
A nyerő gyorsaság

Takarítsa be hamarabb, 
adja el jobb áron 
a Syngenta káposztákat!

F1-Csapat



Koraiság

*6 db magyarországi hidegfóliás kísérlet alapján

Felmagzással szembeni ellenállóság
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Több mint 10 éve kezdődött magyarországi központú korai  
káposzta nemesítési programunk, amelynek fő célja hogy 
ötvözzük a koraiságot, egy minél nagyobb fejátlag súllyal, 
most egy új szintre lépett. A korábbi fajtáink mint a Kevin F1,  
és a Jetodor F1 több országban a termelők kedvencévé 
váltak és piacvezető szerepbe kerültek az évek során.
Az új F1-Csapat tagja több tulajdonságukban előrelépést 
mutatnak a korábbi fajtáinkhoz képest. Ezen tulajdonságok 
közül kiemelendő a magasabb szintű felmagzás elleni to-
lerancia, mely a korai káposztatermelés egyik sarkalatos 
pontja, illetve a gyorsaság melyről kapták nevüket is.
Alkalmazkodva a piaci igényekhez, az új fajták fejátlagsúlya 
különböző. A legkorábbi fajta a Lauda F1, már 80 dkg-tól 
vágható. Ez a fajta egy jól sűríthető, kis lombú növény, kifeje-
zetten a legkorábbi piacokra. Amellett hogy a legmagasabb 
bevételt garantálja, finom íze is különlegessé teszi.

A pár nappal később szedhető Rosberg F1 fajta már na-
gyobb 1-1,5 kg fejátlagsúllyal rendelkezik. Kísérleteinkben 
ez a fajta a megbízhatóságával emelkedett ki, több éven 
keresztül minden nagyobb termesztő országban stabilan 
nagy termésmennyiséget adott.
A Vettel F1 fajtánk a legnagyobb fejátlagsúlyú ebben a faj-
tasorban 1,8-2 kg-al szedhető. Ezt a fajtát fátyolfóliás ko-
rai szabadföldi termelésre, és takaratlan tavaszi termelésre 
is javasoljuk. Több termelő osztja azt a véleményt, hogy 
érdemes a korai szezont széthúzni, mivel a piaci ingado-
zások során a legkorábbi fajták elfogyása után egy piaci 
hiány léphet fel, melyet egy korai fátyolfóliás fajtával jól le 
lehet fedni. A Vettel F1 előnye, hogy a fajta erős gyökérrel 
rendelkezik, felálló leveleinek köszönhetően betegségekre 
nem hajlamos.

F1 Csapat 
A koraiság egyenlő magasabb bevétellel! Ez az állítás a korai káposzta termesztés  
titka lenne? Ennél azért kicsit több kell. Annak akinek a koraiság tényleg számít,  
bemutatjuk az F1 csapatot, melynek tagjai valóban a sebesség bajnokai!

A fajták között lévő különbségeket a kísérleti eredményeink alapján mutatjuk be.*



 Növekedési erély Fejméret Koraiság Átlagos tenyészidő Rezisztencia

Lauda F1  0,8-1 kg  50-55 nap  

Rosberg F1  1-1,5 Kg  54-58 nap Foc1

Vettel F1  1,8-2 Kg  60-65 nap Foc1

Lauda F1
A LEGGYORSABB VERSENYZŐ!

• Fajtaszortimentünk legkoraibb fajtája, 
korai fóliás termesztésre javasoljuk.

• Nagyon korán fejesedik, alakja  
gömbülyű.

• Habitusának köszönhetően jól sűríthe-
tő, magszárképződésre nem érzékeny.

• Íze különleges, finom, kuriózum a korai 
káposzták között.

• Átlagos tenyészideje: 50-55 nap.

Rosberg F1 
MEGBÍZHATÓSÁG MINDEN ÉVJÁRATBAN!

• Kiemelkedő megbízhatósággal rendel-
kezik, mindig magas termésmennyisé-
get produkál.

• Korai fóliás termesztés mellett fátyo- 
los korai szabadföldi termesztésre  
is javasolt.

• Tömör nagy fejet képez.
• Magszárképződés elleni toleranciája 

magas.
• Átlagos tenyészideje: 54-58 nap

Vettel F1 
A KORAI SZABADFÖLD NYERTESE!

• Korai szabadföldi termesztésre  
javasoljuk.

• Felálló levélzettel rendelkezik.
• Átlagos tenyészideja 60-65 nap. 
• Fejátlagsúlya 1,8-2 kg
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Kapcsolat

Területi képviselő:
DUNÁNTÚL, PEST MEGYE, JÁSZSÁG
Leveles zöldségek,  
hagymafélék specialista:
Hajdú Róbert: 06 20 357-1493
robert.hajdu@syngenta.com 

Területi képviselő: 
BÁCS, BÉKÉS, CSONGRÁD MEGYE
Dinnye, uborka, tökfélék  
és fűtetlen hajtatási specialista:
Lacházi Pál: 06 20 978-0548 
pal.lachazi@syngenta.com

Területi képviselő:
ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁG
Aros József: 06 20 366-1652
jozsef.aros@syngenta.com

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

Marketing vezető, High-tech specialista:
Gáncse Mihály: 06 20 936-2138
mihaly.gancse@syngenta.com

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


