomban még: 

Exographie RZ, Exam RZ Knox™

Salanova® Lollo saláták
Újdonság a szortimentünkben!

Salanova® Vindicate RZ Knox™ ÚJ
• Középzöld színű, lollo levélélű, szeldelt levelű Salanova® saláta, 

kiváló pulton tarthatósággal, feldolgozást és mosást követően az 

egyébként is parányi vágási felületek barnulása, elszíneződése a 

Knox™ fajtatulajdonságnak köszönhetően jóval később következik be 

a hagyományos fajtákhoz képest. A hagyományos lollo saláták méltó 

ellenfele a friss-piac számára. Gépi betakarítás esetén levelekre bontva 

is csúcsminőségben értékesíthető.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0  LMV:1

Salanova® Andiron RZ ÚJ
• Piros színű, lollo levélélű szeldelt levéllemezű Salanova® saláta, 

kiváló pulton tarthatósággal. A Vindicate RZ Knox™ piros levelű társa 

vegyes salátákhoz.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0/Pb  LMV:1

Salanova® Crispy – édes frizé
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Crunchy saláta
Ez a vadonatúj salátacsalád a római salá-
ták beltartalmi minőségét és a jégsaláták 
roppanósaságát, lédússágát ötvözi. Leg-
nagyobb méretű képviselője megbízható 
alapanyagul szolgálhat a feldolgozók, és 
catering szolgálatok számára a nyári forró-
ságban is.

Malenita RZ
• Roppanós salátáink eddig a kis méret-

kategóriában képviseltették magukat a 

Tendita RZ, Coronita RZ fajtákkal, melyeket 

főleg hidegtálakhoz, tapas-hoz, snackként 

alkalmaznak nívósabb éttermek és szállodák 

séfjei. A Malenita RZ fajtának köszönhe-

tően a feldolgozóipar és a szendvicsipar is 

kiváló termékhez jut. Jégsaláta állaggal, 

római saláta belső minőséggel rendelkezik, 

mely fejként, vagy egész növényként is 

betakarítható.

Rezisztencia:  Bl:16-37EU/Nr:0

Crystal (kristály) saláta
Crystal salátáink a Lollo fodrozottságát és a 
jégsaláta roppanósaságát, valamint a ró-
mai saláták ízvilágát ötvözik. Plant factory, 
és egyéb hidropóniás termesztési körül-
ményekre tervezett fajtakör, mely a talajos 
termesztésben is megbízható alapanyagot 
szolgáltat.

Lalique RZ
• Egyedülálló levélszerkezettel és levélál-

laggal, és egy teljesen új salátaszegmenssel 

érkezik a Lalique RZ salátafajta szortimen-

tünkbe. Kinézetre intenzívebb zöld lollo, 

állagra viszont inkább a jégsaláta leveléhez 

van közelebb. Levelei roppanósak, lédúsak, 

elsősorban szendvicsekbe, salátákba java-

soljuk. A Lalique RZ, bár kiváló minőséget 

ad talajos szabadföldi és hajtatott termesz-

tésben is, elsősorban a vízkultúrás rendsze-

rekben való alkalmazásra javasoljuk.

Rezisztencia:
 Bl:16-26,32EU  LMV:1/Fol:4

Dunand RZ
• Roppanós levelei a Lalique RZ-hez viszo-

nyítva zsengébbek, finomabban fodrozottak. 

A fejek a szabadföldi termesztésben nagyobb 

zöldtömeget képesek nevelni.

Rezisztencia:
 Bl:16-33EU  LMV:1/Fol:1

Babyleaf saláták
Szortimentünkben szintén szereplő, a többi 
salátafélétől eltérő termesztéstechnológiát 
igénylő salátakörről is említést kell tennünk. 
Jellemzően helyrevetéssel termesztik őket 
és a vetéstől a betakarításig a technológia 
teljes mértékben gépesített. Végtermékként 
rendkívül zsenge levélhalmaz az eredmény.

Zöld levelű: 
római Valdivia RZ 
szeldelt Chapman RZ
tölgy Webber RZ
batávia Coulthard RZ

Piros levelű: 
római Zanardi RZ
batávia Alboreto RZ
szeldelt Ligier RZ
lollo Lidivia RZ
tölgy Solavia RZ
 Bourdais RZ

Madársaláta
A valójában rendszertanilag nem is a 
salátafélék közé tartozó növények egyre 
kedveltebbek a termelők körében határon 
túl és idehaza egyaránt. Az eddig közismert 
szortimentet idehaza néhány fajtára szűkí-
tettük két vadonatúj és egy bevált fajtának 
köszönhetően.

Cupra RZ
• Fényes, élénkzöld kerek levelű madársaláta, 

elsősorban tavaszi és őszi termesztésre java-

soljuk. Kézi és gépi betakarításra is alkalmas 

vaskos, számtalan levélkét nevelő növényei 

termékként kiszerelve és tálaláskor egyaránt 

szépen mutatnak.

Sonett RZ
• Egész éves termesztésre javasolt madársa-

láta újdonságunk, mely a termelők által jól 

ismert Cirilla RZ és Tauro RZ fajtákat váltja. 

Rendkívül stabil növekedése a kevésbé 

megfelelő termőterületeken is kiválóan 

termelhetővé teszi. Szikleveleit hosszan üde 

állapotban tartja meg.

Dione RZ
• Téli időszakra javasolt madársaláta fajtánk 

a termelők számára már jól ismert Revelle RZ 

és Pulsar RZ fajták mellé kiegészítéseként. 

Igény esetén kapható: Revelle RZ F1, 

Próbatermesztésre: Veyron RZ F1

Rukola

Sinope RZ
• Mélyen, finoman szeldelt leveleket nevelő 

vad rukola. Levelei vastagsága a nem hibrid 

fajtákhoz képest vastagabb, így betakarítást 

követően az állagromlás érzékelhetően 

lassabb. Erős Hyaloperonospora reziszten-

ciája mellett kiváló a környezeti stressztűrő 

képessége.

Themisto RZ
• Hagyományoshoz hasonlóan szeldelt levelű 

vadrukola. Erős Hyaloperonospora rezisz-

tenciája mellett egész éves a termeszthető-

sége és magas a hozama. Téli hajtatáskor, 

ha megóvjuk a tartós fagyoktól, tavasszal a 

megszokott fajtákhoz, képest egy vágással 

tovább biztosít alapanyagot.

Sparkle RZ
• Igazi csemege a Fine Dining számára. 

Termesztett rukolánk kerekded levelei 

valóságos ízbombaként szolgálnak saláták 

összetevőjeként. A már megszokott ruko-

la-ízélményt követően egy fűszeresen 

pikáns, csípős tormás zamatot élvezhetünk. 

Termesztése és Hyaloperonospora reziszten-

cia-szintje megegyezik a vad rukoláinkkéval.

Mángold

Charlie RZ, Charbell RZ
• Piros levélnyelű mángold babyleaf, teenleaf 

és csokros mángoldként való termesztésre.

Charsano RZ
• Fehér levélnyelű mángold babyleaf, 

teenleaf és csokros mángoldként való 

termesztésre.

Különleges saláták és levélzöldségek
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Saláta levéltetű
Amint előző cikkünkben ismertettük, 
a levéltetű komoly gazdasági kárt tud 
okozni a saláta termesztőknek. Mit tehe-
tünk ennek elkerülése érdekében?

Ahhoz, hogy a védelmet ki tudjuk épí-
teni, fontos tudni, hogyan tud fertőzni. 
A levéltetűnek szúró-szívó szájszerve 
van és növényi nedvekkel táplálkozik. 
A levéltetvek által felvett vírusrészecskék 
a szúróserték csúcsi részében tapadnak 
meg. A felvételhez és az átvitelhez rövid 
idejű próbaszívás is elegendő. Tehát, ha 
a saláta megfelelően volt kezelve felszí-
vódó növényvédő szerrel akkor is meg 
tudja fertőzni a levéltetű. Igaz a  szívás 
után elpusztul a kártevő a növényvédő 
szer hatására, de a vírust (ha hordozta) 
már bejuttatta a növény sejtjeibe. 

A levéltetvek a vírusokat lappangási 
időszak nélkül azonnal át tudják vinni az 
egészséges növényekre.

A vírusátviteli képesség a próbaszívások 
során gyorsan csökken. Mindenképpen a 
megelőzésre kell törekedni, mert ha már 
a levéltetű bekerül az állományba, akkor 
egyúttal a vírusokat is behozhatja.

Mindenek előtt figyeljünk arra, hogy ülte-
tés előtt a terület gyommentes legyen, a 
terület környéke (közlekedő utak, a terü-
let mellett levő növények, fák esetleg az 
erdő széle is. Érdemes ezeket a helyeket 
előre kezelni, valamint ültetés után sem 
megfeledkezni róluk; az állománykeze-
léssel egyidejűleg a parcella környeze-
tében is gyérítsük a vektorokat. Ez még 
mindig kisebb költséggel jár, minthogy 
ne tudjunk salátát vágni a vevők részére.

A fátyolfóliával takart állományokat a fó-
lia leszedése után célszerű haladéktala-
nul kezelni. Érdemes  sárga ragacs-lapo-
kat is kihelyezni,  melyek jelzik a levéltetű 
jelenlétét, annak terjedési irányát. 

A permetlé készítése során ügyeljünk 
arra, hogy kontakt és felszívódó szereket 
együttesen juttassunk ki és célszerű azo-
kat gombaölő szerekkel nem összeke-
verni. A levéltetvek rejtőzködő életmódja 
miatt csak a felszívódó szerekkel érhe-
tünk el megfelelő hatást.

A rovarölő szerek hatékonyságát ne-
gatívan befolyásolja, ha a kertész által 
használt víz lúgos, azaz a pH-értéke 7,5 
és 9,0 között van. A lúgos hidrolízis hatá-
sára egyes rovarölő hatóanyagok inaktív 
formává alakulnak, vagy lebomlanak: 
adott esetben a hasznos hatóanyagok-
nak akár 20%-a is elveszhet! A permetlé 
hatékonyságát lényegesen javítja, ha a 
kijuttatásnál a pH-értéket csökkentő, sa-
vas kémhatású pH szabályzó anyagokat 
használunk, hogy a tiszta vízben elérjük 
a 6 pH körüli értéket.

Hosszabb lejárati idő
Rijk Zwaan a világ egyik vezető saláta-nemesítőjeként az újabb és újabb fajták bevezetésén túl a vetőmag-előállítás technológiájának fejlesz-

tésében is úttörő szerepet vállal.  Folyamatosan dolgozunk vetőmagjaink kiváló minőségének fenntartásán valamint eltarthatósági idejük 

hosszabbításán. Ezzel kapcsolatos innovatív fejlesztési projektünk végső fázisába érkezett, így a 2021-es év folyamán, zárt technológia során 

csomagolt 5 ezer és 25 ezer szemes – az ismert fém dobozos – pillírozott saláta vetőmagjaink eltarthatósága a jelenlegi 9-10 hónapról 18 

hónapra nő. Meggyőződésünk, hogy ez az új fejlesztés jelentős előrelépést jelent partnereink számára a termesztés tervezése során!

A saláta betegségeiről
Az elmúlt években a saláta növényvédel-
me egyre nagyobb odafigyelést, szaktu-
dást és rendszeres okszerű beavatkozást 
igényel. A kivonásra kerülő  növényvédő 
szerek, az enyhe telek és az ennek követ-
keztében hamar felszaporodó rovarok 
megnehezítik a védekezést. A vírusok 
elleni védekezés a megszokottól nagyobb 
figyelmet igényel, mivel különböző víruso-
kat más-más vektorok közvetítenek. 

A LBVV- közismertebb nevén Big Vein 
vírust, ami a hajtató termesztő berendezé-
sekben, fényszegény időszakokban je-
lentkezik, az Olpidium brassiceae gomba 
hordozza, csakúgy, ahogy az LRNV-t, azaz 
a saláta gyűrűs nekrózis vírust.

A szabadföldi termesztés során a hazai 
termelőknél gyűjtött mintákban 2020-ban 
számos vírust illetve fitoplazmát azonosí-
tottunk:

•  Aster Yellow fitoplazmát, amit a kabócák, 
de egyes esetekben akár poloskafajok is 
terjeszthetnek

•  Paradicsom bronzfoltosság vírust, mely 
elsősorban tripszek által terjed

•  Uborka mozaik vírust, melynek fő 
vektorai a levéltetvek

•  Endivia mozaik vírust, amit a zöld ősziba-
rack levéltetű hordozhat

•  Tarlórépa mozaik vírus, amit szintén a 
zöld őszibarack levéltetű hordozhat

Számos egyéb vírus és más betegségek 
(rizoktónia, fehérpenész, szürkepenész…) 
előfordulhatnak a salátában. Ha a fertőzés 
megtörtént, akkor a növényen már nem 
lehet veszteség nélkül segíteni. Nagyon 
fontos, hogy időben, lehetőleg megelőző 
jelleggel, megfelelő, engedélyezett nö-
vényvédő szerrel kezeljük az állományt. 

A már említett kórokozókon és kártevőkön 
kívül igen nagy gyakorisággal találkoztunk 
még a Sphingomonas suberifaciens bakté-
rium okozta gyökér parásodással is (corky 
root). Ezzel a kórokozóval szemben a 
vetésváltás jelent megoldást, illetve a ter-
mesztés során kerülni kell a túlzott és nem 
megfelelően elosztott nitrogén-adagolást!

A saláta fuzárium 1 és 4-es rassza is előfor-
dul hazánkban, főleg azoknál a kertészek-
nél ahol monokultúrában termesztenek. 

A rezisztens fajták termesztése mellett 
a termesztéshigiéniára is fokozott figyel-
met kell fordítani a fertőzés csökkentése 
érdekében, valamint lehetőség szerint 
vetésforgóra.

Felgyői kísérleti kertünkben a felsorolt 
szempontok alapján vizsgálják, szelektál-
ják nemesítőink, kollégáink az új saláta faj-
tákat, hogy kertészeink a lehető legkisebb 
termesztési kockázatnak legyenek kitéve.
A 2020-as szezon második felében a saláta 
peronosz póra 35-ös rassza fertőzött legin-
kább, úgy szabadföldön, mint fólia alatti 
termesztésben.

A 2021-es szezonban sok új fajtát vezet-
tünk be szinte minden saláta típusban, 
mert a peronoszpóra-fertőzés elleni ha-
tékony védekezés már a fajtaválasztással 
kezdődik YouTube csatornánkon már 
elérhetőek fajtaújdonságainkat bemutató 
filmjeink.

Keressenek minket bizalommal, hogy 
2021-2022-ben is a legnagyobb biztonság-
gal, lehető legszélesebb ellenállósággal 
rendelkező fajtákat tudjuk javasolni!
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Fajtanév Rezisztencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Fejes saláta - hajtató

Rivalda RZ HR: Bl: 16-37EU

Walha RZ HR: Bl: 16-36EU

Funkia RZ  
(próbatermesztésre) HR: Bl: 16-37EU/Nr: 0

Gilmore RZ HR: Bl: 16-37E

Nicolina RZ
(próbatermesztésre)

HR: Bl 16-37EU/Nr: 0
IR: LMV:1

Antiope RZ
(próbatermesztésre)

HR: Bl 16-37EU
IR: Fol:4

Jerrican RZ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0
IR: LMV:1

Fajtanév Rezisztencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Lollo saláta - szabadföldi

Traject RZ HR: Bl 16-37EU/Nr:0

Carnelian RZ HR: Bl 16-37EU/Nr:0

Monza RZ HR: Bl 16-37EU/Nr:0

Lisboa RZ HR: Bl 16-37EU/Nr:0/Pb
IR: LMV:1/Me

Limassol RZ HR: Bl 16-37EU/Nr:0
IR: LMV:1

Lollo saláta - hajtató

Cencibel RZ HR: Bl: 16-32,34,36EU/Nr:0

Limeira RZ HR: Bl: 16-37EU

Teramo  RZ HR: Bl: 16-37EU

Carnelian RZ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0

Fajtanév Rezisztencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Római saláta - szabadföldi

Rainey RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0
IR: LMV:1

Randolph RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:1

Quipus RZ 
(próbatermesztésre)

HR: Bl:16-37EU/Nr:0/Fol:1
IR: Ss(Rs)

Rictus RZ 
Knox™

HR: Bl:16-37EU/Nr:0
IR: Ss(Rs)/Fol:1

Desaine RZ 
Knox™ HR: Bl:16-37EU

Archivel RZ HR: Bl:16-37EU/Pb
IR: LMV:1

Római saláta - hajtató

Probus RZ HR: Bl: 16-37EU
IR: LMV:1

Mencius RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0/Fol:1
IR: LMV:1

Fajtanév Rezisztencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Tölgylevelű saláta - hajtató

Camelai RZ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0/Pb

Kineta RZ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0

Tölgylevelű saláta - Szabadföldi

Kidow RZ HR: Bl:16-37EU/Fol:1/Nr:0
IR: LMV:1,Ss(Rs)

Kirke RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0
IR: LMV:1

Romai RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0

Macai RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0
IR: LMV:1

Fajtanév Rezisztencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Batávia saláta - szabadföldi

Histrion RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0/Pb
IR: LMV:1

Amaron RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0
IR: LMV:1

Champollion RZ
(vízkultúra is)

HR: Bl:16-37EU/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:1

Mineral RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0
IR: LMV:1

Shirane Sky RZ HR: Bl:16-34,36EU/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:1

Batávia saláta - hajtató

Bifrie RZ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0

Salátafajták ajánlott ültetési és vágási ideje

Jelmagyarázat ültetés vágás

Fejes saláta - szabadföldi

43-BU8458 RZ HR: Bl 16-37EU/ Nr:0
IR: LMV:1

Pierina RZ HR: Bl: 16-37EU/Fol:1/Nr:0
IR: LMV:1/Ss (Rs)

Ulmo RZ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0/Pb
IR: LMV:1

Basilio RZ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:1

Zoilo RZ Knox™ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0
IR: LMV:1 
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Fajtanév Rezisztencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Jégsaláta - szabadföldi

Todonas RZ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0 /Pb

Feddenas RZ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0/Pb
IR: LMV:1

Briznas RZ
(próbatermesztésre)

HR: Bl: 16-37EU/Nr:0/Pb
IR: LMV:2

Ikebanas RZ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0/Pb
IR: LMV:3

Jasperinas RZ HR: Bl: 16-37EU/Nr:0/Pb
IR: LMV:4

Fajtanév Rezisztencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Salanova®  Fejes

Salanova®  
Chalmers RZ Knox™ HR: Bl:16-37EU/Nr:0

Salanova®  
Hawking RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0

Salanova®  
Davinci RZ  Knox™ HR: Bl:16-37EU/Nr:0

Salanova®  
Kalat RZ Knox HR: Bl:16-37EU/Nr:0

Salanova®  Tölgy

Salanova®  
Gagarin RZ Knox™ HR: Bl:16-37EU/Nr:0

Salanova®  
Xem RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0

Salanova®  Batávia

Salanova®  
Bonarda RZ Knox™ HR: Bl:16-37EU/Nr:0

Salanova®  
Caravel RZ

HR Bl:16-32,34,36EU/Nr:0
IR: LMV:1

Crystal saláta

Lalique RZ HR: Bl:16-26,32EU
IR: LMV:1

Dunand RZ HR: Bl:16-33EU
IR: LMV:1/Fol:1

Fajtanév Rezisztencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Crunchy saláta

Malenita RZ HR: Bl:16-37EU/Nr:0

Tendita RZ HR: Bl 16-20, 22-25, 29, 
30, 33-36EU/Fol:1/Nr:0

Gem saláta

Archivel RZ HR: Bl:16-37EU/Pb
IR: LMV:1

Madársaláta

Cupra RZ

Sonett RZ

Dione RZ

Saláta rezisztencia jelölések
magas fokú rezisztencia mérsékelt fokú rezisztencia

Bl Saláta peronoszpóra - Bremia lactucae

CMV Uborka mozaikvírus  - Cucumber Mosaic Virus

LMV Saláta mozaik vírus  - Lettuce Mosaic polyVirus

Pb Gyökértetű - Pemphigus bursarius 
Nr Saláta levéltetű - Nasonovia ribisnigri

LRNV Saláta gyűrűs foltosság vírus - Lettuce Ring Necrosis Virus

Fol Fuzáriumos hervadás - Fusarium oxysporum

 Saláta gyökérparásodás (corky root) – Sphingomonas suberifaciens

Magas fokú rezisztenciával rendelkező növények : nagymértékben korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését normál kártevő-, 

illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra érzékeny  fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajtákon megjelenhetnek bizonyos szimptómák, illetve károk erős kártevő-, 

illetve kórokozó nyomás esetén. 

Mérsékelt fokú rezisztenciával rendelkező növények : korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését, de a szimptómák, illetve károk 

nagyobb szintje fordulhat elő, mint a magas fokú rezisztenciával rendelkező fajták esetében. A mérséklet rezisztenciával rendelkező növények esetében még mindig 

kevésbé súlyos szimptómák, illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében, amennyiben azokat hasonló környezeti körülmények és/illetve 

hasonló kártevő, illetve kórokozó nyomás mellett termesztik.
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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. 

Deme Zsolt
Saláta termékfelelős
Közép-Magyarország
Tel.: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu

Tóth Kamill
Szines saláta és hidropóniás 
saláta termékfelelős
Jászság, Áruházláncok
Tel.: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu

Kovács Áron
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

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

Balla Enikő
Tel.: +36 1 489 8060 

Gombos Krisztina
Tel.: +36 1 489 8065

Bővebb fajtainformáció
és vetőmag megrendelés 

Rijk Zwaan területi 
képviselőinél

vagy irodánkban:

Vetőmag megrendelés
az irodánkban:


