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Hermon  f1

CMS

•	 Tenyészidő:	65	nap.
• tavaszi fátyolfóliás takarás alatti és nyári szabadföldi
	 termesztésre	egyaránt	ajánljuk.
•	 Rózsája	fehér,	kerek	és	levelekkel	jól	takart.
• Ellenálló a szárrothadásnak és a fejhasadásnak,
	 melyek	az	utóbbi	években	komoly	problémát	okoztak
	 a	termesztőknek	a	rózsanövekedés	alatti	változékony
	 időjárási	viszonyok	miatt.
•	 Javasolt	ültetés:	március,	április	és	július	hónapok.
•	 Javasolt	tőszám:	35	ezer	tő/ha.

Freedom  f1

CMS

•	 Tenyészidő:	75	nap.
•	 A	Fremont	F1	pozitív	tulajdonságaival	megegyező,
	 középkorai	tenyészidejű	fajta.
•	 A	felálló,	középnagy	levelek	között	mélyen	ülő	rózsa
	 takarása	1,5	kg–os	méretig	kiváló.	Könnyen	és	gyorsan
	 tisztítható.
•	 A	tömör,	finom	szemcsézettségű	rózsák	szép,	piacos
	 árut	adnak.	
•	 Magas	stressztűrésének	köszönhetően	nagyon	jól
	 szakaszolható.
•	 Javasolt	ültetés:	áprilistól	júliusig.
•	 Javasolt	tőszám:	30	ezer	tő/ha.

Karfiol KarfiolKorai tulajdonságok, megbízhatóan

Fremont helyett  mondd Freedom!

Karfiol

Arizona  f1

•	 Tenyészidő:	70	nap.
•	 Rendkívüli	stressztoleranciájú,	jó	alkalmazkodó
	 képességű	hibrid.
•	 Erős	lombképzés	jellemzi.	Lombja	jól	csavarodva
	 védi	a	mélyen	ülő	rózsákat.	
•	 Könnyen	tisztítható:	a	rózsákról	szinte	egyben
	 levághatóak	a	takarólevelek.	
• a rózsa mérete – 1,0–1,5	kg	között	–	a	tőállomány
	 sűrítésével	jól	szabályozható.
•	 Javasolt	ültetés:	áprilistól	júliusig.
•	 Javasolt	tőszám:	30	ezer	tő/ha.

Vinson  f1

•	 Tenyészidő:	65	nap.
•	 Rövid	tenyészideje	ellenére	kiváló	minőségű	rózsát
	 fejleszt,	mellyel	felveszi	a	versenyt	a	hosszú
	 tenyészidejű	fajtákkal	is.	
•	 Kiválóan	termeszthető	másodvetésként	is,	őszi	vágásra.	
•	 Piacos,	fehér,	kompakt	rózsát	fejleszt,	amely	könnyen
	 szétválasztható	kis	rózsákra.
•	 Javasolt	ültetés:	április	és	július	hónapok.
•	 Javasolt	tőszám:	35	ezer	tő/ha. Fortaleza  f1 

•	 Tenyészidő:	80	nap.
•	 Jól	bírja	a	szélsőséges	időjárási
	 körülményeket.
•	 Minden	talajtípuson	jól	termelhető.
•	 Erős	növekedésű,	levelei	jól	takarják
	 a	rózsákat.
•	 Koncentrált	érésű.
•	 Súlyos	rózsái	tömörek,
	 sima	felületűek.
•	 Javasolt	ültetés:	áprilistól	júliusig.	
•	 Javasolt	tőszám:	30	ezer	tő/ha.

Momentum  f1

•	 Tenyészidő:	55	nap.
•	 Átlagos	rózsaméret:	0,8–1	kg.
• a legkorábbi fóliás hajtatásra és 
 fátyolfóliás szabadföldi
	 termesztésre	javasoljuk.
• a fajtában jól egyesül a koraiság,
	 a	kedvező	rózsaminőség	és
	 a	magas	termésátlag.
•	 A	piacos,	hófehér	rózsák	mélyen
	 ülnek	a	korai	fajtákhoz	képest
	 a	jól	takaró	levelek	között.
•	 Javasolt	ültetés:	januártól	márciusig.
•	 Javasolt	tőszám:	50–60	ezer	tő/ha.

MoMentuM

vinSon

herMon

arizona

fortaleza

freedoM
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Fajta
Átlagos tenyészidő 

(nap)
Javasolt tőszám

(x1000 tő/ha)
Rózsatakarás Ültetési időszak

MoMentuM 55 50-60 jó január–március

vinSon 65 35 jó április,	július

herMon 65 35 jó március–április,	július

arizona 70 30 jó április–július

freedoM 75 30 nagyon jó április–július

fortaleza 80 30 nagyon jó április–július

friSCa 80 28 kiváló június–július

Cornell 85 28 kiváló június–július

Conero 90 25 nagyon jó június–július

Conero  f1

•	 Tenyészidő:	90	nap.
•	 Kifejezetten	késő	nyári	és	őszi	termesztésre	javasoljuk.
•	 Erős	növekedési	erély	és	nagyon	jó	levélborítottság	jellemzi,
	 ezért	a	nyári	és	az	őszi	időszakban	könnyen	termeszthető.
•	 A	rózsa	hófehér	színével	és	szabályos	alakjával	egészben
	 a	frisspiacon,	rózsára	bontva	az	ipar	számára	is	kitűnő
	 alapanyag.
•	 Javasolt	ültetés:	június	és	július	hónapok.	
•	 Javasolt	tőszám:	25	ezer	tő/ha.

Karfiol brokkoli

Ironman  f1

•	 Középérésű,	nyári	vágásra	javasolt	fajta.	
•	 Fejsúlya	400–750	gramm	közötti,	átlagosan	600	grammos.
•	 Szára	üregesedésre	nem	hajlamos.
•	 Lombja	erőteljes	növekedésű,	felálló.
•	 Az	oldalhajtásokat	is	szedhető	méretűre	neveli.
•	 Rózsája	mélyzöld	színű,	domború,	betakarítása
	 és	tisztítása	könnyű.
•	 A	rózsák	tömörsége	miatt	pultontarthatósága	kiváló.
•	 Frisspiaci	értékesítésre	és	feldolgozóipari	célra	egyaránt
	 alkalmas.

Brokkoli

Lord  f1

•	 Középérésű,	nyár	végi	és	őszi	szedésre	javasolt	fajta.	
•	 Fejsúlya	350–700	gramm	közötti,	átlagosan	500	grammos.
•	 Közepesen	erős	növekedési	erélyének	és	felálló	lombjának
	 köszönhetően	viszonylag	jól	bírja	a	meleget.
•	 Jó	a	lábontarthatósága,	lassan	érik	túl,	a	rózsák	széle
	 nem	lazul.
•	 Boltíves,	tömör	rózsáit	frisspiaci	értékesítésre	és
	 feldolgozóipari	célra	egyaránt	ajánljuk.

Frisca  f1 
•	 Tenyészidő:	80	nap.
•	 Közepes	növekedési	erélyű,	kompakt	növény.
•	 Szélsőséges	időjárási	körülmények	között	is	alkalmas
	 a	szakaszolt	termesztésre,	mivel	a	betakarítás	ideje
	 pontosan	meghatározható.
•	 Augusztus	végi,	szeptemberi,	októberi	betakarításra	ajánlott.
•	 Kiemelkedően	magas,	első	osztályú	rózsával	rendelkezik.
•	 Javasolt	ültetés:	június	és	július	hónapok.	
•	 Javasolt	tőszám:	28	ezer	tő/ha.

Cornell  f1

CMS

•	 Tenyészidő:	85	nap.
•	 A	fajtát	nyár	végi,	őszi	termesztésre	javasoljuk.
•	 Növekedési	erélye	erős,	öntakarása	jó.
•	 Fejlett	lombja	között	bújik	meg	tömör,	súlyos	rózsája.
•	 A	rózsák	a	jó	takarásnak	köszönhetően	a	nyári	melegben
	 is	megtartják	tömörségüket	és	fehér	színüket.
•	 Javasolt	ültetés:	június	és	július	hónapok.	
•	 Javasolt	tőszám:	28	ezer	tő/ha.

Cornell

lord

ironMan

friSCa

Conero
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Káposzta Káposzta

Ferro  f1

hr			Foc:1

•	 Tenyészidő:	90–95	nap.	
•	 Átlagos	fejméret:	2–5	kg.
•	 Nagyon	tömör,	enyhén	lapított	fej	jellemzi.
•	 Frisspiacra	egész	évben	folyamatosan	szállítható	fajta.	
•	 Jól	szakaszolható,	nyáron	is	könnyen	termeszthető,
	 őszi	termesztésben	még	rövid	ideig	tárolható	is.
•	 Belső	szerkezetének	és	tömörségének	köszönhetően
	 frisspiacra	és	savanyításra	is	alkalmas.	
•	 A	tripsz	kevésbé	szereti.	
•	 Erősen	ellenáll	a	káposzta	fuzáriumos	sárgaság
	 I.	rasszának	(Fusarium	oxysporum	f.sp.conglutinans	I.).
•	 Javasolt	tőszám:	30–35	ezer	tő/ha.

Káposzta

Pandion  f1

•	 Tenyészidő:	53–58	nap.
•	 Átlagos	fejméret:	1–1,5	kg.
•	 Frisspiaci	káposzta.
•	 Jó	hidegtűrő,	repedésre	nem	hajlamos.	A	fejek	hamar
	 tömörödnek.
•	 Kiváló	lábon	tarthatóságának	köszönhetően	akár
	 1,5–2	kg-os	méretet	is	elérhetünk.
•	 Szabályos	gömb	alakú,	tömör	fejek	jellemzik.
•	 Csúcsosodásra	nem	hajlamos.
•	 Elsősorban	hajtatásra	és	fátyolfóliás	termesztésre	ajánljuk,
	 de	a	korai	szabadföldi	termesztésben	is	megbízható.
•	 Javasolt	tőszám:	6	tő/m2	(40×40	cm).

Savanyításra        3 hónap alatt!Tobia  f1

hr			Foc:1

•	 Tenyészidő:	85	nap.
•	 Átlagos	fejméret:	5–8	kg.
•	 Kifejezetten	nagy	fejeket	termő,	szép	sötétzöld	lombú.	
•	 Tetszetős	belső	szerkezetű:	szép	vékony	főerek,	kis	torzsa.
•	 A	belső	levelek	fehérek,	így	nagyon	szép	szeletet	adnak.	
•	 Repedésre	nem	hajlamos.
•	 Az	egyik	legkorábbi	savanyítási	alapanyagot	adó	fajta.
•	 Erősen	ellenáll	a	káposzta	fuzáriumos	sárgaság
	 I.	rasszának	(Fusarium	oxysporum	f.sp.conglutians	I.).
•	 Javasolt	tőszám:	28–35	ezer	tő/ha.	

Champ  f1

•	 Tenyészidő:	63–65	nap.
•	 Átlagos	fejméret:	1,3–1,8	kg.
•	 Elsősorban	a	szabadföldi	fátylas,	illetve
	 fátyol	nélküli	korai	termesztésre	javasoljuk.
•	 Alkalmas	mind	export,	mind	a	hazai
	 frisspiaci	igények	kiszolgálására.
•	 Gyökérzete	erős,	agresszív.
•	 Lombozata	középzöld,	erősen	viaszos,
	 betegségeknek	jól	ellenálló.
•	 Feje	a	korai	fajtákhoz	képest	tömör,	fajsúlyos.
•	 Repedésre	egyáltalán	nem	hajlamos.
•	 Javasolt	tőszám:	45–50	ezer	tő/ha.

Vestri  f1

hr			Foc:1

•	 Tenyészidő:	105–110	nap.
•	 Átlagos	fejméret:	4–8	kg.
•	 Savanyítási	fajta.	
•	 Kiváló	belső	szerkezetű,	torzsája	kicsi,
	 szép	hosszú	szeleteket	ad.
•	 Betakarítása	augusztustól	folyamatosan	ütemezhető,
	 jól	szakaszolható	és	másodnövényként	is	nagyszerűen
	 termeszthető.
•	 Jól	lábon	tartható.	
•	 Erősen	ellenáll	a	káposzta	fuzáriumos	sárgaság
	 I.	rasszának	(Fusarium	oxysporum	f.sp.conglutians	I.).
•	 Javasolt	tőszám:	28–35	ezer	tő/ha.	

pandion

ChaMp

veStri

ferro

tobia
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Káposzta KáposztaTárolásra ajánljuk!

Már bizonyított!

Atria  f1

hr			Foc:1

•	 Tenyészidő:	135	nap.
•	 Átlagos	fejméret:	3–6	kg.
•	 Megbízhatóan	nagy	termőképességű	ipari	fajta.	
•	 Lapított	gömb	alakú	fejek.
•	 Fejei	viszonylag	nagy	méretű	szoknyán	ülnek.
	 Ennek	köszönhetően	jól	sűríthető.
• igen hosszan lábon tartható, a tárolóban január végéig
	 megőrzi	minőségét.	
•	 Belső	szerkezete	kiváló,	kevés	sóval	is	nagyon	jó
	 minőségű,	ízletes	savanyú	káposztát	ad.	
•	 Közepesen	elenáll	a	káposzta	fuzáriumos	sárgaság
	 I.	rasszának	(Fusarium	oxysporum	f.sp.conglutians	I.).
•	 Javasolt	tőszám:	25–30	ezer	tő/ha.

Ammon  f1

hr			Foc:1

•	 Tenyészidő:	135–145	nap.
•	 Átlagos	fejméret:	2–5	kg.
•	 Tripsz	kevésbé	szereti.
•	 Kettős	hasznosítású	fajta.	
•	 Májusig	tárolható,	tömör,	kemény	fejek.
•	 Jól	tűri	a	sűrítést.
•	 Javasolt	tőszám:	28–35	ezer	tő/ha.

Arrivist  f1

hr			Foc:1

•	 Tenyészidő:	110–115	nap.	
•	 Átlagos	fejméret:	2–4	kg.	
•	 A	fejméret	a	besűrítéssel	nagyon	jól	szabályozható.	
•	 Több	termesztési	célra	is	jól	alkalmazható.	
•	 Akár	közvetlenül	a	földről,	de	tárolóból	szállítva	is
	 igazi	frisspiaci	árut	ad,	jól	tárolható	és	ipari	feldolgozásra
	 is	kiválóan	alkalmas.	
•	 A	kompakt	növénynek	szép,	kékeszöld	színű,
	 felálló	levelei	vannak.	
•	 Szabályos,	kerek	fejeket	képez,	könnyen	
	 rekeszbe	rakható,	így	a	legigényesebb	áruházlánci
	 polcon	is	kiválóan	mutat.	
•	 Tárolásra	másodnövényként	is	termeszthető.	
•	 Közepesen	ellenáll	a	káposzta	fuzáriumos	sárgaság
	 I.	rasszának	(Fusarium	oxysporium	f.sp.conglutinans	I.).
•	 Javasolt	tőszám:	30–35	ezer	tő/ha.

Magyarázat az értékelésnél:
1 = nagyon jó;  10 = nagyon rossz 

SV3389JL 

Kontrol 1
– Seminis hibrid

Kontrol 2
– Konkurens hibrid

Ambrosia  f1

hr			Foc:1

•	 Tenyészidő:	120–125	nap.
•	 Átlagos	fejméret:	4–8	kg.
•	 Növényhabitusa	kifejezetten	masszív,
	 erős	növekedési	eréllyel.	
•	 Széles,	nagy	levelei	enyhén	szürkészöldes	színűek.	
•	 A	növénysűrűség	változtatásával	a	fejméret	jól	beállítható.	
•	 A	fej	enyhén	lapított,	kerek	formájú.	
•	 A	tömör	fejek	belső	minősége	kiváló,	savanyításra	tökéletes.
•	 Vékony,	fehér	levélzet,	a	savanyításhoz	elengedhetetlen
	 magas	szárazanyag-tartalom	és	kis	méretű	torzsa	jellemzi.	
•	 Íze	kifejezetten	édes.	
•	 Repedésre	nem	hajlamos.	
•	 Vastag	viaszrétegének	köszönhetően	a	rovarkártevők
	 sem	okoznak	gondot	a	termesztés	során.	
•	 Erősen	ellenáll	a	káposzta	fuzáriumos	sárgaság
	 I.	rasszának	(Fusarium	oxysporum	f.sp.conglutinans	I).
•	 Javasolt	tőszám:	25–30	ezer	tő/ha.

Sv3389Jl  f1

•	 Tenyészidő:	120–130	nap.
•	 Átlagos	fejméret:	1,5–3	kg.
•	 Egyöntetű,	magasan	ülő,	tömör,	kompakt	fejek.
•	 A	fejméret	jól	befolyásolható	a	tőszám	változtatásával.
•	 A	fej	színe	tetszetős	friss	zöld,	viaszos	bevonattal.
•	 Kiváló	friss	fogyasztásra	és	tárolásra.
•	 Áprilisig	tárolva	is	kiváló	minőségű	árut	ad.
•	 Javasolt	tőszám:	30–50	ezer	tő/ha.

Sv3389Jl

Sv3389Jl

Menzania  f1

hr			Foc:1

•	 Tenyészidő:	115–125	nap.	
•	 Átlagos	fejméret:	4–8	kg.
• a takarólevelek által jól védett fejek a talajszinthez
	 viszonyítva	viszonylag	magasan	helyezkednek	el.
•	 A	fej	vízlevezetése	jó.	
•	 Az	egyöntetű	állománynak	köszönhetően	magas
	 az	első	menetben	betakarítható	fejek	aránya.
•	 Lapított	gömb	alakú,	kemény	fejek.	
•	 Kifejezetten	édes	ízű,	magas	cukortartalmú,	kiváló
	 savanyítási	alapanyag.
•	 A	fej	belső	levelei	vékonyak	és	fehérek.
•	 A	fej	üregeit	a	savanyítólé	optimálisan	át	tudja	járni,
	 így	hasábos	savanyításra	kiválóan	alkalmas.
•	 Javasolt	tőszám:	25–28	ezer	tő/ha.

Menzania

Menzania

aMbroSia

arriviSt

atria

aMMon

Lábontarthatóság 

Összbenyomás

Torzsa mérete Fejkeménység

Fejtakarás

Egyöntetűség Belső szerkezet

7
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0

Monsanto által 2011-ben és 2012-ben 1 kecske-
méti és 1 nagykőrösi helyszínen szervezett 
kísérletek alapján, melyekben 3 fajta vett részt.

Kiváló savanyítós alapanyag!
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Káposzta Káposzta

Fajta
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i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

Korai fajták

pandion 53-58 b 1-2 60-70 +++ - -

ChaMp 63-65 b 1,3-1,8 45-50 +++ + -

Nyári fajták

tobia 85 b 5-8 28-35 +++ +++ -

ferro 90-95 b 2-5 30-35 +++ ++ +

Őszi fajták

veStri 105-110 C 4-8 28-35 +++ +++ +

arriviSt 110-115 b 2-4 30-35 +++ +++ +++

Menzania 115-125 C 4-8 25-28 ++ +++ +

aMbroSia 120-125 C 4-8 25-30 ++ +++ ++

Sv3389Jl 120-130 b 1,5-3 30-50 ++ +++ +++

atria 135 C 3-6 25-30 ++ +++ ++

aMMon 135-145 b 2-5 28-35 +++ ++ +++

Vöröskáposzta

red dYnaStY 70-80 b 1,5-2 50-60 +++ + -

roXY 145-150 a 1-2 35-40 +++ +++ +++

Káposzta fejforma típusai:

Red Dynasty  f1

hr			Foc:1

•	 Tenyészidő:	70–80	nap.	
•	 Átlagos	fejméret:	1,5–2	kg.
•	 Elsősorban	frisspiaci	termesztésre	javasoljuk,
	 főleg	a	tavaszi	és	nyári	időszakban.
•	 A	fejek	gömb	alakúak.
•	 Színe	világoslila.	
•	 Erősen	ellenáll	a	káposzta	fuzáriumos	sárgaság
	 I.	rasszának	(Fusarium	oxysporum	f.sp.conglutians	I.).
•	 Javasolt	tőszám:	50–60	ezer	tő/ha.

Vöröskáposzta

Roxy  f1

•	 Tenyészidő:	145–150	nap.
•	 Átlagos	fejméret:	1–2	kg.
•	 Kifejezetten	tárolásra	való	hibrid.	
•	 Nagy	lombot	fejleszt,	amelynek	közepén	viszonylag
	 mélyen	ülnek	a	fejek.	
•	 A	fej	alakja	kissé	megnyúlt	gömb,	kívül-belül	gyönyörű
	 mélybíbor	színnel.
• átlagos tárolási körülmények között is biztonságosan,
	 minőségromlás	nélkül	eltartható	májusig.	
•	 Javasolt	tőszám:	35–40	ezer	tő/ha.

RED DYNASTY

roXY

  ültetés       		betakarítás							   tárolás
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ELKÉSZÍTÉS:

Míg	megpucoljuk	és	
lereszeljük a burgonyát, 
forraljunk	vizet.
a reszelt burgonyából nyomkodjuk ki a levét, majd keverjük össze a liszttel, 
tojással,	némi	sóval	és	kevés	vízzel	a	megfelelő	állag	elérése	érdekében.
A	masszát	szaggassuk	a	forró	vízbe	és	pár	percig	főzzük,	majd	ha	kész	
öblítsük	le	hideg	vízzel.
Ezután	vágjuk	kockára	a	hagymát	és	a	szalonnát,	pirítsuk	pár	percig,
majd	adjuk	hozzá	a	felaprított	káposztát	és	hagyjuk	párolódni.
Ízlés	szerint	fűszerezzük	és	keverjük	össze	a	készre	főtt	sztrapacskával
némi	tejföl	és	túró	kíséretében.

Míg	megpucoljuk	és	
lereszeljük a burgonyát, 

Káposztás sztrapacska
•	50	dkg	burgonya

•	50	dkg	liszt

• 2 tojás

•	25	dkg	káposzta

• 1 fej hagyma

•	30	dkg	szalonna

•	20	dkg	túró

•	1,5	dl	tejföl

•	víz

• só

• bors

•	kapor

R E C E P T Papp Zsuzsanna,
Marketing Manager ajánlásával
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