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Hazánkban a fűszerpaprika termőterülete 1960 és 
2000 között átlagosan 13.600 ha körül alakult, az 
1978-as év kimagasló volt a maga 20.400 ha-jával. 
Napjainkra ez már csaknem tizedére, 1.600 ha-ra 
csökkent. 
A Duna-R Kft. szívügyének tekinti, hogy a ma-
gyarországi fűszerpaprika termesztés megmarad-
jon, a termőterület ne csökkenjen tovább. Ezért a 
fűszerpaprika nemesítést évek óta kiemelt feladat-
nak tekinti a cégvezetés. Ennek eredményeképpen 
a Duna-R Kft. 2021-ben két új gépi betakarításra al-
kalmas édes fűszerpaprika hibrid fajtát jelentett be, 
ezek a Hajnaltáj F₁ és a Pirkadat F₁ .

A világon  elsőként sikerült olyan fehér TV paprika 
hibrideket nemesítenünk, amelyek az eddigi leg-
magasabb rezisztencia csomagot tartalmazzák. A 
Zentus F₁ dohány mozaik vírus, paradicsom bronz-
foltosság, lisztharmat és uborka mozaik vírus el-
lenállósággal rendelkezik. A Kobalt F₁ fajtánk pedig 
az előbbieken túl még fonálféreg rezisztenciával is 
bír. 
Mindkét fajtára jellemző, hogy kevés a zöldmunka 
igénye, korai érésű, vastag húsú és rendkívül bőter-
mő, ezért  nagyon jó eredményekkel termeszthető. 
A Zentus F₁ termései vállasabbak, testesebbek. A 
Kobalt F₁ keskenyebb vállú, hosszúkásabb.

A FEJLŐDÉS ÚTJÁN

Hajnaltáj F₁ Pirkadat F₁

Kísérleti kert

Zentus F₁Kobalt F₁
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Ha biztosra akar menni 

Zentus F1
HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV

• korai érésű, generatív, közép erős növekedési erélyű, 
fehér TV paprika

• fehér színét fényszegény időszakban is tartja, keve-
sebb fény mellett is biztonsággal köt, antociánoso-
dásra (lilulásra) nem hajlamos

• kis zöldmunka igényű fajta, kalciumhiányra nem érzé-
keny

• átlag bogyó súlya 140-170 g közötti, vállátmérője 6,5-
7,5 cm, hossza 16-18 cm

• vastag húsa és magas kötéshajlama miatt kimagasló 
hozamot biztosít

• bármely termesztéstechnológiába beilleszthető
• kiemelkedő rezisztenciája miatt biztonságos termesz-

tést tesz lehetővé hosszúkultúrás termesztés során is

ÚJ GENERÁCIÓS FEHÉR TV PAPRIKA

Hosszú és ellenálló

Kobalt F1
HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV, IR Ma/Mi/Mj

• korai érésű, generatív, közép erős növekedési erélyű, 
fehér TV paprika

• téli hajtatásra is alkalmas fajta, fehér színű, antociáno-
sodásra nem hajlamos

• kis zöldmunka igényű fajta, kalciumhiányra nem 
érzékeny

• átlag bogyó súlya 140-160 g közötti, vállátmérője 6,0-
6,5 cm, hossza 17-19 cm

• vastag húsa és magas kötéshajlama miatt kimagasló 
hozamot biztosít

• bármely termesztéstechnológiába beilleszthető, de 
a fonálféreg ellenállósága miatt kifejezetten ajánlott 
talajos termesztésre is



4   |    |   5

A hófehér minőség 

Kamilla F1
HR Tm2, IR TSWV

• egész évben ültethető, kifejezetten hófehér TV papri-
ka 

• termései vastag húsúak, vállas, szabá lyos alakúak
• a téli időszakban is nagyon jól köt
• növekedési erélye közepes, termései könnyen szed-

hetők
• hidrokultúrás termesztésre, talajos fóliába és kor-

donos termesztésre javasoljuk

CMV rezisztens gyöngyszem 

Fjord F1
HR Tm2, IR TSWV, IR CMV

• könnyen termeszthető, rendkívül bőtermő, CMV el-
lenálló fajta

• ültetését február közepétől ajánljuk 
• szabályos, vastag húsú terméseket nevel
• vegetatív – generatív egyensúlya a fajtának kiváló
• növekedési erélye közepes, termései könnyen szed-

hetők
• talajos termesztésre, egyszálas, kétszálas, kordonos és 

szabadföldi kultúrára javasoljuk

Egyöntetű méret, CMV ellenállóság

Mátra F1
HR Tm2, IR TSWV, IR CMV

• egész évben ültethető, tálcázásra is alkalmas
• az első uborka mozaik vírus ellenálló fajtánk
• fehér, szabályos, vastag húsú terméseket nevel
• fényszegény időszakban is nagyon jól köt, kalcium-

hiányra nem érzékeny 
• alacsony berendezésekbe is javasoljuk
• nagyon könnyen szedhető
• egyszálas, kordonos és szabadföldi termesztésre aján-

lott

FEHÉR TV PAPRIKA
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Hosszú szépség

Dorothy F1
HR Tm2, IR TSWV

• egész évben ültethető, a téli időszakban 
is nagyon jól köt

• extra bogyó méretű, vastag húsú, hófe-
hér színű,  sza bályos terméseket nevelő 
fajta 

• antociánosodásra nem hajlamos 
• növekedési erélye közepes, termései 

könnyen szedhetők, minden termesz-
téstechnológiába beilleszthető

Extra méret

Patak F1
HR Tm2, IR Ma/Mi/Mj

• egész évben ültethető, erős növe ke désű
• termései nagyok és vastag húsúak
• kordonos termesztésre metszetlenül, 

vagy két szálra metszve javasoljuk
• fóliába és szabadföldre is ültethető

A jég hátán is megél

Hajdú F1
HR Tm0

• márciustól június végéig ültethető
• termésmérete kiemelkedő, színe eny-

hén zöldes
• erős gyökere és szára van, növekedési 

erélye nagy
• szikes, agyagos talajokon is bizton ság -

gal terem, szabadföldre és fűtetlen fóliá-
ba javasoljuk

Állandó minőség

Hétvezér F1
HR Tm0

• márciustól júliusig ültethető
• termései szabályosak és vastag húsúak 
• két szálra felkötve vagy kordonban, ke-

vés metszéssel lehet vele dolgozni
• szabadföldön és fűtetlen fóliákban is 

bevált

Kiemelkedő méret

Mórahalom F1
HR Tm0

• extra méretű, szép fehér termései van-
nak

• erős növekedésű, kalciumhiányra nem 
érzékeny

• egész évben ültethető, két szálra metsz-
ve vagy kordonos termesztésre ajánljuk

• javasoljuk fóliába és szabadföldre is

A hagyomány íze

Julianus F1
• februártól júliusig ültethető, egyszerű 

körülmények között is könnyen termel-
hető

• termései zamatos ízűek, lassan pirosod-
nak be

• rendkívül pultálló, hosszan tartható a 
növényen

• kordon mellett vagy két szálra metszve 
hajtatható, szabadföldre és fűtetlen 
fóliába ajánljuk

A leggyorsabb befutó

Kincsem F1
HR Tm2

• egész évben ültethető, télen is jól köt
• szabályos, tálcás paprika, lilulásra nem 

hajlamos
• nagyon korai, rövid ízközű fajta
• egy szálra metszve vagy kordonos ter-

mesztésre javasoljuk

Nagy paprika kis fóliákba is

Antal F1
HR Tm3, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

• márciustól július közepéig ültethető 
• termése szép fehér, nagyon vállas, vas-

tag húsú
• egyszálas, kétszálas, kordonos és sza-

badföldi termesztésre ajánlott
• sikeresen termeszthető fűtetlen, ala-

csony berende zésekben és szabad-
földön is

Biztos kötés

Zalkod F1
HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

• egész évben ültethető
• nagy fehér, szabályos termései vannak
• télen is nagyon jól köt, kalciumhi ány  ra, 

fehér- és szürkepenészre  nem érzékeny
• egyszálas, kétszálas, kordonos és sza-

badföldi termesztésre ajánlott

Erős növény

Etele F1
HR Tm3

• márciustól július közepéig ültethető 
• hófehér, vállas és hosszú terméseket hoz 
• erős gyökér- és szárrendszer jellemzi, 

kiemelkedő a stressztűrése 
• szabadföldre és fűtetlen fóliába is ül tet-

hető, egy szálra metszve vagy kordonos 
termesztésre ajánljuk

FEHÉR TV PAPRIKA
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Az ideális őszi paprika

Teleki F1
HR Tm0

• egész évben ültethető, őszi vagy má-
sodvetésre különösen alkalmas

• vastag húsú, hosszú fehér terméseket  
nevel                   

• elsősorban talajra ajánljuk, egy szálra 
metszve vagy kordonos termesztésre

Az új Emese

Réka F1
HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

• egész évben ültethető, hajtatási fajta
• rövid ízközű, generatív fajta, termései a 

termesztés végére sem apró zódnak el
• nitrogén túlsúlyos műtrágyát igényel
• egy szálra metszve vagy kordonos ter-

mesztésre

Igazi tálcás paprika

Kabar F1
HR Tm2, IR TSWV

• januártól július közepéig ültethető
• lilulásra nem hajlamos, tálcás paprika 
• vastag húsa van, termései szabályosak 
• generatív fajta, egy szálra metszve vagy 

kordonos termesztésre ajánljuk

A biztos eredményért

Emese F1
HR Tm0

• egész évben ültethető, közepes növe-
kedésű, nitrogén igénye magas

• tálcás paprika, vastag fehér húsú, na-
gyon szabályos termésekkel

• egy szálra metszve vagy kordonos ter-
mesztésre

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Zentus F₁ édes HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV 140-170 g

Kobalt F₁ édes HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV, IR Ma/Mi/Mj 140-160 g

Mátra F₁ édes HR Tm2, IR TSWV, IR CMV 100-110 g

Fjord F₁ édes HR Tm2, IR TSWV, IR CMV 120-130 g

Kamilla F₁ édes HR Tm2, IR TSWV 120-130 g

Dorothy F₁ édes HR Tm2, IR TSWV 120-150 g

Antal F₁ édes HR Tm3, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 110-150 g

Zalkod F₁ édes HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 120-140 g

Etele F₁ édes HR Tm3 120-160 g

Patak F₁ édes HR Tm2, IR Ma/Mi/Mj 120-150 g

Hajdú F₁ édes HR Tm0 130-160 g

Hétvezér F₁ édes HR Tm0 120-150 g

Mórahalom F₁ édes HR Tm0 120-150 g

Julianus F₁ édes 110-140 g

Kincsem F₁ édes HR Tm2 100-130 g

Emese F₁ édes HR Tm0 90-120 g

Teleki F₁ édes HR Tm0 100-130 g

Réka F₁ édes HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 100-130 g

Kabar F₁ édes HR Tm2, IR TSWV 100-140 g

FEHÉR TV PAPRIKA
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A profi bogyiszlói hibrid

Sobri F1   
HR Tm2

• februártól július közepéig ültethető
• termése klasszikus bogyiszló alakú, vastag húsú
• enyhén csípős, kellemes ízű
• erős, jó gyökerű növényt nevel, hozama magasabb  a 

konstans fajtáknál
• szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába is javasoljuk

Nagy és csípős

Berényi F1   
HR Tm0

• márciustól júliusig ültethető
• extra, típusában a legnagyobb termésméretű faj ta
• szabályos termésű, enyhén csípős 
• erős növekedésű
• szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk

Szabályos alak, kellemes íz

Jász F1   
• februártól júliusig ültethető
• termései egyöntetűek, szép fehér színűek
• erős gyökér- és szárrendszer jellemzi, támrendszer 

nélkül sem dől el
• szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Sobri F₁ enyhén csípős HR Tm2 80-110 g

Berényi F₁ enyhén csípős HR Tm0 120-150 g

Jász F₁ enyhén csípős 80-120 g

CSÍPŐS FEHÉR TV PAPRIKACSÍPŐS FEHÉR TV PAPRIKA
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Nehézfiú

Todiresti F1
IR TSWV

• februártól július végéig ültethető
• kategóriájában a legvállasabb termés méretű, színe 

halványzöld, alakja enyhén be tűrt végű
• erős gyökér- és szárrendszer jellemzi
• két szálra metszve vagy kordon mellé, szabadföldre és 

fűtetlen fóliába javasoljuk

Ha igazán jóízű paprika kell 

Promontor F1 
HR Tm0

• márciustól júniusig ültethető 
• vállas, hosszú termései típusában a legnagyobbak
• igazán édes, kellemes ízű
• minden talajon jól terem
• két szálra metszve vagy kordon mellé ajánljuk
• szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk

Csúcshozam rezisztenciával 

Posonium F1 
HR Tm2, IR TSWV

• februártól július végéig ültethető
• édes, jóízű, nagyon vállas terméseket nevel
• erős gyökere miatt szabadföldön sem dől el
• hidrokultúrás termesztésre is alkalmas, két szálra 

metszve vagy kordon mellett termeszthető
• szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk

Kiváló pultállósággal felvértezve

Gilda F1
HR Tm2, IR TSWV

• egész évben ültethető
• termései szabályosak, fényesek, vastag húsúak
• jó pultállósággal rendelkezik
• termései könnyen szedhetők
• fűtött és fűtetlen fóliába való termesztésre ja   va  sol juk

HALVÁNYZÖLD TV PAPRIKAHALVÁNYZÖLD TV PAPRIKA
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A szabályos halványzöld

Prut F1
HR Tm2, Bs-2

• februártól július végéig ültethető
• termései középzöldek, fényesek, sza bá-

lyosak
• nagy termésmennyiségre képes
• elsősorban fóliába talajos termesztésre 

vagy intenzív körülmények között sza-
badföldre javasoljuk

Ellenálló szépség

Twin F1
 HR Tm2, Bs-2

• februártól július végéig ültethető
• nagyon szabályos és fényes bogyókat 

nevel
• termései vastag húsúak, vállasak, sza-

bályos alakúak
• elsősorban talajos termesztésre javasol-

juk, egy szálra metszve vagy kordo nos 
technológia mellett

A vállas óriás

Ines F1
 IR TSWV

• február közepétől július végéig ültet-
hető

• középzöld színű, nagyon vállas termése-
ket nevel, termései súlya akár a 200 g-ot 
is elérheti

• hajtatásnál két szálra metszve javasoljuk 
vagy kordonos termesztésre is alkal-
mazható fajta

Sok termés

Vatra F1
IR TSWV

• februártól július végéig ültethető
• extra méretű terméseket nevel
• középkorai, erős gyökere és szára van
• nagy növekedési hajlammal bír, nö-

vénye  felkötözés nélkül sem dől el
• szabadföldre és fűtetlen fóliába javasol-

juk

Szép és nehéz

Trusheni F1
HR Tm2, Bs-2

• februártól július végéig ültethető
• termései fényesek, vastag húsúak, he-

gyes végűek
• egyöntetű, szabályos terméseket köt
• elsősorban talajra javasoljuk
• szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánl juk

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Posonium F₁ édes HR Tm2, IR TSWV 140-160 g

Gilda F₁ édes HR Tm2, IR TSWV 110-140 g

Promontor F₁ édes HR Tm0 120-150 g

Todiresti F₁ édes IR TSWV 130-160 g

Campona F₁ édes 100-130 g

Prut F₁ édes HR Tm2, Bs-2 110-130 g

Twin F₁ édes HR Tm2, Bs-2 110-130 g

Ines F₁ édes IR TSWV 140-160 g

Vatra F₁ édes IR TSWV 120-160 g

Trusheni F₁ édes HR Tm2, Bs-2 100-120 g

HALVÁNYZÖLD TV PAPRIKAHALVÁNYZÖLD TV PAPRIKA
A koraiság bajnoka

Campona F1
• egész évben ültethető
• termései fényesek, szabályosak, pult-

állóak
• nagyon korai fajta, megbízhatóan, jól 

köt
• gyengébb talajokon is jól teljesít
• fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk
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A PCR típusok új dimenziója

Cassovia F1   
HR Tm2, IR TSWV

• február elejétől július elejéig ültethető
• enyhén csípős, nagyon vállas paprika
• hidrokultúrás termesztésre is alkalmas
• két szálra metszve vagy kordon mellett termeszt hető
• szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk

Ellenálló gyökérzet

Vág F1   
HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

• február közepétől július elejéig ültet-
hető

• enyhén csípős, nagyon jó ízű paprika
• termései nagyok, szabályos alakúak
• erős növekedésű, középkorai érésű faj  ta
• fűtetlen fóliás és szabadföldi termesz-

tésre alkalmas
• két szálra metszve vagy kordonba java-

soljuk

Első a csípősek között

Bodrog F1   
• januártól július elejéig ültethető 
• kellemesen csípős, szabályos termései 

vannak 
• nagyon korai, jól kötő fajta, erős növe-

kedéssel
• egy szálra metszve vagy kordon mellé 

ajánljuk
• fóliába és szabadföldre is javasoljuk

A hosszú tüzes

Timur F1   
HR Tm2, IR TSWV

• február végétől július elejéig ültethető
• enyhén csípős, jó ízű, nagy terméseket 

nevel
• termései szabályosak, simák
• középkorai, erős növekedésű fajta
• enyhén fűtött, fűtetlen fóliába és sza-

bad földi termesztésre alkalmas

A csípős óriás

Garam F1   
HR Tm0

• február végétől július elejéig ültethető 
• enyhén csípős, jó ízű, nagytestű termé-

seket nevel
• középkorai, erős növekedésű
• két szálra metszve vagy kordon mellé 

ajánljuk
• szabadföldre és fűtetlen fóliába is alkal-

mas

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Cassovia F₁ enyhén csípős HR Tm2, IR TSWV 140-170 g

Timur F₁ enyhén csípős HR Tm2, IR TSWV 130-150 g

Garam F₁ enyhén csípős HR Tm0 120-150 g

Vág F₁ enyhén csípős HR Tm2, IR TSWV , IR Ma/Mi/Mj 130-150 g

Bodrog F₁ enyhén csípős 100-130 g

CSÍPŐS HALVÁNYZÖLD TV PAPRIKACSÍPŐS HALVÁNYZÖLD TV PAPRIKA
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Vörös édesség  

Ivanov F1      
HR Tm2, IR TSWV

• február végétől június végéig ültethető                                        
• közepesen korai fajta, erős növekedési erélyű
• egyszerre sok bogyót köt, jó ízű, édes terméseket hoz, 

zöldből szép pirosra érik
• bogyója 25-30 cm hosszú, 4,5-5,0 cm vállú
• 2-3 szálon termeszthető

Különleges szépség

Bercel F1      
HR Tm2, IR TSWV

• Dulce Italiano típusú, közepesen korai, sötétzöldből 
szép pirosra érő

• jó ízű, édes, fényes bogyójú, enyhén gyűrt vállú,  25-30 
cm hosszú, válla 4,5-5 cm

• erős növekedésű, egyszerre sok bogyót köt
• ültetése március elejétől június végéig javasolt
• 2-3 szálon termeszthető

Irigylésre méltó

Firtos F1      
HR Tm0, IR TSWV

• Dulce Italiano típusú, közepesen korai, sötétzöldből 
narancssárgára érő

• édes ízű, enyhén gyűrt vállú, 23-27 cm hosszú, 4 cm 
vállátmérőjű

• erős növekedésű, sok bogyót köt 
• ültetése március elejétől június végéig javasolt
• 2-3 szálon termeszthető

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Ivanov F₁ édes HR Tm2, IR TSWV 120-130 g

Bercel F₁ édes HR Tm2, IR TSWV 110-130 g

Firtos F₁ édes HR Tm0, IR TSWV 110-120 g

DULCE ITALIANO PAPRIKADULCE ITALIANO PAPRIKA
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Hatalmas méret

Griff F1   
HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

• egész évben ültethető
• extra vállas, hossza akár 26-28 cm is le-

het 
• korai fajta, télen is jól köt
• termesztését két szálra metszve java-

soljuk
• elsősorban talaj nélküli termesztésre 

ajánljuk

Régóta szeretjük     

Palóc F1   
• egész évben ültethető
• igazi, hagyományos magyar típus
• középzöld színű, vállas, nagyon korai 

faj ta
• savanyításra kiválóan alkalmas
• egy szálra metszve vagy kordon mellé 

ajánljuk
• szabadföldön és fűtetlen fóliában is ter-

meszthető

Nagy erő 

Dobó F1      
HR Tm2, IR TSWV

• február végétől július közepéig ültethető
• közepesen korai, erős növekedésű fajta
• termései halványzöld színűek, csípősek, jó ízűek 
• bogyói 25-30 cm hosszúak, 4,0-4,5 cm vállúak 
• termesztését 2-3 szálon javasoljuk 

Extra hosszú és nagyon tüzes

Láng F1      
HR Tm2, IR TSWV

• február közepétől július közepéig ültethető                                            
• közepesen korai, erős növekedésű fajta
• bőtermő, termései sötétzöld színűek
• megbízhatóan csípős ízű
• bogyói 25-30 cm hosszúak, 4,3-4,7 cm vállúak
•  2-3 szálon való termesztésre javasoljuk

HEGYES ERŐS PAPRIKAHEGYES ERŐS PAPRIKA

Nevében az ereje

Toldi F1   
HR Tm2, IR TSWV

• egész évben ültethető, nagyon korai
• fényszegény időszakban is jól köt
• termése világoszöld színű
• termései hossza zömében 20 cm fölötti, 

vállátmérője 3-4 cm
• nem hoz sok oldalhajtást, kevés a zöld-

munka igé nye
• nagy darabszám, nagy mérettel
• vigyázat: nagyon csíp!

Darabszámban verhetetlen

Kard F1   
HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

• egész évben ültethető
• halványzöld, tálcás hegyes erős paprika
• termései nehezen pirosodnak és nagyon 

pultállóak
• fényszegény időszakban is jól és sok ter-

mést köt
• termesztését két szálra metszve java-

soljuk
• talajos és talaj nélküli termesztésre al-

kalmas
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Hegyes és édes 

Dála F1   
HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

• korai, halványzöld színű édes paprika
• 22-26 cm hosszú, 4 cm vállátmérőjű
• közepes ízközű, generatív, sok bogyót köt
• ültetése február elejétől július közepéig javasolt
• egy és két szálon is termeszthető
• talajos és talaj nélküli termesztésre is alkalmas

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Dobó F₁ csípős HR Tm2, IR TSWV 100-110 g

Láng F₁ csípős HR Tm2, IR TSWV 100-110 g

Toldi F₁ csípős HR Tm2, IR TSWV 70-100 g

Kard F₁ csípős HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 50-80 g

Griff F₁ csípős HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 80-110 g

Palóc F₁ csípős 60-90 g

Fogaras F₁ csípős HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 25-30 g

Hargita F₁ csípős HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 25-35 g

HEGYES ERŐS PAPRIKAHEGYES ERŐS PAPRIKA

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Dála F₁ édes HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 70-90 g

Magáért beszélő hozam

Fogaras F1   
HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

• egész évben ültethető, rendkívül bő-
termő

• 18-22 cm hosszú, 2-2,5 cm vállátmérőjű
• savanyításra kiválóan alkalmas fajta
• kordon mellett vagy 3-4 szálra kötve ter-

meszthető
• szabadföldre és fűtetlen fóliába java sol-

juk

Magasabb elvárásokhoz

Hargita F1   
HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

• egész évben ültethető
• terméshossza 17-20 cm, vállátmérője 

2,5-3,5 cm
• savanyításra kiválóan alkalmas fajta 
• kordon mellett vagy 3-4 szálra kötve ter-

meszthető
• szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánl juk

HEGYES ÉDES PAPRIKAHEGYES ÉDES PAPRIKA
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Szabályosság nagy testbe zárva 

Vazul F1      
HR Tm3

• február közepétől ültethető, kiültetését fűtetlen fó-
liában április végéig javasoljuk

• szabályos termései vastag húsúak, pultállóak
• két szálra felkötözve vagy kordon mellett termeszt-

hető
• szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába javasoljuk

Dolma igényeseknek 

Leonidas F1      
IR TSWV

• február közepétől április végéig ültethető halvány-
zöld Dolma típus

• enyhén nyújtott blocky alakú termései átlagosan    
100-120 gramm tömegűek

• generatív fajta, fényszegény időszakban is jól köt
• szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába is alkalmas

Minőség a lehető legkorábban 

Batory F1      
HR Tm3

• február közepétől április végéig ültethető
• termése vastag és kemény húsú, rendkívül pultálló
• korai fajta, mikrorepedésre nem hajlamos
• két szálra felkötözve vagy kordon mellett termeszt-

hető
• szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Vazul F₁ édes HR Tm3 190-230 g

Leonidas F₁ édes IR TSWV 160-190 g

Batory F₁ édes HR Tm3 190-220 g

ZÖLD BLOCKY PAPRIKAZÖLD BLOCKY PAPRIKA
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Koraiság, hozam

Lisenka F1   
HR Tm2

• február közepétől július közepéig ültet-
hető 

• korai fajta kiemelkedő hozammal
• egy vagy két szálra felkötözve és kordon 

mellé is javasoljuk
• szabadföldre, fűtött és fűtetlen beren-

dezésekbe is ajánljuk
• hidrokultúrás termesztésre is alkalmas

Mutatós óriás

Bóbita F1   
• február közepétől július közepéig ültet-

hető 
• fehérből narancssárgába érő, típusá ban 

az egyik legszabályosabb fajta 
• vastag húsú, hosszú ideig pulton tart-

ható 
• termései színe lassan vált narancssárgá-

ba, ezért hosszabb ideig a növényen 
hagyható

• szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánl juk

Kiemelkedő darabszám

Bíbic F1   
• február elejétől július közepéig ültet-

hető 
• termése nyújtott blocky alakú 
• korai fajta, magas hőmérsékleten is jól 

köt
• egy vagy két szálra felkötözve, illetve 

kordon mellett is eredményesen ter-
meszthető

• szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánl juk

Ha a méret a lényeg

Bagoly F1   
HR Tm2

• február közepétől július közepéig ültet-
hető 

• nagyon vállasak, pultállóak a termései
• egy vagy két szálra felkötözve, illetve 

kordon mellé is javasoljuk
• szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánl juk

A legkorábbi paprika

Bernita F1      
• február közepétől július közepéig ültethető 
• nyújtott blocky alakú, szép fehér terméseket hoz
• a legkorábbi, fehérből pirosba érő újdonságunk
• szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk

FEHÉR BLOCKY PAPRIKAFEHÉR BLOCKY PAPRIKA

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Bernita F₁ édes 130-170 g

Lisenka F₁ édes HR Tm2 160-200 g

Bóbita F₁ édes 140-180 g

Bíbic F₁ édes 120-160 g

Bagoly F₁ édes HR Tm2 150-190 g
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Az arany középút

Kárpát F1      
HR Tm2, IR TSWV

• márciustól júliusig ültethető
• túlnyomóan lapos, kétrekeszű terméseket hoz
• termésmérete tálcázásra is alkalmas
• középkorai, bőtermő, folyamatosan kötő fajta
• termései gyorsan és egyenletesen pirosodnak
• mikrorepedésre nem hajlamos, sokáig pulton tart ható 
• középerős növekedésű, erős gyökérrendszer jellemzi

A kápiák új generációja

Kapitány F1      
HR Tm2, IR TSWV

• februártól július közepéig ültethető
• túlnyomóan lapos, kétrekeszű terméseket hoz
• nagyon korai, bőtermő, folyamatosan kötő fajta
• termései gyorsan és egyenletesen pirosodnak
• technológiai érettségben is mutatós, zölden is szed-

hető, mikrorepedésre nem hajlamos, tálcázásra 
kiválóan alkalmas, sokáig pulton tartható 

• szabadföldre és fóliába is javasoljuk, hidrokultúrás ter-
mesztésre is alkalmas

KÁPIA PAPRIKAKÁPIA PAPRIKA
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Az új óriás

Archivarius F1      
HR Tm2, IR TSWV

• márciustól június közepéig ültethető
• túlnyomóan lapos, nyújtott terméseket hoz, bőtermő, 

folyamatosan kötő fajta
• termései gyorsan és egyenletesen pirosodnak, 

mikrorepedésre nem hajlamos, sokáig pulton tart ható
• erőteljes növekedésű, erős gyökérrendszer jellemzi

Hagyományos forma

Székely F1   
• márciustól június közepéig ültethető 
• túlnyomóan kétrekeszű, hosszú termé-

seket nevel
• rendkívül szabályos, egyöntetű fajta
• erős ág- és gyökérrendszer jellemzi
• szabadföldre és fűtetlen fóliába javasol-

juk

Robosztus kápia

Csángó F1   
• márciustól június közepéig ültethető
• zamatos, jó ízű, vastag húsú paprika
• termései vállasak, hosszú ideig pulton 

tarthatóak
• szabadföldre és fűtetlen fóliába javasol-

juk

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Kárpát F₁ édes HR Tm2, IR TSWV 130-150 g

Kapitány F₁ édes HR Tm2, IR TSWV 110-120 g

Kadet  F₁ édes HR Tm2, IR TSWV 130-170 g

Archivarius F₁ édes HR Tm2, IR TSWV 180-220 g

Székely F₁ édes 100-120 g

Csángó F₁ édes 120-140 g

KÁPIA PAPRIKAKÁPIA PAPRIKA

Az igazán nagyra vágyóknak  

Kadet F1      
HR Tm2, IR TSWV

• márciustól június közepéig ültethető
• túlnyomóan kétrekeszű, igazán nagytes tű hibrid
• technológiai érettségben középzöld, egy öntetűen 

fordul át pirosba
• mikrorepedésre nem hajlamos
• szabadföldre és fóliába is javasoljuk
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A nehéz súlyú óriás

Rod F1      
HR Tm0, Bs-3

• fóliába március végétől június közepéig ültethető
• termései nagyok, vastag húsúak, sötét színűek
• növekedési erélye közepes, nagy termőképességű,  

paradicsom alakú paprika fajtánk
• erős gyökérrel és vázágakkal rendelkezik, mely  

könnyen megtartja a nagy terméseket
• fóliába és szabadföldi termesztésre javasoljuk

Óriás a nagyok között

Gogorez F1      
Bs-2

• márciustól június közepéig ültethető 
• extra méretű, vastag húsú terméseket nevel
• rendkívül bőtermő, folyamatosan hozza a kötéseket 
• strapabíró növény, erős gyökere és vázága van, mely 

szabadföldön  megtartja a nagy terméseket is
• szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk

Klasszikus szépség

Gogosári F1      
HR Tm2

• márciustól június közepéig ültethető 
• termései nagyok, fényes pirosra érnek
• biztonságosan, könnyen termeszthető fajta 
• gyökere és vázága erős, szabadföldön sem dől el
• szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk

PARADICSOMPAPRIKAPARADICSOMPAPRIKA

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Rod F₁ édes HR Tm0, Bs-3 190-220 g

Gogorez F₁ édes Bs-2 180-220 g

Gogosári F₁ édes HR Tm2 130-160 g
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Az első édes almapaprika hibrid

Eszter F1      
• márciustól július közepéig ültethető 
• hozama kiemelkedő, a legnagyobb méretű és ho za-

mú édes almapaprika a piacon
• erős gyökér- és ágrendszert nevel, lombja jól takar
• szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk

Bölcs választás

Zsófia F1    
• márciustól július közepéig ültethető 
• hozama magas, a jelenlegi csípős almapaprikák kö zül 

a legtöbbet termő fajta
• folyamatosan és biztonságosan köt
• termései fényesek, nem lilulnak
• szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk

Baktérium ellenálló

Szalva F1         
Bs-2

• márciustól július közepéig ültethető
• lapított gömb alakú termései rendkívül szabályosak
• erős gyökeret és lombot nevel, mely megvédi a ter-

méseket a napégéstől
• stabil konzisztenciájú, alkalmas egészben és töltve sa-

vanyításra is 
• szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánl juk

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Eszter F₁ édes 60-90 g

Zsófia F₁ csípős 60-90 g

Szalva F₁ csípős Bs-2 60-80 g

ALMAPAPRIKAALMAPAPRIKA
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Édes kis csöppség 

Frodo F1      
HR Tm0

• közepesen korai, középerős növekedésű fajta
• termése sötétzöldből narancsba érő 
• édes, jó ízű bogyókat nevel
• termés hossza: 5-6 cm, válla: 3,0-3,5 cm 
• szabadföldi termesztésre javasoljuk 
• fűtetlen fólia alatti hajtatásra, kordonosan vagy fel-

kötözve 2-3 szálon való termesztésre is alkalmas

SNACK PAPRIKASNACK PAPRIKA

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Frodo F₁ édes HR Tm0 20-25 g

Svejk F₁ csípős 20-25 g

Mérges apróság 

Svejk F1   
• közepesen korai, középerős növekedésű fajta
• termése sötétzöldből pirosba érik
• sokat köt, csípős, jó ízű bogyókat nevel
• termés hossza: 6-7 cm, válla: 3,0-3,5 cm 
• szabadföldi termesztés esetén kordonos támrendszer 

ajánlott
• felhasználható savanyításra, fetával töltve különleges 

csemege

Új!
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FŰSZERPAPRIKAFŰSZERPAPRIKA

Fajta Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület

Hajnaltáj F₁ édes Bs-2 23-25 g

Pirkadat F₁ édes Bs-2 22-24 g

Fűszerpaprikák új generációja 

Hajnaltáj F1
Bs-2

• gépi betakarításra alkalmas édes fűszerpaprika
• korai, középerős növekedésű fajta
• termése sötétzöldből pirosba érik
• magas színanyag és szárazanyag tartalommal ren-

delkezik
• szabadföldi termesztésre javasoljuk, helyrevetésre és 

palántáról kiültetve is termeszthető
• helyrevetésnél nagyon magas a fajta potenciális ter-

mőképessége

Kimagasló terméshozam 

Pirkadat F1
Bs-2

• gépi betakarításra alkalmas édes fűszerpaprika
• korai, középerős növekedésű fajta
• termése sötétzöldből pirosba érik
• magas színanyag és szárazanyag tartalommal ren-

delkezik
• szabadföldi termesztésnél helyrevetésre és palántáról 

kiültetve javasoljuk
• helyrevetésnél nagyon magas a fajta potenciális ter-

mőképessége
• rendkívül jó színanyagtartalmának köszönhetően, 

kiváló minőségű őrleményt biztosít

Új!

Új!
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Név Típus Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület Oldal

Antal F₁ édes, fehér TV HR Tm3, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 110-150 g                5.

Archivarius F₁ kápia HR Tm2, IR TSWV 180-220 g                17.

Bagoly F₁ fehér/piros blocky HR Tm2 150-190 g                15.

Batory F₁ zöld/piros blocky HR Tm3 190-220 g                14.

Bercel F₁ Dulce Italiano HR Tm2, IR TSWV 110-130 g                11.

Berényi F₁ csípős, fehér TV HR Tm0 120-150 g                7.

Bernita F₁ fehér/piros blocky 130-170 g                15.

Bíbic F₁ fehér/piros blocky 120-160 g                15.

Bóbita F₁ fehér/narancs blocky 140-180 g                15.

Bodrog F₁ csípős, halványzöld TV 100-130 g                10.

Campona F₁ édes, halványzöld TV 100-130 g 9.

Cassovia F₁ csípős, halványzöld TV HR Tm2, IR TSWV 140-170 g                10.

Csángó F₁ kápia 120-140 g                17.

Dála F₁ hegyes édes HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 70-90 g                13.

Dobó F₁    hegyes erős HR Tm2, IR TSWV 100-110 g                12.

Dorothy F₁ édes, fehér TV HR Tm2, IR TSWV 120-150 g                5.

Emese F₁ édes, fehér TV HR Tm0 90-120 g 6.

Eszter F₁ édes almapaprika 60-90 g                19.

Etele F₁ édes, fehér TV HR Tm3 120-160 g                5.

Firtos F₁ Dulce Italiano HR Tm0, IR TSWV 110-120 g                11.

Fjord F₁ édes, fehér TV HR Tm2, IR TSWV, IR CMV 120-130 g                4.

Fogaras F₁ hegyes erős HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 25-30 g                13.

Frodo F₁    snack HR Tm0 20-25 g                20.

Garam F₁ csípős, halványzöld TV HR Tm0 120-150 g                10.

Gilda F₁ édes, halványzöld TV HR Tm2, IR TSWV 110-140 g 8.

Gogorez F₁ paradicsompaprika Bs-2 180-220 g                18.

Gogosári F₁ paradicsompaprika HR Tm2 130-160 g                18.

Griff F₁ hegyes erős HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 80-110 g 12.

Hajdú F₁ édes, fehér TV HR Tm0 130-160 g                5.

Hajnaltáj F₁       Új! fűszerpaprika Bs-2 23-25 g        21.

Hargita F₁ hegyes erős HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 25-35 g                13.

Hétvezér F₁ édes, fehér TV HR Tm0 120-150 g                5.

Ines F₁ édes, halványzöld TV IR TSWV 140-160 g                9.

Ivanov F₁     Dulce Italiano HR Tm2, IR TSWV 120-130 g                11.

Jász F₁ csípős, fehér TV 80-120 g                7.

Julianus F₁ édes, fehér TV 110-140 g                5.

Kabar F₁ édes, fehér TV HR Tm2, IR TSWV 100-140 g 6.
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Név Típus Szín Íz Rezisztencia Tömeg Terület Oldal

Kadet F₁   kápia HR Tm2, IR TSWV 130-170 g                17.

Kamilla F₁ édes, fehér TV HR Tm2, IR TSWV 120-130 g                4.

Kapitány F₁  kápia HR Tm2, IR TSWV 110-120 g                16.

Kard F₁ hegyes erős HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 50-80 g                12.

Kárpát F₁ kápia HR Tm2, IR TSWV 130-150 g                16.

Kincsem F₁ édes, fehér TV HR Tm2 100-130 g 5.

Kobalt F₁ édes, fehér TV HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV, IR Ma/Mi/Mj 140-160 g                3.

Láng F₁ hegyes erős HR Tm2, IR TSWV 100-110 g                12.

Leonidas F₁ halványzöld Dolma IR TSWV 160-190 g                14.

Lisenka F₁ fehér/piros blocky HR Tm2 160-200 g                15.

Mátra F₁ édes, fehér TV HR Tm2, IR TSWV, IR CMV 100-110 g                4.

Mórahalom F₁ édes, fehér TV HR Tm0 120-150 g                5.

Palóc F₁ hegyes erős 60-90 g                12.

Patak F₁ édes, fehér TV HR Tm2, IR Ma/Mi/Mj 120-150 g                5.

Pirkadat F₁         Új! fűszerpaprika Bs-2 22-24 g        21.

Posonium F₁ édes, halványzöld TV HR Tm2, IR TSWV 140-160 g                8.

Promontor F₁ édes, halványzöld TV HR Tm0 120-150 g                8.

Prut F₁ édes, halványzöld TV HR Tm2, Bs-2 110-130 g                9.

Réka F₁ édes, fehér TV HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 100-130 g 6.

Rod F₁ paradicsompaprika HR Tm0, Bs-3, 190-220 g                18.

Sobri F₁ bogyiszlói alakú csípős TV HR Tm2 80-110 g                7.

Svejk F₁               Új!    snack 20-25 g                20.

Szalva F₁ csípős almapaprika Bs-2 60-80 g                19.

Székely F₁ kápia 100-120 g                17.

Teleki F₁ édes, fehér TV HR Tm0 100-130 g 6.

Timur F₁ csípős, halványzöld TV HR Tm2, IR TSWV 130-150 g                10.

Todiresti F₁ édes, halványzöld TV IR TSWV 130-160 g                8.

Toldi F₁   hegyes erős HR Tm2, IR TSWV 70-100 g                12.

Trusheni F₁ édes, halványzöld TV HR Tm2, Bs-2 100-120 g                9.

Twin F₁ édes, halványzöld TV HR Tm2, Bs-2 110-130 g                9.

Vág F₁ csípős, halványzöld TV HR Tm2, IR TSWV, Ma/Mi/Mj 130-150 g                10.

Vatra F₁ édes, halványzöld TV IR TSWV 120-160 g                9.

Vazul F₁ halványzöld Dolma HR Tm3 190-230 g                14.

Zalkod F₁ édes, fehér TV HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj 120-140 g                5.

Zentus F₁ édes, fehér TV HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV 140-170 g                3.

Zsófia F₁ csípős almapaprika 60-90 g                19.
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Információk és adatok
A kiadványainkban közzétett leírások és adatok általános tájékoztatást adnak, önmagukban nem garantálják 
a termesztés sikerét. Feltételezzük, hogy a vásárlók kellő szakmai ismerettel rendelkeznek a vetőmagok ren-
deltetésszerű használatához, tárolásához, s a vetőmagok értékesítése vagy felhasználása során betartják a szak-
mai szabályokat. A megindított csírájú vetőmagokat hűtőkamrában, legfeljebb 15 °C-os hőmérsékleten javasoljuk 
tárolni, ezen vetőmagok csírázóképességére garanciát ilyen körülmények között legfeljebb 12 hónapig vállalunk. A 
csírázóképességre vonatkozó adatok a törvényben előírt laboratóriumi körülmények között érvényesek, s hasonló 
körülmények között ellenőrizhetők. A laboratóriumi mérésekhez viszonyítva jelentős eltérések is előfordulhatnak a 
termelés helyén alkalmazott technológia és a klímaviszonyok függvényében.

Árak
A nyilvános árjegyzéken feltüntetett árak nettó fogyasztói árak, és a szállítási költséget nem tartalmazzák. Az 
új árak nyilvánosságra hozatalával valamennyi korábbi árközlés érvényét veszti. Az akuális árakról kérjük tá-
jékozódjon a weboldalunkon: www.duna-r.hu/arjegyzek.

Megrendelés, szállítás
Vetőmagjainkat beszerezhetik a nagyobb vetőmagboltokban, illetve megrendelhetik webáruházunkban vagy a 
rendeles@duna-r.hu e-mail címen közvetlenül a Duna-R Kft-től. Egyszeri, nettó 50.000 Ft feletti megrendelés ese-
tén a szállítási díj ingyenes. Amennyiben az egyszeri megrendelés nem éri el a nettó 50.000 Ft-ot, a szállítási díj 
1.750 Ft + ÁFA.

Tulajdonjog
Az általunk szállított vetőmag tulajdonjoga mindaddig nem száll át a Vevőre, amíg a velünk szemben fennálló vala-
mennyi fizetési kötelezettségének eleget nem tett.

Felelősség
A Duna-R Kft-t nem terheli felelősség, ha fajtáinkat nem a növény igényeinek megfelelően termesztik, vagy a 
Vevő a vetőmagot valamilyen módon kezeli, előáztatja, újracsomagolja, nem megfelelő körülmények között tárol-
ja. A Vevő igazolható kárigénye esetén az Eladó csak a kifogásolt termék számlaértékéig tehető felelőssé, további 
károkért nem felel. Az Eladó igény szerint, a készlet erejéig cseremagot biztosít, vagy a számlaértéket fizeti vissza, 
további kárért nem felel.

Kárigény, szavatossági jogok érvényesítése
A Duna-R Kft. a törvények, rendelkezések és szabályok, illetve a külön szerződésben rögzített kiegészítő megál-
lapodások szerint szállít. A Vevő köteles az árut átvételkor megvizsgálni és az észlelhető hibákat 3 napon belül 
írásban jelezni. A felhasználás során keletkezett hibákat úgy kell bejelenteni, hogy a panasz megalapozottságát 
a Kft. tulajdonosa vagy megbízottja a helyszínen ellenőrizhesse. E feltétel hiányában a Duna-R Kft. mentesül a 
további kötelezettségek, illetve felelősség alól. Időben és írásban jelzett reklamáció esetén a Kft tulajdonosa vagy 
megbízottja a Vevőt felkeresi, s a helyszíni szemlén a panasz pontos tárgyát és a konkrét termesztéstechnológiai 
tényezőket rögzíti. Javaslatot tesz az esetleges károk elhárítására. Csírázással kapcsolatos reklamációt kizárólag a 
magvetéstől számított 16 napon belül tudunk elfogadni. Ha a hibabejelentő panasza a csírázással, a tisztasággal, 
a faj- illetve  fajtaazonossággal kapcsolatos, kölcsönösen elfogadják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
vizsgálati eredményeit. A vizsgálat költségeit az a fél viseli, akinek az állítása nem igazolódott. A hiba bejelentése 
nem mentesíti a Vevőt fizetési kötelezettsége alól!

Vitás ügyek rendezése
A Duna-R Kft. a Vevővel minden vitás kérdésben peren kívüli megállapodásra törekszik, de sikertelenség esetén 
kiköti a Kft székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét (Budai Központi Kerületi 
Bíróság, 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B).

A jelen felté telekben külön nem említett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
A Duna-R Kft. vetőmagjainak megvásárlásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja a fenti kereskedel-
mi feltételeket. 

REZISZTENCIA

HR Magas fokú ellenállóság

IR Közepes fokú ellenállóság

CMV Uborka mozaik vírus

Tm0 Dohány mozaik vírus (TMV)

Tm2 
TMV és Óbuda paprika vírus 
(ObPV)

Tm3 
TMV, ObPV és Paprika enyhe 
foltosság vírus (PMMoV) 

TSWV Paradicsom bronzfoltosság vírus

Bs-2 
Paprika xantomónászos 
betegsége (Xanthomonas 
vesicatoria)

Bs-3
Paprika xantomónászos 
betegsége (Xanthomonas 
vesicatoria)

Ma/Mi/Mj
Gyökérgubacs fonálféreg (Meloi-
dogyne arenaria, Meloidogyne 
incognita, Meloidogyne javanica)

Lt
Paprika lisztharmat (Leveillula 
taurica)

PVY Burgonya Y vírus

SZÍN

Fehérből pirosba érő

Fehérből narancssárgába érő

Zöldesfehérből pirosba érő

Világoszöldből pirosba érő

Sötétzöldből narancssárgába érő

Sötétzöldből pirosba érő

ÍZ

Édes

Enyhén csípős

Csípős

ELÉRHETŐSÉGEK

Kereskedelmi vezető Tudós Balázs tudos.balazs@duna-r.hu +36 30 201 1307

Kereskedelmi vezető Tudós-Tyukász Melinda tyukasz.melinda@duna-r.hu +36 30 626 2977

Megrendelés www.duna-r.hu rendeles@duna-r.hu +36 20 575 5315

Iroda 1224 Budapest, IX. utca 18. info@duna-r.hu +36 20 513 2795


