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Jegyzetek

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK
Az aprómagvú zöldségvetőmagjaink vásárlására a következő feltételek vonatkoznak:
Közvetlen megrendelést nettó 300.000,- forint érték fölött tudunk teljesíteni és a fuvarköltséget átvállaljuk Öntől!
Nettó 300.000,- forint alatti rendeléssel kapcsolatban kérjük, forduljon kiemelt partnerünk valamelyikéhez.
Kiemelt partnereink elérhetőségeit árlistánk hátoldalán találja.
Megrendelésüket partnereink igény esetén postázzák Önöknek.
Felhívjuk figyelmét, hogy rendelését csak abban az esetben küldje meg a Syngenta részére, ha a jelen árlistában feltüntetett Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket Ön megismerte és elfogadta! A megrendelés elküldésével úgy
tekintjük, hogy az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek megismerése és elfogadása az Ön részéről megtörtént!
Az új adatvédelmi törvénynek megfelelően tájékoztatjuk Önt, hogy a nevét és címét a Syngenta tulajdonát képező
címlista (tehát cégünk saját címlistája) tartalmazza. Az Ön címét cégünk működése során jegyeztük fel, vásárlása, vagy
érdeklődése folytán. Adatai közül kizárólag nevét és címét tartjuk nyilván, címlistánkat bizalmasan kezeljük, abból
adatot semmilyen célra ki nem adunk. Amennyiben Önt zavarja levelünk és nyilvántartásunk, kérjük telefonon vagy
levélben közölje ezt, és mi haladéktalanul töröljük adatait nyilvántartásunkból.

Fejeskáposzta hibridek 	

Jetodor F1	

Kiszerelés 2.500 szem
12 200 Ft

Korai fejeskáposzta újdonság, amely a legkorábbi fajtával együtt vágható. Erős növekedésű, kevésbé igényes a körülményekre, mint versenytársai. A feje sima és gömbölyű, egyöntetű. Átlagsúlya nagyobb mint
az ismert fajtáké. Tenyészideje 54-56 nap.

Kevin F1	

12 200 Ft

Frisspiaci célú káposzta a legkorábbi időszakra. Főként hajtatásra javasolt, de korai szabadföldi termesztésben is jól használható. Fejsúlya magasabb, tömörsége jobb a korai termesztésben megszokottnál.
Tenyészideje 53-58 nap.

Reactor F1	

12 200 Ft

A Resistor hímsteril változata. Resistor tulajdonságok, jobb egyöntetűséggel és vetőmagminőséggel.
HR=Foc: 1

Bolikor F1	

12 200 Ft

A korai szabadföldi termesztés újdonsága, amely rövid tenyészideje ellenére már a későbbi, hosszabb tenyészidejű káposztákat idézi. Szerkezete rendkívül tömör, tetszetős. A Reactor után vágható 2-3 nappal, a
leghosszabban lábon tartható korai káposzta. Átlagos tenyészideje szabadföldön 65-68 nap.

Gregorian F1	

12 200 Ft

A legkorábbi savanyítóipari célra is használható fajtánk. Rövid tenyészidő és gyors fejképződés jellemzi.
Levélzete vékony, finoman erezett. Tenyészideje 65-70 nap, ültetési időtől függően.

Quisor F1	

12 200 Ft

80 napos, 1-3 kg átlagsúlyú, középkorai, frisspiaci értékesítésre és rövid idejű tárolásra is alkalmas. Akár
hetekig eláll repedés nélkül. Az igen népszerű Quisto, hímsteril változata.HR=Foc: 1

Kilaherb F1



18 200 Ft

Quisor típusú káposzta gyökérgolyva rezisztenciával. A tripsz ellenállósága jobb a Quisor-nál. Tenyészideje
hosszabb. Frisspiacra is alkalmas, de inkább savanyításra ajánljuk. HR=Foc: 1 / Pb

Katator F1



12 200 Ft

Ócsai nemesítésű hibrid, amely a 2016-os ingadozó időjárásban is mindenhol pozitív eredményeket mutatva,
hamar a kertészek kenvencévé vált. Erős gyökérrendszerrel rendelkezik, levélzete viaszos levélzetű, repedésre nem hajlamos. Tripsztoleranciája kimagasló, amely nyári termesztésre alkalmassá teszi. Xantomonas-ra
toleráns, betegségekre nem érzékeny. Alakja enyhén lapított, igazi szép pultos káposzta. Tenyészideje 75-80
nap, korán fejesedik. Fejmérete: 1,5-3 kg.

Toreador F1 (Újdonság) 

12 200 Ft

A Quisor fajtánk méltó utódja. Nyári termesztésre alkalmas frisspiaci fajta. 80 nap tenyészidővel rendelkezik,
korán fejesedik, fejmérete 2-3 kg. Alakja kerek, lombja erős, viszos, betegségekre nem érzékeny. Tripszel
szemben erősen ellenálló. HR: Foc1.

Triperio F1	

12 200 Ft

Frisspiaci fajta a legmelegebb nyárba, stresszes termesztési körülmények közé. Kiválóan ellenáll a tripsz
fertőzésnek. 75 nap után már tömör és kivágható 1,5-2 kg súlyban. 120 nap után 4-4,5 kg-os fejet ad. Levélzete erősen viaszos, könnyű termelni. HR=Foc: 1

Mavunor F1	

12 200 Ft

Megérkezett az Agressor F1 rövidebb tenyészidejű, kisebb testvére. Tenyészideje ültetéstől függően 80
nap körüli. Nyári termesztésben kissé lapított, ősszel inkább lapos fejet képez. Frisspiacra és savanyításra
egyaránt ajánlott. Mérete 2,5‑4,5 között. Levele erősen viaszos, a 2014-es rendkívül csapadékos évben a
legjobban ellenállt a baktériumos megbetegedéseknek, a rengeteg csapadék ellenére egészséges maradt.
Belső szerkezete tetszetős, íze kiváló. Tripszellenállása kiemelkedő. HR = Foc:1.

SGW247 (Újdonság) 

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Erős gyökerű, rendkívül ellenálló fajta. Agressor előtt vágható 90-100 nap tenyészidővel. Alakja enyhén
lapított, mutatós káposzta. Kiemelkedő Xanthomonas-al szemben ellenállósága, illetve tripsztoleranciája is
magasan a legjobb szegmensében. 3-4 kg fejmérettel rendelkezik. HR: Foc1

Adaptor F1	

12 200 Ft

Az Agressor F1 tárolási változata. Az Agressor F1-nél hosszabb tenyészidejű, kevésbé lapított káposzta,
amely mind frisspiacra, mind feldolgozóipari célra kiváló. A fejátlagsúlya valamivel elmarad az Agressor
F1-tól. HR=Foc: 1

Agressor F1

	

12 200 Ft

120 napos, kissé lapított fejformájú, erős növekedésű, frisspiacra, savanyításra és középhosszú tárolásra
egyaránt javasolt. Fuzárium-rezisztens fajta. Agresszív gyökérzete lehetővé teszi a viszonylag extenzívebb
körülmények közötti termesztést is. A fejek magasan a föld fölött ülnek, így az alsó levelek rohadása túlérésben is csak ritkán okoz gondot. Tripszellenálló képessége fajtacsoportjában igen jó. HR=Foc: 1

Succesor F1

SGW 0359

	

12 200 Ft

Az Agressor család új tagja. Fejformája kerekebb mint az Agressoré. Levélzete viaszos, jól ellenáll a betegségeknek. Xanthomonas és tripsz toleranciája magas. Frisspiacra és savanyításra is alkalmas fajta. Repedésre
nem érzékeny. Átlagsúly 3-4 kg tenyészterülettől függően. 2-3 hónapig biztosan tárolható. Tenyészideje
100-110 nap.HR: Foc1

Professor F1

SGW 0363

	

12 200 Ft

Újdonság az Agressor családban. Fejalakja kissé lapított, az Agressorhoz hasonló. Ellenálló lombozat, erős
vigor jellemzi. Xanthomonas toleranciája magas. Frisspiacra és savanyításra is alkalmas fajta. Tripszkártételre
nem érzékeny. Repedésellenállósága magas. Fejátlagsúlya 3-6 kg tenyészterülettől függően. 2-3 hónapig
biztosan tárolható. Tenyészideje 95-105 nap.

Bloktor F1	

12 200 Ft

110-115 napos tárolási fajta. Kiváló ízű, 1,5-3 kg fejtömegű, jól ellenáll a Xanthomonasnak. A legrövidebb
idejű, hosszan tárolható káposzta. Hamar tömörödik, betakarítása könnyű, tisztítási vesztesége minimális.
Tripsztoleranciája magas, jól sűríthető. HR=Foc: 1

Zenon F1	

12 200 Ft

Erős növekedési erélyű, agresszív gyökérrendszerű tárolási fajta. Tenyészideje magyarországi körülmények
között 125 nap. A várható fejnagyság 3-5 kg. Frisspiaci és savanyító célra egyaránt ajánljuk a tárolás teljes
ideje alatt. Jellemző a magas tripsztolerancia és termelhető mostoha körülmények között is. HR=Foc: 1

Lexicon F1

(Újdonság) 

12 200 Ft

A tárolási szegmens legnagyobb termésmennyiségre képes fajtája. 120 napos tenyészidővel rendelkezik,
3,5-4,5 kg os fejméretet képez. Mind feldolgozásra, mind frisspiaci célra termelhető. Jól tárolható kis veszteséggel. Jól ellenáll a betegségekkel szemben. HR: Foc1.

Storidor F1

(Újdonság) 

12 200 Ft

A leghosszabb ideig tárolható fajta, mely Nyugat-Európában nagy népszerűségnek örvend. Tenyészideje
120-125 nap, átlagos fejmérete 3-3,5 kg. Lábontarthatóága, repedésellenállósága kiváló. Nagy előnye a
könnyű pucolhatóság, tárolás soráni kis veszteség. HR: Foc1.

Elastor F1	

12 200 Ft

Sokoldalúan felhasználható újdonság. Ajánljuk frisspiacra, savanyításra és tárolásra egyaránt. 110 nap körüli
tenyészidejével, a magyarországi igényeket és elvárásokat kiválóan kiszolgálja. Nagyságát a tőszámmal 2,5
és 6 kg között változtathatjuk.

Liberator F1	

12 200 Ft

Európa egyik legnépszerűbb savanyítóipari fajtájának a Ramco-nak javított minőségű Fuzárium rezisztens
változata. Hosszan lábon tartható, repedésnek ellenálló fajta. Rövid torzsa és kiváló belső szerkezet jellemzi.
Alakja szabályos gömb, törzse magas, könnyen kivágható. Levélzete vékony, gyalulásra egészen kiváló.
Fejtömege 5-8 kg. HR=Foc: 1

Kelkáposzta hibridek 	

Preludium F1	

Kiszerelés 2.500 szem
12 700 Ft

A Premius F1 kiváló minőségű, hímsteril változata. 2016 őszén került kereskedelmi forgalomba. 60 napos,
igazi fodros kelkáposzta. Kiváló a repedésellenállósága és tetszetőssége. Javasolt tenyészterület 40x40
cm, fejátlagtömege 1-1,5 kg.

Atlanum F1	

12 700 Ft

Az Atlanta CMS változata, egész évben történő betakarításra (májustól októberig) javasolt. Átlagosan 1,52 kg súlyú, hosszú ideig lábon tartható kelkáposzta. A Premius F1-hez képest lombja strapabíróbb, tehát
később is biztonságosan termelhető. Jól sűríthető, átlagos tenyészideje 58 nap.

Mila F1	

12 700 Ft

Újra megvásárolható! 80 napos, 1-2 kg-os tetszetős színű, fodros levelű kelkáposzta. Egész évben termeszthető és túlöntözés, túltrágyázás esetén sem reped. Jól szállítható, kiegyenlített termőképességű.

Miletta F1	

12 700 Ft

Mila típusú kelkáposzta, 1 héttel hosszabb tenyészidővel. Egészséges, fodros levélzet, tömör szerkezet, szép
szín jellemzi.

Princonia F1	

12 700 Ft

Az Iceprince CMS változata, a legnépszerűbb hazai kelkáposztafajta egyöntetűbb utódja. Jó hidegtűrő,
megbízható és magas termőképességű fajta. Tenyészideje június végi palántázással 95 nap, július közepén
ültetve 110 nap. Tetszetős külsejű, jól szállítható és tárolható.

Dama F1	

12 700 Ft

Rendkívül jóízű, édeskés kelkáposzta újdonság. Tenyészideje 80-85 nap. 1,5-2 kg súlyú. Érdeklődjön területi
képviselőjénél, ha ki akarja próbálni.

Baikal F1	

12 700 Ft

A Siberia CMS változata. Tenyészideje 110 nap körüli, színe extra sötét. Fejnagysága közepes, jó növekedési eréllyel. Strapabíró levélzetének köszönhetően a hideget kiválóan tűri. 55x40 cm-re sűríthető, igen
piacos fajta.

Alaska F1	

12 700 Ft

120 napos, 1-2 kg, jól sűríthető, kiváló hidegtűrő. Kis veszteséggel tárolható, betegségeknek jól ellenáll. A
minősége, színe, fodrozottsága kiemelkedő a magyarországi termesztésben.

Nebraska F1	

12 700 Ft

Az Alaska, új hímsteril változata.

Leveles kel hibrid	

Kiszerelés 2.500 szem

Winnetou F1 	

9 200 Ft

Középzöld, antociánosodásra nem hajlamos leveleskel. Friss fogyasztásra, salátakeverékekbe, szárítmányipari célra termeszthető. Késő őszi betakarításra alkalmas.

Kínai kel hibrid	

Kilakin F1



Kiszerelés 2.500 szem
7 900 Ft

A világon egyedülálló gyökérgolyva rezisztenciával rendelkezik. Korai fajta, 55-57 nappal ültetés után vágható ki. Tömör, kompakt fej jellemzi, egészséges takarólevelekkel. Tavaszi, kora nyári termesztésre ajánlott.
HR=Pb

Vöröskáposzta hibridek	

Reball F1	

Kiszerelés 2.500 szem
12 700 Ft

Korai vöröskáposzta. Átlagos tenyészideje 66 nap. Fajtasorunk legkorábbi tagja. Kettős termesztésre is
alkalmas. Ajánlott kora tavaszi termesztésre és őszre másodterményként. Színe egyönetű bordó, fejformája
gömbölyű.

Remala F1 	

12 900 Ft

80 napos, 1,5-2 kg átlagsúlyú korai tenyészidejű, ezért kettős termesztésre alkalmas hímsteril hibrid. A fejek
gömbölyűek, színe sötétlila. A hamvas külső takarólevelek rendkívül piacossá teszik. Közepesen tárolható.

Riva F1 	

12 700 Ft

Nagyra növő frisspiaci vöröskáposzta újdonság. 75-80 nap tenyészidő, 2-2,5 kg súly jellemzi. Fuzárium
rezisztens. Érdeklődjön területi képviselőjénél, ha ki akarja próbálni. HR: Foc1

Rebecca F1	

12 700 Ft

90 napos, 1,7-2,3 kg átlagsúlyú, frisspiacra és ipari felhasználásra, kettős termesztésre is alkalmas. Jól
szállítható, repedésre nem hajlamos.

Brokkoli hibridek	

Kiszerelés 2.500 szem

Montop F1	

8 800 Ft

65 napos, rövid tenyészidejű hibrid. Korai és nyári termesztésre is alkalmas. Főrózsát képez, kiváló minőségben, fejátlagsúlya 0,6-1,2 kg. Szerkezete tömör, színe tetszetős sötét.

Besty F1 	

8 800 Ft

Közepes tenyészidejű, kiváló stressztűrésű hibrid. 65-70 napos tenyészidejével, minden termelési időszakra
ajánljuk.

Batory F1 	

10 000 Ft

Feldolgozó ipari és frisspiaci fajta kiváló minőséggel. 75-80 napos fajta, főleg őszi termesztésre. Robosztus
növény habitus, felálló levélzet jellemzi. Szár nem vékonyodik el a rózsa alatt. Betakarítása szeptember
közepétől október végéig javasolt.

Monaco F1	

7 800 Ft

Hímsteril (cms) brokkoli hibridünk 85 napos tenyészidejű. Sűrű, nehéz torzsájú, 1-1,2 kg átlagsúlyú rózsákat
nevel. Kimondottan feldolgozóipari termesztésre ajánljuk, mivel nincs oldalhajtás képzés.

Karfiol hibridek	

Brunel F1	

Kiszerelés 2.500 szem
19 200 Ft

Korai szabadföldi kiültetésre ajánljuk fátyolfóliás takarással vagy anélkül. A betakarítás tervezhető időszaka
tavasz végétől nyár elejéig. Növekedése és öntakarása erősebb, mint ebben a korai kategóriában megszokott. 60 napos.

Easytop (Újdonság)	

19 200 Ft

60-65 napos fajta hideghajtatásra, korai szabadföldre. Kis levelű jól sűríthető. A korai időszak legjobb minőségét adó hibridje.

Bruce F1	

17 400 Ft

Frisspiaci célú korai karfiol, szabadföldi termesztésre. Az ültetési sorban a Brunel és a Lecanu közé ütemezhető. Tenyészideje 68 nap.

Spacestar F1	

17 400 Ft

75 napos, erőteljes növekedésű hibrid. Kiváló a fejtakarása, rózsái hófehérek. Egész éven át termeszthető,
frisspiacra és ipari felhasználásra is kiváló. Évek óta a hazai piac meghatározó fajtája.

Lecanu F1	

18 000 Ft

75 napos fajta. Hófehér rózsa, súlyos tömör fejek. Tenyészidejét megbízhatóan tartja. Tervezheti betakarítását a Cortes, vagy Amerigo elé. Évek óta a legnépszerűbb magyarországi fajták közé tartozik. Mindig
lehet rá számítani.

Clarina F1



32 500 Ft

Gyökérgolyva rezisztens újdonság, amely a Lecanu után vágjható. Levélzete egészséges, ellenálló, közepes
növekedési eréllyel. Rózsaminősége kiváló, nem antociánosodik.

Almagro F1 (Újdonság)	

21 100 Ft

80 napos. Erős növekedésű fajta nyárvégi őszi termesztésre. Ellenálló lombbal rendelkezik levelei kékes
színűek, viszaosak, betegségekre nem érzékenyek. Kiváló rózsaminőségű, jó öntakarással rendelkező fajta.
Még extrém időjárás mellett is biztosan hozza szép minőségű rózsáit..

Korlanu F1	

19 200 Ft

Cortes típusú karfiol őszi termesztésre, erősebb növekedéssel. Rózsája tömör, hófehér, öntakarása kiváló.
Frisspiacra és ipari termesztésre egyaránt alkalmas.

Cortes F1	

17 400 Ft

80 napos, jó körülmények között a legzártabb fejtakarású fajtánk. Közepes fejméretű, de a tömörsége miatt egyik legsúlyosabb hibridünk. Közepes növekedési erélye miatt jól sűríthető, levélzete erősen viaszos.
Kizárólag jó karfiolos területekre ajánljuk. A frisspiacra és ipar részére termesztő profi kertészek sikerfajtája.

Amerigo F1	

17 400 Ft

85 napos, Erőteljes növekedésű, frispiacra és ipari feldolgozásra egyaránt alkalmas hibrid. Rózsája nem
színesedik, szőrösödik, levélzete erősen viaszos, kékes színű. Nyári termesztésre is alkalmas, kiváló stres�sztűrő képességgel rendelkezik.

Clapton F1



28 500 Ft

Az Amerigo gyökérgolyva-rezisztens változata. HR=Pb

David F1	

19 200 Ft

Cortes tenyészidejú, igen megbízható újdonság. Kőkemény, domború, súlyos fejeket képez. Öntakarása kiváló,
levélzete robosztus, rózsái hófehérek, nagyon szépen szemcsézettek. Tenyészideje 80 nap. 2015 sikerfajtája!

Cadillac F1	

17 400 Ft

Fajtasorunk leghosszabb tenyészidejű fajtája. Erős növekedésű, kiváló takarású és rózsaminőségű karfiol.
Kivágását őszi termesztésben az Amerigo után tervezhetjük.

Depurple F1	

53 000 Ft

Lila színű karfiol különlegesség. Kiváló lombszerkezet, öntakarás és rózsaminőség jellemzi. 70-75 napos
tenyészidővel.

Vöröshagyma	

Kiszerelés 250.000 szem (unit)

Bosko F1	

78 500 Ft

A nagy termőképessség és a stressztűrés kiváló kombinációja. Tetszetős, gömb alakú, nyaki része vékony,
gyorsan behúzódó. Páncélja szilárd, bronzbarna. Jól tárolható. 80-100 tonna feletti termésre is képes.

Mundo F1	

57 500 Ft

Makói típusú, a légszárazságot jól tűrő fajta. Vékony nyak, egyöntetű termés jellemzi.

Saláta 	

Kiszerelés 5.000 szem

Shangore	

28 500 Ft

Vajfej saláta, őszi, tél eleji hajtatásra. Levélzete felálló, alja zárt. Súlya nagy, formája dekoratív. HR = Bl 1-24.
27,28, 30-32

Julian (Újdonság)



Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Szabadföldi, tavaszi termesztésre alkalmas fejessaláta. Tömör súlyos fejeket képez, egészséges alj jellemzi.
Levélszélbarulásra nem érzékeny. BL:16-35EU, Nr:0(HR)-LMV:1(IR)

Orelian (Újdonság)



Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Megbízható nyári termesztésre alkalmas fejessaláta mely magszárképződésnek, belső levélszélbarnulásnak
jól ellenáll. Teljes peronoszpóra ellenállóság és saláta levéltetű ellenállóság. Szép egészséges alj jellemzi,
könnyű betakaríthatósággal. BL:16-35EU, Nr:0(HR)-LMV:1(IR)

Ice Wave (Újdonság)



Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Robosztus megbízhatóan termelhető jégsaláta nyárvégi őszi termesztésre, jó magszárképződés elleni toleranciával. Közepesen lapított fejalakja könnyen betakarítható. Frisspiaci és feldolgozóipari célra egyaránt
alkalmas. BL:16-35EU, Nr:0(HR), TBSV (HR)

.

Kígyóubroka hibridek	

Grendel F1	

Kiszerelés 100 szem
6 700 Ft

Generatív, nyitott lombozatú fajta. Kitűnő minőségű, sötétzöld, 30-35 cm hosszúságú, nem nyakasodó
terméseket terem. Jól oltható. HR=Cca/Ccu; IR=Gc/Px

Excalibur F1	

10 500 Ft

Korai időszaktól ültethető. Egyöntetű termés, méret és minőség jellemzi. Nagy termőképességű. Elsősorban
közeges termesztésre javasolt. Lisztharmat toleráns. HR=Ccu; IR=Gc / Px

Bomber F1	

7 500 Ft

A méltán népszerű Bomber F1 sikerének az alapja a jó generatív-vegetatív egyensúly, a magas hozam, terhelhető növény. Egyöntetű, magyar piacon keresett méret és minőség. HR=Cca / Ccu / CVYV / Px; IR=CMV
/ CYSDV / Gc

Vigorex F1	

5 000 Ft

Jól bevált fajta, szenzációs áron. Erős lombozatú lisztharmat-toleráns fajtánkat fűtetlen fóliába ajánjuk. Strapabíró gyökérzete miatt jól tolerálja a magas sótartalmú kötött talajokat is, egyedülálló ár/érték aránya
verhetetlen a piacon. HR=Cca / Ccu; IR=Px

Makedon F1	

7 400 Ft

Új fajtánk egy kiváló minőséget, sötét héjszínt, enyhén bordázott, fényes terméseket produkál. Ellenálló az
ismert vírusokkal (CMV, CVYV, CYSDV) szemben, valamint lisztharmattal szemben. Kiültetését tavasszal
márciustól, ősszel szeptember végéig javasoljuk.

Elsie F1

(Újdonság)	

9 900 Ft

Nyitott lombozatú, talajon és közegen termesztve is jól egyensúlyban tartható növény az Elsie F1. A terméshossz az oldalhajtásokon sem lépi túl a piacos mérethatárokat. Nagy előnye, hogy a rendkívül intenzív
növekedési időszakban, alacsonyabb EC mellett sem világosodik ki uborkája színe. Márciustól ültessük
egészen szeptemberig.

Paradicsom hibridek	

Kiszerelés 500 szem

Folytonnövő fajták

Climberley F1	

43 500 Ft

Folytonos növekedésű, bogyózva vagy fürtben szedhető fajta. A piaci igényeket tökéletesen kielégítő bogyók mellett a termesztés feltételeinek is megfelel: rövid ízköze, koraisága, rezisztenciája. Csészéje vastag,
csillag alakú, kötődése nagyon jó, még a nagy melegben is, fürtjében 6-8 bogyó található, metszést alig
igényel. Fürtös paradicsom, bogyója 120-140 g. HR=Ff A-E / Fol 0-1 (US1-2) / For / V / Va / Vd / ToMV 02

Clodano F1	

58 000 Ft

Ízesülés nélküli fürtös újdonság! Bogyómérete 5 bogyóra metszve 140-150 g. Magas termésmennyiség és
gyorsaság jellemzi. Bogyóminősége kiemelkedő, a Climberley-hez hasonlóan. Csészelevele gyönyörű, tartós. Bővebb információért hívja területi képviselőnket! HR = Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / TMV: 0 / ToMV: 0-2

Climstar F1	

70 000 Ft

Ízesülés nélküli fürtös újdonság közegen termelőknek. Nagy légterű létesítményekben, hosszú kultúrában
javasolt termesztése. Kifejezetten magas termésmennyiség jellemzi, kiváló bogyóminőséggel. Rendkívüli
rezisztenciacsomag, ellenáll a paradicsom lisztharmatnak is. Bővebb információért hívja területi képviselőnket! HR = Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / For / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / Va / Vd; IR: On

Clyde F1 (Újdonság) T813165	

70 000 Ft

Egyöntetű bogyói miatt, kiterűlő szép fürtjei vannak. Igény szerint, öt vagy hat bogyós fürt könnyen kialakítható, kiemelkedő hozamú.Bogyó színe mélypiros és jó pulton tarthatóságú. Az egyik legerősebb lisztharmat
toleranciával rendelkezik,erős növény. Bogyó mérete: 140-150 grammos. HR: Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va / Vd /
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / For; IR: On

Boderine F1	

31 000 Ft

Az igen népszerű Thomas utódja, de annál erősebb növekedésű. Bogyója repedésre nem hajlamos, sokáig
tövön tartható, 120-130 g, mélypiros, vastag, szétterülő, a mai piaci elvárásoknak megfelelő csészelevéllel.
Szabadföldi és fóliás termesztésre egyaránt ajánlott. HR=Fol 0-1 (US1-2) / TMV 0 / ToMV 0-2 / V; IR=M

Monaline F1	

31 500 Ft

Paradicsom bronzfoltosság és kladospórium ellenálló fajta. Erős vigorú, jó kötő-képességű. Termése 130140 g, jó színeződés, tartós csillag alakú csészelevél jellemzi. Bogyója repedésre nem hajlamos, ezért őszi
és tavaszi termesztésre is alkalmas. HR=For / ToMV 0-2 / V / TMV 0 / Fol 0-1 (US1-2) / Ff A-E / Va 0 / Vd
0 / TSWV

Abilo F1	

36 000 Ft

Kifejezetten a magyar piacra nemesített, folytonnövő paradicsom, nagy bogyószámmal és a kiváló terméskötődési tulajdonsággal. Nyitott, szellős lombja miatt kevés zöldmunkát igényel. Rövid ízközeinek köszönhetően alacsony berendezésekben is jól termeszthető egy vagy két száron. Tavasszal enyhén fűtött, fűtetlen
berendezésekbe, és őszi hajtatásra valamint talajos és közeges termesztésre is ajánlott, bogyózva szedhető
folytonnövő paradicsom. Termése 110-120 gramm, bogyóminősége kiváló, jó pultálló. Kevésbé érzékeny
az időszakos nagyfényhiányra és emiatt kiemelkedően magas termésmennyiség jellemzi. Jó színeződése, repedésellenállósága őszi termesztésre is alkalmassá teszi. Magas korai terméshányaddal rendelkezik.
HR= ToMV: 0-2 / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Ff: A-E / TSWV IR= Mi / Ma / Mj

Thomas F1	

31 000 Ft

Erős növekedésű, könnyű szedésű és termelhetőségű, jól bevált régi fajta. Bogyója 120-130 grammos
ragyogó piros színű, fényes L.S.L. típus, nem reped. Fóliás termesztésre tavasszal és ősszel, valamint szabadföldi támrendszerre is alkalmas. Fonálféreg ellenálló. HR=Fol 0-1 (US1-2) / S / Ss / ToMV 0-2 / V; IR=M

Féldeterminált fajták

Silouet F1	

28 500 Ft

120-140 g-os. Extra magas hozam és folytonos növekedésű fajtákat meghaladó bogyóminőség jellemzi
(kemény, gyönyörű piros, szép csészével, nem reped, tövön is tárolható, utóérik). Nagyon könnyen újul.
Tökéletes kötődés jellemzi. Hormon hatására sem torzul. HR=Fol 1,2 / S / Ss / V / ToMV 0,1,1.2,2; IR=M

Paradicsom alanyok	

Arnold F1	

Kiszerelés 500 szem
24 000 Ft

Az alany-fajta előnyei: kiváló csírázási energia, egyöntetű erős növekedés, egyöntetű, jó minőségű palánták.
Jó kompatibilitás a nemes fajtával, magasabb terméspotenciál. HR=Ff A-E / Fol 1, 2 / For / V / Va, Vd / ToMV
0-2; IR=Pl / M / Ma, Mi, Mj

Kardia F1	

24.000 Ft

Erős növekedésű interspecifikus paradicsom alany. Kiválóan párosítható a nemesekkel és rendkívül erős
gyökérzet jellemzi. Rossz minőségű talajoktól a közegekig mindenütt sikerrel alkalmazható. Garancia a
magas terméspotenciálra. HR= Fol: 1, 2 / For / ToMV: 0-2 / V IR= M / Pl / Ma / Mi / Mj

Paradicsom különlegességek 

T314058 F1



Kiszerelés 500 szem
Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Koktél paradicsom. Méret: 35-40 g. Nyitott lombú fajta, stabil, folyamatos kötésekkel. Jobb ízű és magasabb
Brix értékű terméssel rendelkezik, mint a többi fajta ebben a kategóriában. Tartós csészéjű, repedésre, potyogásra nem hajlamos. Széles rezisztenciájú, ami tartalmazza a lisztharmat és a fonálféreg ellenállóságot
is. Kardia vagy igen erős alanyra javasoljuk az oltását. HR: For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 (US1-2) / Ff:
B, Ff: D / Vd / Mi / Ma / Mj; IR: On

Belido F1 	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Cseresznye paradicsom, fényes, mélypiros színnel.Méret: 11-14 g. Erős fejlődésű növény ezért generatív
növény irányítást igényel. Egész év során kiváló minőségű termést nevel és stabil kötési hajlam jellemzi. A
termés minősége kifogástalan, a fürtje tartós. Lisztharmat és fonálféreg ellenálló. Kardia alanyra javasoljuk
az oltását. HR: Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd, Ma, Mi, Mj / ToMV: 0-2

Nebula F1 	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Cseresznye paradicsom. Méret: 14-16 g. Vegetatív habitusú növény. Különleges ízű, rendkívül édes paradicsom különlegesség. Roppanós, egyedi, narancsos színű fajta. Fonálféreg ellenálló. Kardia alanyra javasoljuk
oltását. HR: For / Pst / ToMV: 0-2 / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E; IR: Mi / Ma / Mj

Yolita F1 	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Sárga cseresznye paradicsom. Méret: 16-18 g. Erős növekedésű, sárga termés színű fajta. Fürtös és bogyós
szedésre is alkalmas. Különlegesen ízletes, kiemelkedő pulton tartható fajta. Fonálféreg ellenálló. Kardia
alanyra javasolt oltani. HR: Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / ToMV: 0-2; IR: Ma, Mi, Mj

Romindo F1 	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Szilva paradicsom. Méret: 100-110 g. Kiemelkedő hozamú fajta a gyors fürtképzésnek köszönhetően. Egyáltalán nem érzékeny a kálcium hiánytünet megjelenésére. Nem potyog. Egyöntetű, stabil szilva alak a teljes
szezonban. Elsősorban bogyós szedésre. Jó íz és tartósság jellemzi. Lisztharmat toleráns. Igen erős alanyra
javasoljuk oltani. HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E IR: On

Angelle F1 

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Mini szilva alakú snack paradicsom különlegesség. Mélypiros színű kiemelkedő ízű, bogyósan szedhető
fajta. Termésminősége minden időszakban kiváló, brix tartalma magas. 10-12 g átlagsúlyú, kalciumhiányra
nem érzékeny. HR=ToMV 0-2 IR= Ma /Mi/ Mj

Finesse F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Baby szilva paradicsom. Méret: 9-11 g. Nagy hozamra képes. Egyöntetű minőségű a termése egész évben.
Stabil terméskötődés jellemzi. Széles ellenállósága a lisztharmat és a fonálféreg toleranciát is tartlamazza.
Kardia alanyra javasoljuk oltását. HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Vd / Ff: A-E / Fol: 0 (US1) / Mi / Ma / Mj IR: On

Sweetelle F1

	
Érdeklődjön területi képviselőjénél!
Baby szilva paradicsom. Méret: 11-12 g. Kiemelkedő íz, a legjobb minőség ebben a típusban. Magas
Brix jellemzi. Termesztés technológiára igényes. Potyogásra és repedésre nem hajlamos. Nem érzékeny
a fonálféregre. Igen erős alanyra javasoljuk oltását. HR: Ff: A-E / Fol: 0 (US1) / ToMV: 0-2 IR: Ma, Mi, Mj

Funtelle F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Baby szilva paradicsom. Méret: 11-13 g. Nyitott lombú, erős növekedési erélyű fajta. Gyors, stabil kötés
jellemzi. Magas hozamra képes. Rendkívül finom. Ellenállósága kiterjed a lisztharmat és a fonálféreg toleranciára is.Igen erős alanyra javasoljuk oltását. HR: Ff: A-E / Ma, Mi, Mj / TMV: 0 / ToMV: 0-2 IR: On

Bamano F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Narancs színű baby szilva. Méret: 11-12 g. Generatív növény, fürtmetszést igényel. Kiváló ízű, narancs színű
termése. A piros színű fajtákkal azonos hozamra képes. Fonálféreg ellenálló. Igen erős alanyra javasolt oltani.
HR: Fol: 0 (US1) / ToMV: 0-2 IR: Ma, Mi, Mj

Lemonade F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Sárga színű baby szilva. Méret: 11-14 g. Erős növekedésű növény, de a egyöntetű bogyóméret eléréséhez
fürtmetszés szükséges. Különleges, enyhén citromos ízvilágú bogyók. Repedésre és potyogásra nem hajlamos. Fonálféregnek is ellenáll. Kardia alanyra javasoljuk oltását. HR: Fol: 0-1 (US1-2) / Va, Vd / ToMV:
0-2 IR: Ma, Mi, Mj

Ivorino F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Elefántcsont színű baby szilva. Méret: 10-12 g. Hosszúkultúrában termeszthető, technológiára igényes,
vegetatív növény. Egyedi színű és ízű, ropogós bogyójú fajta. Magas Brix értékű fajta. Fonálféreg toleráns.
Arnoldra vagy Kardia alanyra javasoljuk az oltását. HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0 (US1) IR: Ma, Mi, Mj

Alimbar F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Zöld színű baby szilva. Méret: 10-12 g. Erős növekedésű fajta. Zöld színű, különleges ízű bogyók. Rezisztencia csomagja tartalmazza a TSWV és a fonálféreg ellenállóságot is. Kardia alanyra javasoljuk az oltását.
HR: Ff: B, Ff: D / Fol: 0-1 (US1-2) / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV IR: Ma, Mi, Mj

Seviocard F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

San Marzano. Méret: 90-100 g. Erős habitusú növény. Nyitott lomb, rövid ízköz jellemzi. Tipikus San Marzano alak, íz. Nem érzékeny kálcium hiánytünet megjelenésére. Fonálféregnek is ellenáll. Igen erős alanyra
javasoljuk oltani. HR: Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / V / Va, Vd / ToMV: 0-2 IR: For / Ma, Mi, Mj

Dubbo F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Mini San Marzano. Méret: 18-25 g. Nyitott lomb, erős növekedési erély jellemzi. Gyors termés érésű, magas
hozamú fajta. Különleges alakkal és ízzel rendelkezik. Fonálféreg toleráns. Oltásást Kardia alanyra javasoljuk.
HR: Fol: 0-1 (US1-2) / TMV: 0 / ToMV: 0-2 IR: Ma, Mi, Mj

Edioso F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Mini fürtös paradicsom. Méret: 20-25 g. Stabil kötés jellemzi, az erős növény habitus mellett. Fürtösen
szedhető eper alakú termések. Tökéletes termés minőség jellemzi. Fonálféreg ellenálló. Oltása Kardiára
javasolt. HR: Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) IR: Ma, Mi, Mj

Olmeca F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Kumato/Fekete paradicsom. Méret: 90-100 g. Erős növekedés jellemzi. Különleges megjelenésű termés.
Fürtmetszést igényel az egyenletes termés méret megtartása miatt. Rezisztenciája tartalmazza a fonálféreg
ellenállóságot. Igen erős alanyt válasszunk oltáskor. HR: Fol: 0-1 (US1-2) / V / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2

King Creole F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Fekete koktél. Méret: 40-50 g. Erős növény, közepesen hosszú ízközökkel. Fekete koktél paradicsom, ami különleges megjelenés kölcsönöz a termésnek. Értékesítése fürtös pardicsomként ajánlott. Rezisztenciája igen széles. TSWV és fonálféreg ellenálló. Kardia alanyra javasoljuk oltani.
HR: Fol: 0-1 (US1-2) / For / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV IR: Ma, Mi, Mj / TYLCV

KM5512 F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Fekete mini szilva. Méret: 13-17 g. Nyitott lombú, folyamatos termés kötődéssel rendelkezik, hosszú kultúrás termesztésre ideális. Egyedi megjelenésű termései, a paradicsom snack keverékek alapanyaga lehet.
Kardiára javasoljuk oltani. HR: Ff: A-E / Fol: 0 (US1) / TMV: 0 / ToMV: 0-2

Maluno F1

(Újdonság)	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Erős növekedés jellemzi. Az erős vigor megtartása érdekében, a fürtjét metszeni kell hosszú kultúrában.
Tartós bogyó, jó hozam jellemzi. Igen erős alanyra javasoljuk oltását. Bogyó mérete: 160-200 grammos. HR:
Ff A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / For / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2IR: TYLCV

Arawak F1

	

Érdeklődjön területi képviselőjénél!

Coeur de boeuf/Bivalyszív paradicsom. Méret: 200-240 g. Rendkívül különleges megjelenésű és ízű különlegesség. Középerős növény, emiatt fürtmetszést és erős alany használatát javasoljuk. Termése az igazi
különlegességet kedvelők körében lehet igazán népszerű. HR: V / Va, Vd / ToMV: 0-2

Paprika hibridek	

Cinema F1	

Kiszerelés 500 szem
14 500 Ft

Az első gyökérgubacsfonálféreg-rezisztens TV paprika. A rezisztencián kívül kitűnő agronómiai képességekkel rendelkezik. Korai, húsos falú, szép fehér színű, széles vállú. Kiválóan pulton tartható, nagyszámú termést
nevel egyidejűleg, hiszen a fonálféreg nem gyengíti le. Nagy hozamú fajta, kiváló tápanyaggazdálkodással.
HR=Tm0 (L1); IR=M

Dimentio F1	

6 700 Ft

Termése 140-150 g, extra vastag fallal, nagy terméspotenciál.Terméskötése kiváló, termesztés során nem
kíván különösebb ismereteket, könnyen termeszthető. Alakja többnyire klasszikus TV. Erős növekedésű fajta:
termesztése metszve két száron, vagy kordonban ajánlott. Kalciumhiányra nem érzékeny. Ajánlott ültetési
idő: tavaszi- őszi hideghajtatás, szabadföld, mert nem aprósodik el, termésméretét tartja. Koraisága: első
szedés 4-5 nappal a Cibere után. HR=Tm 0-2

Blondy F1	

11 000 Ft

Fehér 200 g-os, exportminőségű bogyókkal, április 15-től novemberig. 2-3 szálra metszve, növénysűrűség
3,5 növény/m2, 10-14 kg/m2 hozam jellemzi. Dohánymozaik vírus rezisztencia foka Tm0. HR=PVY 0

El Fares F1	

10 500 Ft

Csípős újdonság, amely megbízhatóan tartja minőségét. Termései középzöldek, 19-21 cm-es hosszal, stabil
3-4 cm-es vállal. Felszíne ragyogóan fényes. Ültethető február közepétől egészen őszig, talajra és közegre
egyaránt. Ízköze rövid.

Kabala F1	

5 300 Ft

Erős növekedésű, nagy termésű, paradicsom alakú paprika hibrid. Könnyű termeszthetőség, kiváló minőség,
nagy hozam jellemzi. Magház penészesedésre nem hajlamos.

Pirouet F1	

10 500 Ft

Nagytestű, világoszöldből, sárgába érő kápia jellegű paprika hibrid. Minden körülmény között könnyen
termeszthető. Nagy mennyiségű, kiváló minőségű, vastag falú paprikákat nevel.

Yecla F1	

17 500 Ft

Extra korai, zöldből pirosba érő, kaliforniai típusú paprika hibrid. Fólia alatti és intenzív szabadföldi termesztésre javasoljuk. Közepes növekedési erély, rövid ízköz, de nagy hozam, valamint kiváló minőség jellemzi.
Dohánymozaik rezisztencia szintje Tm0. Egyöntetűen nagy méretű terméseket nevel. HR=Tm0 (L1)

Barbie F1	

10 500 Ft

Kissé megnyúlt blocky típusú hibrid szabadföldi termesztésre. Termésének átlagtömege 180-200 g, fényes,
viaszos termésű, szögletes. Színe ragyogó csont-fehérből pirosba érő, 10 cm széles és 15 cm hosszú termést hoz 3-4 rekesszel. Szabadföldi támaszos vagy támasz nélküli termesztésre ajánljuk. A terméspotenciál
kiaknázásához használjon csepegtető öntözést. HR=Tm 0-2

Paprika alany	

Kiszerelés 500 szem

Snooker F1	

15 800 Ft

Előnye a korábbi első szedés, nagyobb hozam, kiegyenlített kötés, biztonságos termesztés. HR=PVY 0, 1,
2 / Tm 0; IR=Pc / M, Ma, Mi

Sárgadinnye hibridek	

Perseo F1	

Kiszerelés 500 szem
30 500 Ft

A legkorábbi, cseres, gerezdes, sárga húsú fajta. Termése 1-1,5 kg‑os, koncentrált érésű, jól megújuló
lombozatú, fóliás és szabadföldi termesztésre ajánlott. HR=Fom 0, 1, 2; IR=Px 1 / Px 2 / Gc 1

Proteo F1	

30 000 Ft

Középérésű fajta, 1,5-2 kg-os, cseres, ovális termésekkel. Szedés után minőségét hosszan megőrzi, a legkiválóbb íz, zamat, cukortartalom jellemzi. Május végi, júniusi ültetésre kiváló, nagy hozamot és minőséget
ad. HR=Fom 0, 1, 2; IR=Px 1 / Px 2, 3, 3.5, 5

Görögdinnye alanyok	

Carnivor F1	

Kiszerelés 1000 szem
13 000 Ft

Interspecifikus alany, mely jól tűri a hűvös tavaszt, s a nyári aszályt is. HR=Co 1 / Fon 1, 2 / Fom 0, 1, 1-2,
2; IR=Fon 0

Vitalley F1	

13 000 Ft

Interspacifikus alanyújdonság. Egyöntetű kelés, könnyű olthatóság masszív gyökér, javított minőség jellemzi.
Elsősorban a Rubin, Bostana, Romanza és Topgun fajtákhoz ajánljuk!

Emphasis F1	

13 000 Ft

Az oltást régóta művelő termelők már tudják, hogy a Lagenária típusban az Emphasis nagyon megbízható
bevált alany. Most újra kapható. IR=Co 1; Fon 0,1,2

Görögdinnye hibridek	

Ahmous F1	

Kiszerelés 1000 szem
22 000 Ft

Korai fajta! Jól takaró lombbal, magas számú kötéssel és az egyik legkorábbi érésidővel rendelkező fajta.
IR=Co: 1 / Fon: 1

Mirza F1

(Újdonság) 	

22 000 Ft

Áruházlánci méretet- a 5-8 kg –os kategóriát tudja a fajta, de azt nagyon megbízhatóan, egyöntetűen.
A Mirza F1 legelső szembetűnő tulajdonsága héjának szokatlanul sötét színe. Azt gondoljuk, hogy ez egyáltalán nem baj, sőt szükség van az áruházakban is erre a frissességet közvetítő színre. A vevő nem szívesen
nyúl egy napsütötte, világos, fáradt színű terméshez. IR=Co: 1 / Fon: 1

Bostana F1	

22 000 Ft

A korai fajtacsoportba tartozó, kerek-ovális újdonság. 5-8 kg-os méretével a tartályládás méretigényt elégíti
ki. Hazai szupermarket és export értékesítésre kifogástalan árut lehet vele előállítani. Markáns, üdezöld héjszín jellemzi. Sötétpiros húsú, mely magasabb minőséget jelent ebben a korai időszakban. IR=Co 1 / Fon 1

Romanza “Reciproke”	

22 000 Ft

Kerek Crimson típusú görörgdinnye. Érésideje a Topgun előtt van 4‑5 nappal. Húsminősége, apró magja
maximálisan kielégíti a magyarországi fogyasztói igényeket. Száron- és tövöntarthatósága átlag feletti. Terméskötési tulajdonsága, hektáronkénti hozama a legjobb fajtáink között. 6-9 kg átlagsúlyú. IR=Co 1

Topgun F1	

22 000 Ft

A piac számára jól ismert fajta, szárontarthatóságban, tárolhatóságban verhetetlen. IR=Co 1 / Fon 0,1

Arashan F1	

22 000 Ft

Kiemelkedő termőképességgel, erős lombbal rendelkezik, aminek köszönhetően minimálisra le lehet csökkenteni az egyre gyakoribb problémát, a napégést. Jól tűri az oltást! IR=Co: 1 / Fon: 1

Farao F1	

22 000 Ft

Jól ismert, megbízható, nagytestű fajtánk a korai félintenzív technológiák kiváló választása lehet. IR=Co 1
/ Fon 0,1

Constellation F1	

22 000 Ft

Farao típusú, nagy testű dinnye egyöntetű termésekkel, apró magokkal. Nagy hozamra képes. IR=Co 1/ Fon 1

Karistan F1	

22 000 Ft

A Karistan F1 az évek során elismerést vívott ki magának a minőségével. Különösen azok a termelők kedvelték meg a fajtát akik, vagy saját maguk adják el a termést közvetlenül a fogyasztónak, vagy kereskedőknek
szállítanak. IR=Co 1 / Fon 1

Mirsini F1



22 500 Ft

A Rubin márkanevű újdonság a 2014-es indulás után, 2015-ben a fogyasztók és termelők kedvencévé vált.
2016-ban már nem lehet dinnyetermelő e hibrid nélkül. Ha további információt szeretne, hívja a területi
képviselőjét!

Formosa F1

(Újdonság) 

22 000 Ft

A klasszikus, áruházláncon kívüli magyar piac fajtája lesz a FORMOSA. 15 kg feletti termésméret azoknak
szól, ahol a kereskedő féldinnyét ad el, s az is elégendő egy dinnyekedvelő családnak. Klaszikus méret,
klasszikus ízvilág: magas cukor-roppanó hús. A fajta nagy értéke, hogy nagyon nehezen érik túl a tövön.

Sorento F1

(Újdonság) 

22 000 Ft

A ma már a piac által elfogadott sötét crimson típus héjszínével rendelkező fajta. A sokak által kedvelt Bostana ikertestvére, de nagyobb mérettel. Olyan kiváló belső minősége, színe, íze van , ami minden hibáját
felülírja a fajtának. A klasszikus hazai piaci csatornák fajtája.

TRX Sunrise F1

(Újdonság) 

50 000 Ft

Tigris csíkos, világoszöld héjszínű magnélküli fajta. Termésmérete az 5-7 kg-os nagyobb méret, olyan belső
minőséggel, amely a klasszikus hazai csatornákon értékesítő termelőknek is ideális termék a pulton. Ezzel
a héjszínnel és minőséggel lehet különbözni az áruházi fekete magnélküliek „ipari” minőségétől.

Cukkini hibrid	

Kiszerelés 1000 szem

Mikonos F1	

36 000 Ft

Egy vírusrezisztens és lisztharmat toleráns fajta. Ezen védettségek nélkül a cukkini termesztés sikere ma
már kérdéses. HR=Gc / Px / CMV / WMV / ZYMV

Csemegekukorica hibridek	

Kiszerelés 100.000 szem(unit) excelis vetőmag

Normálédes fajták

Spirit F1	

170 000 Ft

Igen korai, jó termőképességű hibrid, jól tűri a korai vetést. Korai hajtatásra és síkfóliás termesztésre is bevált.
Szabályos alakú, nagy csöveket terem, amelyek jól értékesíthetők. IR=BM

Starshine F1	

170 000 Ft

Új korai érésű, a Spirit után 2-3 nappal érő. A Spiritnél erősebb, egyöntetű növény, nagyobb termőképességgel. A 20 cmes, 16 szemsoros csöveken a szemek szép színűek, finom ízűek, minősége lényegesen
jobb, mint a standard korai fajtáé. HR=Ps (Rp1-d); IR=Bm / Ps

Boston F1	

170 000 Ft

A Jubilee előtt 4-5 nappal érő, korai hibrid. Gyors, korai fejlődésű, erőteljes növekedésű, nagy termőképességű csemegekukorica. A Jubilee-nál vastagabb, hosszú, piacos csöveket terem. Termése szép sárga
színű és finom ízű.

Jubilee F1	

170 000 Ft

100 napos tenyészidejű hibrid. Átlagos csőhosszúsága 21 cm. Különlegesen finom ízű, vékony héjú, aranysárga szemeket terem. IR=Bm / Ps

Szuperédes fajták

Strongstar F1

(Újdonság)	

199 000 Ft

Igen korai, új szuperédes hibrid, a Sweetstar előtt 1 nappal érik. A két méternél magasabb, stabil szárú
növények jó termőképességüek. Hosszú, 21 cm-es, csuhéjjal jól borított csöveket terem. A csöveken 16
sorban fejlődnek a szép sárga színű, jó ízű szemek. Jól lábon tartható, a Kukorica Csíkos Mozaik vírussal
szemben ellenálló fajta. HR: PS ( Rp1-g), MDMV ; IR: Et, Bm

Sweetstar F1	

199 000 Ft

Korai szuperédes fajta. A Spirit után 2-3 nappal érő hibrid nagyon jó termőképességű. Az átlagos cső hos�szúsága 20 cm körül van. Számos betegséggel szemben ellenálló, többek között mérsékelten rezisztens az
MDMV-vel szemben is. HR=Bm / Ps (Rp1-d), Ps (Rp1-g);IR=Et / Pst / MDMV A

GSS 5649 F1	

199 000 Ft

Középkorai szuperédes fajta. A GSS 1477-hez hasonlít a növény és termés, annál 1 nappal korábbi és erősebb az MDMV ellenállósága. Nagyon jó termőképességű. A 20 cm-nél hosszabb, szép darabos csövein
18-20 sorban kiváló minőségű szemeket terem. A szemek nagyon édesek, zamatosak, aranysárga színűek.
HR=Bm / MDMV; IR= Pst / Et / Bm

GSS 3071 F1	

199 000 Ft

Középkorai szuperédes hibrid. A többi középkorai fajtánknál kissé magasabb, 240 cm –re megnövő növény.
A 21 cm hosszú, közepes vastagságú csövek egyöntetűek, a cső teljes hosszában igen jól termékenyülnek. A kiváló termőképesség mellett őrzi a fajta a GSS 1477 és GSS 5649 hibrideknél jól ismert minőségi
tulajdonságokat. Élénk sárga a szemszín, magas a cukortartalom, és kiváló a szemek zamata. A GSS 3071
széles körű betegségellenállósággal, köztük MDMV rezisztenciával is rendelkezik. HR: Pst, Bm, PS Rp1-d,
Rp1-I, MDMV IR: Et

GSS 1477 F1	

199 000 Ft

Középkorai szuperédes fajta. Nagyon jó termőképességű. 20 cm-nél hosszabb, 22-23 cm-t is elérő csövein,
16-18 sorban aranysárga színű, nagyon jó ízű, igen édes szemeket terem. HR=Bm / Et / Ps (Rp1-d); IR=Ps
/ Pst / MDMV A

Tyson F1

(Újdonság)	

199 000 Ft

Középérésű szuperédes hibrid. A GSS 8529-nél 2 nappal korábban érik, valamivel alacsonyabb, erős szárú
növény. Az átlag 20 cm hosszú, vaskos csöveken 20-22 szemsor van. Az élénk zöld csuhéjlevelek nagyon
jól befedik a csöveket, amelyek rendszerint tökéletesen termékenyülnek. A szemek egyöntetű, szép sárga
színűek, jó ízűek, magas a cukortartalmuk, zsengeségüket az átlagosnál hosszabb ideig megőrzik. HR: Et,
PS (Rp1-i), MDMV; IR: Bm

GSS 8529 F1	

199 000 Ft

Középérésű szuperédes csemegekukorica. Szabályos, 20 cm hosszú csöveket terem. Jó ízű, szép sárga
színű fajta. MDMV ellenálló. HR=Pst / MDMV A; IR=Bm / Ps

Overland F1	

199 000 Ft

Középkésői, a Jubilee után 4 nappal érő szuperédes csemegekukorica. Az erős szárú, középmagas növényeken nagyon egyöntetű csövek fejlődnek. A 20 cm hosszú csöveken 18-20 sorban helyezkednek el a
szép sárga, ízletes szemek. HR=Et / Ps (Rp1-i) / Pst; IR=Bm / Ps

Zöldborsó	

Kiszerelés 100.000 szem (unit)

Prelado	

16 900 Ft

Legkorábbi érésű, nagy szemű, kiváló termőképességű fajtánk. HR=Fop 1

Olinda F1	

16 900 Ft

Középkorai érésű, hosszú hüvelyű, nagy szemű, piacos velőborsó fajta jó termőképességgel. IR=Ep, Fop 1

Sommerwood F1	

16 900 Ft

Középérésű, nagy termőképességű, hosszú piacos hüvelyű (10 cm). IR=Ep; Fop 1

Grundy F1 

16 900 Ft

Középkésői érésű, a Somerwoodhoz hasonló növényhabitusú fajta. Párosan hozza igen hosszú hüvelyeit
(10 cm), melyekben 9-10 nagy szemet terem. HR=Ep / Fop 1; IR=PEMV

Jof F1 

16 900 Ft

Nagy testű, késői érésű fajta. Igen hosszú (9-10 cm-es) hüvelyeiben 8-9 nagy szemet érlel. HR=Fop 1

Zöldbab hibridek	

Carson F1	

Kiszerelés 100.000 szem (unit)
70 000 Ft

Korai érésű, szép sárga hüvelyszínú bokorbab. HR=Cl 1; BCMV; BCMV US1; BCMV NY15; IR=Cl; Pss

NAGYMAGVÚ ZÖLDSÉGVETÔMAGJAINKAT MEGVÁSÁROLHATJA A GAZDABOLTOKBAN
VAGY POSTAI UTÁNVÉTTEL AZ ALÁBBI KERESKEDÔKNÉL:
Partner

Város

Cím

Telefon

Fax

Földi-Módi Vetőmagház Kft.*

Baja

Szegedi út Ipari Park

(20) 365-6788

(79) 421-988

Gbbr Békéscsaba Kft.

Békés

Zrínyi utca 30.

(66) 527-980, (30) 955-6480

(66) 412-962

Agrogalgaker Kft.*

Galgahévíz

Fő utca 178.

(28) 461-528

(28) 461-528

Vitális István Vetőmagkereskedése*

Monor

Kistói út 88.

(29) 412-469, (20) 962-5984

Kite Zrt.

Nádudvar

Bem J. utca 1.

(54) 480-401

Krecs Árpád/Gazdabolt*

Nagykamarás

Petőfi u. 2.

(68) 436-693

Rédei Kertimag Zrt.*

Réde

Lesalja-major

(34) 374-011

(34) 374-074

Solt-Mag Kft.*

Solt

Vécsei út 25.

(78) 486-845

(78) 486-845

(54) 480-502

KIEMELT PARTNEREINK:
Név

Település

Cím

Telefon

Földi-Módi Vetőmagház Kft.

Baja

Szegedi út, Ipari Park

(79) 421-988

Őstermelő Kft.

Csólyospálos

Kölcsey Ferenc u. 1.

(77) 486-131

Gumo Kft. Vetőmag Diszkontáruház

Megye

Bács

Kecskemét

Mészöly Gy. út 1.

(76) 506-640

Czifrik Mg. Bolt Kereskedelmi Kft.

Kiskunmajsa

Fő u. 168.

(77) 481-490

Gyulai Áfész-Coop

Gyula

Október 6. tér (Piactér)

(66) 362-043

Krecs Árpád/Gazdabolt

Medgyesegyháza

Dózsa utca 25.

(68) 442-517

Krecs Árpád/Gazdabolt

Kunágota

Rákóczi utca 58/1.

(68) 430-490

Nagykamarás

Petőfi út 2.

(68) 436-693

Zsíros János/Gazdabolt

Medgyesegyháza

Hősök utca 5.

(68) 440-497

Top Blend Kft.

Méhkerék

József Attila utca 2.

(66) 277-591

Krecs Árpád/Gazdabolt

Békés

Susán József/Gazdabolt

Újkígyós

Gyulai utca 24.

(66) 256-117

Németh Sándor/Gazdabolt

Csanytelek

Széchenyi utca 50.

(63) 478-126

Csongrád

Szentes

Erzsébet tér 3.

(63) 314-047

Mórahalom

Kissori út 2-4.

(30) 535-0082

Győr

Csorna

Szent István tér 21.

(96) 261-517

Bazsó Pálné Vetőmag Mintabolt
Móra-Input Kft.
Agrota Kft.
Kite Zrt.

Hajdú

Nádudvar

Bem József út 1.

(54) 480-401

Agrofol-Ker Kft.

Heves

Csány

Szabadság tér 1.

(37) 357-008

Szádvári és Társa Kft.

Jász

Jászberény

Kossuth Lajos utca 44.

(57) 503-330

Kelőmag Kft.

Alsónémedi

Fő utca 20/A.

(29) 339-045

Brokkoli ‘97 Kft.

Alsónémedi

Toldy utca 6.

(29) 338-161

Nagybani Holland Vetőmag Ker. Kft.

Pest

Budapest

Vak Bottyán utca 15.

(1) 403-3577

Vitális István Vetőmagkereskedése

Monor

Kistói utca 88.

(29) 412-469

Mezőgazdasági és Mûszaki Áruház

Baktalórántháza

Köztársaság tér 7.

(42) 353-084

Balkány

Bocskai út 1.

(30) 903-8131

Nyíregyháza

Búza tér 15.

(42) 420-112

Nyíregyháza

Móricz Zsigmond út 24.

(42) 402-386

Nyír-Chem Kft.
Szilvási Kft.
Gálik Mihály Vállalkozó

Szabolcs

A SYNGENTA MAGYARORSZÁG KFT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEI (továbbiakban: ÁSZF)
Hatályos: 2016. január 22-től
I./ Általános rendelkezések:
Jelen ÁSZF célja a Syngenta Magyarország Kft. (továbbiakban: Syngenta)
által forgalmazott termékek értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerződések feltételeinek egységes szabályozása. Amennyiben a Syngenta a
Vevővel külön egyedi szerződést nem köt, úgy a felek jogviszonyára jelen
ÁSZF és a Ptk. rendelkezései az irányadók, kiegészítve az érvényben lévő
Syngenta árlistákkal, amelyet a Syngenta elérhetővé tesz a Vevő számára.
Egyedi szerződés kötése esetén , annak rendelkezései jelen ÁSZF-fel kiegészülve képezik a felek közötti teljes szerződést.
Ha az egyedi szerződés, ill. az ÁSZF rendelkezései ellentmondanak egymásnak, úgy az előbbiek az irányadók.
A Syngenta a Vevő általános szerződési feltételeinek elfogadását kizárja, ha
azok jelen ÁSZF-fel ellentétesek.
II./ A termékek forgalmazási egységeinek meghatározása:
Az egyes termékek forgalmazási egységeit a Syngenta árlisták tartalmazzák.
A Vevő megrendelése csak az árlistákban szereplő mértékegységre és bontatlan csomagolási egységre vonatkozhat.
Ha a megrendelésben igényelt mennyiség eltér a Syngenta szabványos
csomagolási egységétől vagy annak többszörösétől, akkor a Syngenta a
következő nagyobb szabványos mennyiséget jogosult szállítani.
A termékeket a Syngenta saját szabványos csomagjaiba csomagolja. Ha
a Vevő a megrendelt áru különleges csomagolását kéri, az ebből eredő
költségek (ellenkező megállapodás hiányában), a Vevőt terhelik.
III./ A megrendelés és annak visszaigazolása:
A Vevő (a jelen pontban szabályozott kivételektől eltekintve) a terméket kizárólag írásban (fax: +36-1-488-2259, elektronikus levél: vetomagrendeles.
syngenta@syngenta.com; syngenta.vevoszolgalat@syngenta.com; zoldseg.
ugyfelszolgalat@syngneta.com; vagy postai levél: 1117 Budapest, Alíz u.
2.), a Syngenta által készített megrendelőlap vagy internetes megrendelő
felület (Agroklik) teljes körű kitöltésével rendelheti meg, az alábbi módon:
• A termék, mennyiség, szállítási cím és az árlistából kiválasztott fizetési
határidő megadása; és
• A Vevő szervezésében történő szállítás esetén, az egyéb kockázatos
terméket szállító gépjármű rendszámának megadása; és
• Amennyiben a Vevő nem a saját telephelyét adja meg szállítási címként,
a megadott kirakodási címet jogszerűen használó vállalkozás adószámának megadása.
A megrendelőlap a Syngenta vevőszolgálata külön biztosítja a Vevő kérésére.
A megrendelőlap formája a Vevő előzetes tájékoztatása nélkül módosítható.
A Vevő a megrendelése elküldésével, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára
nézve kötelezőnek fogadja el.
A Syngenta kizárólag, az általa írásban visszaigazolt megrendeléseket köteles teljesíteni. A Syngenta csak a fentiek alapján, teljeskörűen kitöltött
megrendeléseket igazolja vissza haladéktalanul, a rendelkezésre álló árualap
mennyisége és a várható szállítási határidő ismerete birtokában.
Szántóföldi vetőmagok minimum rendelési értékhatára tárgyév március 15-ig
igazolhatóan elküldött megrendelések esetén nettó 3 000 000 Ft, március
15-ét követően nettó 500 000 Ft.
Növényvédő szer rendelése esetén, a Vevő köteles előzetesen elküldeni az
I-es és II-es kategóriájú növényvédő szerek vásárlására jogosító, érvényes
dokumentumok másolatát a Syngenta vevőszolgálatának.
Ha a Vevő szerződött Agroklik-felhasználó, a Syngenta a megrendelést kizárólag ezen a rendszeren keresztül fogadja el és igazolja vissza. Az ilyen
megrendelés a Ptk. szabályai szerinti elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül, és annak rendelkezései az irányadók rá.
A zöldségvetőmagok megrendelése írásban történhet , kivéve a kismagvúakat, azt lehet telefonon is rendelni. A Syngenta a telefonon történő megrendelést is, írásban visszaigazolja vissza.
A kismagvú zöldségvetőmagok minimum rendelési értékhatára nettó 300
000 Ft, nagymagvú zöldségvetőmagok esetében nettó 750 000 Ft.
A Syngenta a megrendelések feldolgozásakor, figyelembe veszi azok beérkezési sorrendjét, a raktárkészletet és a Vevő által kért szállítási határidőt.
IV./ A teljesítés helye, a kárveszély átszállása:
A Vevő felelős azért, hogy a megrendelésben meghatározott szállítási cím
pontos legyen. Amennyiben a Vevő téves, pontatlan szállítási címet ad meg,
vagy azt a szállítás során a Syngenta előzetes értesítése nélkül azt megváltoztatja, köteles viselni az ezzel kapcsolatban felmerülő többlet költségeket.
A teljesítés napja, a Vevő által szervezett szállítás esetén, a szállítólevél
aláírásának napja. A teljesítéssel egyidejűleg, a kárveszély viselése is ekkor
átszáll a Vevőre.

Amikor – a Vevő kérésére – a Syngenta szervezi a szállítást, a teljesítés napja
a fuvarozó szállítóeszközére történő felrakásra napja, amikor a kárveszély
viselése is átszáll a Vevőre. Ebben az esetben, a Syngenta által visszaigazolt
vételár;
a szállítási költséget és a fuvarbiztosítás díját is tartalmazza, az alábbi kivételekkel:
• növényvédő szerek esetében, ha az adott címre történő szállítás nettó
összege nem éri el a 3 000 000 Ft-ot (illetve a fő szállítási szezonon kívül,
tárgyév június 1. és december 31. között az 500 000 Ft-ot) a Syngenta
a szállítást (a Vevő kárveszélyén) a termék novemberi listaáron számolt
értéke 5% -ának megfelelő szállítási felár mellett vállalja.
• amennyiben a Vevő, az általános feltételtől eltérően (12 óráig leadott
megrendelés, következő munkanapi szállítás) egyedi átvételi időpontot
is igényel – pl. reggel 6 óra –, azt a Syngenta a szállítandó termék(ek)
novemberi listaáron számolt értéke 1 %-ának megfelelő szállítási felár
mellett vállalja.
A teljesítéssel egy időben, a Syngenta jogosulttá válik a számla kiállítására.
A Syngenta jogosult, a termékek részletekben való szállítására. Részszállítások esetében a Syngentának joga van arra, hogy azokat külön-külön
számlázza le.
V./ A szállítás megszervezése, a szállítási költségek viselése, a szállítás
speciális feltételei:
A szállítás megszervezése és a szállítási költségek (a jelen pontban meghatározott kivételekkel) a Vevőt terhelik, az alábbi feltételek mellett.
A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az átvételi címként megadott címzett, raktár megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá hogy a gyors
és akadálymentes átvételi feltételek biztosítottak legyenek.
Az árut a Vevő vagy az általa kijelölt személy veheti át.
Amennyiben a szállítást a Vevő szervezi meg, ő vagy az általa megbízott
személy az árut:
• a Syngenta szállítási értesítője (diszpozíciója) vagy
• a szállítási referenciaszám birtokában veheti át.
Egyéb kockázatos termékek szállítása esetében az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszernek (EKÁER), az adott szállítmányra érvényes
EKÁER számának ismeretében veheti át a Vevő, vagy az általa megbízott
személy az árut.
A növényvédő szerek szállítása kizárólag arra alkalmas fuvareszközzel, és a
vonatkozó jogszabályi előírások (ADR) betartásával történhet.
A kismagvú zöldségvetőmagok esetében a szállítást a Syngenta szervezi
meg, az összes felmerülő szállítási költséget az eladási ár tartalmazza. A
nagymagvú zöldségvetőmagok esetében a szállítási költségekkel kapcsolatos feltételeket a Vevővel kötött egyedi szerződés szabályozza.
Az útdíjköteles gépjárművel történő, a Vevő (címzett) által szervezett – a
vonatkozó jogszabály szerint – nem kockázatos termékek szállításának megkezdéséhez, szükséges az érvényes EKÁER szám ismerete, figyelembe véve
a mentességi előírásokat, de a bejelentési kötelezettség a címzettet terheli.
Egyéb kockázatos besorolású termékek vevői szállítása során, a szállító jármű útdíj-kötelezettségétől függetlenül is, szükséges az EKÁER regisztráció
az előírásokban rögzített bruttó tömeg, illetve érték felett, mely bejelentési
kötelezettség a feladót (Syngenta) terheli.
A szántóföldi vetőmagoknál – Vevő igénye esetén – a szállítást a Syngenta
szervezi meg és viseli a szállítási költségeket.
Amennyiben a Vevő a megrendelésben ingyenes kiszállítást igényel, úgy
azzal együtt elfogadja azt a feltételt is, hogy ebben az esetben a Syngenta
fenntartja a jogot az egyes megrendelt tételek összevárásos alapon történő
teljesítésére.
Előzetes egyeztetés alapján sor kerülhet sürgős, soron kívüli szállításra is a
Vevő költségére. A Syngenta több rendeltetési helyre is szállít a Vevő egy
megrendelése alapján, feltéve, hogy az egy helyre szállítandó termék men�nyisége meghaladja a 100 zsákot (meghatározott egységekre vonatkozóan).
Mind a Vevő, mind a Syngenta által szervezett szállítások átvételi helyre
érkezésének időpontjáról a Vevő – amennyiben a Syngenta igényli – e-mailen
vagy faxon értesíti az Eladót, hogy az maradéktalanul eleget tehessen az
EKÁER hatályos rendelkezéseinek. Az értesítés elmulasztásából származó
esetleges többlet költségek (mulasztási bírság) a Vevőt terhelik.
VI./ Minőségi bizonyítványok:
A szántóföldi vetőmagok, a NÉBIH által kiállított vetőmag minősítő bizonyítvány adataival együtt kerülnek szállításra (azokat a szállítólevél tartalmazza).
A Vevő kérésére, a vetőmag minősítő bizonyítványról másolat készíthető.
Zöldségvetőmagok esetében, a Vevő kérésére, a Syngenta akkreditált laboratóriumának eredményei alapján vetőmag minősítő bizonyítvány kerül
kiállításra.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
VII./ Mennyiségi és minőségi ellenőrzés, szavatossági igények bejelentése:
A Vevő vagy az általa megbízott személy, a termék mennyiségi ellenőrzését
a szállítási címen, a termék átvételekor haladéktalanul elvégzi, és a termék
mennyiségével kapcsolatos észrevételét a későbbi jogérvényesítés érdekében a szállítólevél Syngentának továbbításra kerülő példányán rögzíti.
A minőségi ellenőrzést (például csomagolás sértetlensége, a termék fizikai
állapota, stb.) a termék jellegétől függően, de a lehető legrövidebb idő alatt
el kell végeznie a Vevőnek, a tőle elvárható gondossággal.
Bármilyen hiányosság, vagy szavatossági igény esetén a Vevő azt köteles
haladéktalanul bejelenteni a Syngenta reklamációs formanyomtatványán
vagy az Agroklik rendszeren keresztül, a Syngenta tételszámára, a szállítási
értesítésre és/vagy számlaszámra hivatkozva.
Növényvédő szerek minőségi kifogásának rendezése a hatósági vizsgálat
eredményétől függően történik.
VIII./ Árak, kedvezmények, hitelkeretek:
A Syngenta a mindenkori érvényes árlistáiban meghatározott kereskedelmi
árak alapján számláz a Vevőnek, figyelembe véve az esetleges egyedi szerződésben meghatározott kedvezményeket.
Ha az egyedi szerződéssel nem rendelkező Vevő az azonnali – prompt –
fizetést vállalja (a teljesítés napját követő napon fizet) akkor a 2016. évi novemberi listaár -14% árkedvezmény igénybe vételével adhatja le megrendeléseit napraforgó, takarmány kukorica és őszi káposztarepce vetőmagokra,
valamint növényvédő szerekre.
Fizetési késedelem esetén a Vevő, a Syngenta döntésétől függően, elveszítheti a kedvezményeket.
Utólagos fizetést (nyitva szállítást) kizárólag az ehhez szükséges – a tárgyévi
adásvételi szerződésben meghatározott –, hitelkerettel rendelkező Vevők
vehetnek igénybe, az adott hitelkeret mértékéig és annak ütemezése szerint.
Ha a tárgyévre vonatkozóan március 31. napjáig egyedi adásvételi szerződés nem kerül aláírásra, azonban a Vevő megadja a Syngenta által bekért
gazdálkodási és pénzügyi adatokat,akkor a Vevő (kizárólag a Syngenta saját
döntése alapján) csak korlátozott hitelkeretet kaphat, amely nem haladhatja
meg az előző évi hitelkeret 50 %-át.( A kért adatok hiányában, a korlátozott
hitelkeret nem haladhatja meg az előző évi hitelkeret 35 %-át.) Vevő az
adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok értékelés céljából egy
pénzügyi tanácsadó cégnek átadásra kerüljenek.
A kismagvú zöldségvetőmagok esetében a Syngenta egyedileg határozhatja
meg a hitelkeretet.
A kismagvú zöldségvetőmagoknál a számla a termékkel együtt kerül megküldésre, a vételárat a Vevő postai csekken vagy átutalással, utólag fizeti
meg a számlán megjelölt időpontig.
A Syngenta fenntartja magának a jogot, hogy a Vevőtől előleg megfizetését
vagy egyéb fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét, a Vevő első
igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy a megrendelés feldolgozása
során köteles közölni.
IX./ A befizetések elszámolása:
Ha a Vevőnek több időpontban lejáró tartozása is fennáll a Syngenta felé,
úgy befizetései minden esetben a legkorábban esedékessé váló ill. azzá vált
tartozásra kerülnek elszámolásra, kivéve, ha a Vevő valamelyik számlája
összegével megegyező összeget fizet meg a Syngenta részére, megjelölve
a számla sorszámát is.
X./ A fizetési késedelem esetén követendő eljárás
Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségének, a Syngeta által visszaigazolt
megrendelőben és számlában szereplő fizetési határidőre, nem tesz eleget;
késedelembe esik. A késedelembe esés időpontjától kezdődően a Vevő
késedelmi naponként 0,02% késedelmi kamatot köteles fizetni.
Fizetési késedelem esetén, a Vevő köteles a Syngentát írásban előzetesen
tájékoztatni a várható késedelem okáról és a tartozás megfizetésének várható ütemezéséről. Amennyiben a Vevő által megadott új fizetési határidő(k)et
a Syngenta nem fogadja el, a Vevő köteles a Syngentával tovább egyeztetni
a fizetés ütemezéséről.
A Vevő köteles továbbá, a fizetési határidő eredménytelen elteltét követő
10 napon belül írásban nyilatkozni a Syngentának arról, hogy az adott lejárt
követeléshez tartozó, kifizetetlen Syngenta termékeknek – továbbiakban
fizetetlen termék – részben vagy egészben a birtokában van-e, és hogy
ennek a Syngenta képviselője általi ellenőrzését lehetővé teszi ill. elősegíti.
Amennyiben a Vevő, a lejárt számla összegét, a Syngenta írásbeli felszólításának kézhezvételét követő, 5 napon belül nem fizeti meg maradéktalanul ,
úgy a kifizetetlen és a Vevő birtokában lévő termékekre nézve a Syngenta jogosult a szerződéstől elállni és ezeket a termékeket a Vevő költségére, saját
raktárába visszaszállíttatni; ezt a Vevő köteles lehetővé tenni és elősegíteni.

A jelen pont szerinti elállás esetén Syngentának nem szükséges a teljesítéshez fűződő érdek megszűnését bizonyítani.
Ha a felek részletfizetésben állapodtak meg, és a Vevő elmulaszt egy határidőt, akkor a fennmaradó teljes összeg további felszólítás nélkül azonnal
esedékessé válik, és a késedelmes fizetés jogkövetkezményei alkalmazandók.
Fizetési késedelem esetén, a Syngenta a további szállításokat jogosult azonnali hatállyal visszamondani vagy felfüggeszteni.
Amennyiben a Vevő fizetőképessége megrendül, így különösen, ha a Vevő
csődvédelmet kér, tulajdonosa(i) végelszámolásról döntenek, az ellene benyújtott felszámolási kérelemmel kapcsolatban fizetési haladékot kér, vele
szemben jogerősen végrehajtást rendelnek el, vagy az illetékes adóhatóság
a Vevő adószámának alkalmazását felfüggeszti vagy ezen adószámot törli,
úgy a Syngenta jogosult a szállításokat felfüggeszteni, és a további szállításokról egyedi alapon döntést hozni.
A Syngenta mindaddig nem köt adásvételi szerződést ill. nem fogad el megrendelést, amíg a Vevőnek lejárt tartozása áll fent.
XI./ A növényvédő szerekkel kapcsolatos szavatossági jogok:
A Syngenta szavatolja, hogy az általa értékesített növényvédő szer az átadáskor mindenben megfelel a jogszabályokban, valamint az NÉBIH által
kiadott engedélyokiratban előírt minőségi követelményeknek, és ezt a minőségét az előírt tárolási körülmények biztosítása mellett az eltarthatósági
idején belül megőrzi.
A Syngenta semmilyen szavatosságot nem vállal a nem megfelelő raktározási körülmények miatt bekövetkező károsodás, minőségi kifogások, továbbá
a növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások, illetve az előírt növényvédelmi technológia be nem tartása esetén. A Syngenta továbbá nem
szavatol az ellenőrzése nélkül kiszerelt, átcsomagolt termékek minőségéért,
hatékonyságáért.
A Vevő tudomással bír arról, hogy a növényvédő szerek hatékonyságát több
körülmény (így pl.: termesztési technológia, időjárási körülmények, termőhelyi adottságok, stb.), befolyásolja, ezért azok hatásában és hatékonyságában
jelentős eltérések lehetnek.
XII./ A vetőmagokkal kapcsolatos szavatossági jogok:
A Syngenta szavatolja, hogy az általa értékesített vetőmag az átadáskor
mindenben megfelel a jogszabályok, szabványok, illetve az NÉBIH hivatalos
minőségi követelményeinek.
A Syngenta semmilyen szavatosságot nem vállal a kedvezőtlen vagy nem
megfelelő raktározási, termesztési feltételek, vagy bármely más, a termék
átadását követően fellépő körülmény miatt bekövetkező termésveszteségért,
vagy ha a Vevő ill. harmadik személy a vetőmagot feldolgozza, kezeli vagy
újracsomagolja.
A Syngenta kifejezetten nem szavatolja azt, hogy a termék képes egy bizonyos terméseredmény elérésére.
A Vevő tudomással bír arról, hogy a terméseredményt több körülmény (így
pl.: termesztési technológia, időjárási körülmények, termőhelyi adottságok,
stb.), befolyásolja, így a terméseredmények között ugyanazon vetőmag tétel
esetében is jelentős eltérések lehetnek.
Amennyiben a Vevő továbbértékesítési céllal vásárolja meg a vetőmagot, úgy
köteles azt megfelelő helyiségben tárolni annak biztosítása érdekében, hogy
a végfelhasználó ugyanolyan minőségben kapja meg azokat, mint amilyen
minőségben a Syngenta leszállította őket a Vevőnek.
A Vevő kijelenti, hogy a vetőmagot továbbértékesítési céllal és/vagy emberi
ill. állati táplálék előállítására szolgáló növény termesztése céljából vásárolja
meg, és tartózkodik minden olyan magatartástól (pl.: nemesítési, kutatási
tevékenység), ami sérthetné a Syngenta szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.
XIII./ Egyéb rendelkezések:
Növényvédő szer vásárlása esetén a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben az arra illetékes hatóság bármely Syngenta növényvédő szer
engedélyokiratát módosítja, úgy az abban lévő információknak a felhasználókhoz történő haladéktalan és hatékony eljuttatásában tevőlegesen
közreműködik oly módon, hogy a Syngenta által rendelkezésére bocsátott
kiegészítő szórólapot, esetleg kiegészítő öntapadós címkét az árura előírás
szerint felragasztja, illetve igazolható módon a felhasználóknak továbbítja.
A Syngenta kérésére, a Vevő rendszeres készletinformációkat biztosít a
Syngenta részére, a tőle beszerzett termékekre vonatkozóan.
A Vevő a szerződésből eredő jogait sem közvetlenül, sem pedig közvetve
nem ruházhatja át harmadik személyre.
Ellenkező, írásbeli megállapodás hiányában a Vevő számára tilos olyan, vagy
ahhoz hasonló védjegyek, emblémák és egyéb jelek használata, amelyeket a
Syngenta alkalmaz a célból, hogy termékeit megkülönböztesse más cégek
termékeitől.

Kapcsolat
Zöldségfélék üzletágvezető:
Antal Gyula: 06 20 561-8865
gyula.antal@syngenta.com

Zöldségvetőmag Ügyfélszolgálat :
Telefon: (06 1) 488 2211, (06 1) 488 2236 Fax: (06 1) 488 2259
zoldseg.ugyfelszolgalat@syngenta.com

Kiemelt üzleti partner menedzser
nagymagvú zöldségfélék
(csemegekukorica, zöldborsó, zöldbab):
Pereczes János: 06 20 931-6825
janos.pereczes@syngenta.com

Káposztafélék termékmenedzser:
Rádi László Zsolt : 06 20 579-6495

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
High-tech specialista:
Gáncse Mihály: 06 20 936-2138
Területi képviselő:
Hajdú Róbert: 06 20 357-1493

DÉL-NYUGAT MAGYARORSZÁG
DÉL-KELET MAGYARORSZÁG
Területi képviselő:
Csige László: 06 20 978-0548
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ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁG
Értékesítési támogató:
Aros József: 06 20 366-1652

