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?Évről évre felmerülő kérdés ez minden kertész számára. A 
szezon elején a Monsanto Zöldség Divízió paradicsom faj-
takísérleteinek áttekintésével és az előző évben elért ered-
mények értékelésével próbálunk segíteni.

A kérdés megválaszolása talán egy többismeretlenes egyen-
let megoldásához hasonlítható. A paradicsom fajtaválaszték 
széles, könnyű elveszni a jobbnál jobbnak tűnő ajánlatokban, 
akár egy matematikai egyenletben, de ha végiggondoljuk és 
értékeljük lehetőségeinket, minden esetben megtaláljuk a 
megoldást. 

Az értékeléshez szükségünk van néhány fontos szempont és 
körülmény vizsgálatára, melyek a fajtaválasztásra is kihat-
nak. A teljesség igénye nélkül csak néhány fontosabb elem:

Értékesítési csatornák

 Nagybani piaci értékesítés
 Felvásárlói, áruházi, TÉSZ-es beszállítás

A paradicsomfajták széles skálájának egyik fő megosztó 
és az utóbbi években egyre markánsabb elkülönítő eleme. 
Az áruházak elsődlegesen a jól tárolható, kemény, pultos 
bogyókat részesítik előnyben. Termesztési szempontból a 
folyamatos, egyenletes heti leszedhető termésmennyiség 
és a magas évvégi hozam alapvető követelmény a fajtákkal 
szemben.

A nagybani piaci értékesítésre szánt áru esetében a 
bogyóminőség felértékelődik. A termés a piac aktuális – akár 
napi szinten változó – igényeinek megfelelően bogyósan vagy 
fürtösen van szedve. A mélypiros, tartós, vastag kocsányú, 
fényes, ízletes bogyókat értékelik a kereskedők. 

Termesztési ciklus

 Egyszeri ültetés, hosszúkultúra
 Kétszeri ültetés, rövidkultúra

Termesztési körülmények
 Üvegház / fólia
 Berendezés magassága
 Talajos / talaj nélküli termesztés
 Fűtött / fűtetlen berendezés
 Fűtési szint
 Egyéb technikai adottságok, pl. CO

2
 és klímaszabályozás

   lehetősége, energiaernyő

Termesztőberendezésünk alapvetően meghatározza fajtavá-
lasztási lehetőségeinket. Alacsonyabb berendezésben, tava-
szi kultúrában a legnagyobb termésmennyiséget biztonsá-
gosan féldeterminált fajtáink továbbra is tudják biztosítani. 

Nyári ültetésben folytonos növekedésű paradicsomot két 
száron nevelve 12-14 fürtöt szedhetünk drótmagasságig 
alacsonyabb berendezésben is.

Fűtetlen körülmények között március végi, április eleji 
ültetés esetén alapvető fajtatulajdonság a rövid ízköz, 
hiszen így kevesebb engedéssel és befektetett munkával 
tudunk nagyobb termésmennyiséget produkálni négyzetmé-
terenként.

Egész éves termesztés esetében – amikor növényeink 
esetenként már november végétől a növényházakban 
vannak 9–11 hónapon át – fontos fajtamérő tulajdonsággá 
válik a magas korai terméshányad, június végével 
bezárólag. A termesztés kezdete, az első virágok kötődése 
a legfényszegényebb decemberi, januári hónapokra esik. A 
fajta fényhiányra való reagálása szintén fontos értékmérő 
tulajdonság.

Termesztést befolyásoló
egyéb körülmények

 Rendszeresen visszatérő betegségek
 A kertészet működtetését befolyásoló egyéb tényezők:
   pl. szakképzett munkaerő megléte vagy nem léte
 Egyéb eszközök: pl. szedőkocsi, hűtőtároló

A paradicsomtermesztés évek óta problémát okozó 
betegségei, kártevői – klavibaktérium, botritisz, fitoftóra, 
lisztecske – mellé az elmúlt évben komoly gondot okozott a 
lisztharmat és a Tuta absoluta.

Talajon történő termesztés esetén a fonálféreg-rezisztens 
fajták használata javasolt. Abban az esetben, ha a kiválasz-
tott fajta ezzel nem rendelkezik, oltott növények ültetése 
ajánlott. 

A tapasztalt, „ügyes kezű”, „jó szemű” munkaerő 
hosszúkultúrás termesztés esetén akár 3-5 kg pluszt ter-
melhet négyzetméterenként, klavibaktérium mentesen.

Cégünk évek óta külföldi és hazai kísérleti állomásain gyűjti, 
elemzi a fajták karakterével kapcsolatos információkat. 
Kertészeknél beállított kísérleteink alapján a fajták 
termesztésével kapcsolatos információkat, gyakorlati ta-
pasztalatokat gyűjtünk, hogy olyan fajtákat ajánlhassunk 
partnereinknek, melyek adott körülmények között a legma-
gasabb termésmennyiséget és minőséget biztosítják.

Milyen fajtát válasszunk?

Tourance F1 vs. kontroll
össztermés mennyiség a 36. hétig

koraiság

1,88 1,50

termésátlag a 36. hétig

kontrollTourance F1

45,61
43,50

  FÜRTÖS PARADICSOM

ÚJDONSÁG!

(A közölt adatok március elejei kiültetésű állományból származnak, 
Közép-Magyarországról)

 (A közölt adatok hollandiai kísérletből származnak, vetés: 43. hét)

A Tourance F1 fajtát elsősorban talaj nélküli 

termesztésre javasoljuk. Lombozata nyitott, 

leveleinek hossza rövid, enyhén felfelé álló, 

a téli fényszegény időszakot jól tűri. A fajta 

generatív növekedése és nyitott habitusa 

miatt a napfényes időszak kezdetével plusz 

oldalkacsok meghagyása indokolt. A fajta 

rendkívül erőteljes gyökérzettel bír, magas 

nappali hőmérséklet mellett is jól köt. Fürta-

lakja rendkívül mutatós, halszálkás, lapos, jól 

csomagolható. Elsősorban fürtös szedésre 

ajánljuk, de szükség estén bogyósan, olló 

nélkül is szedhető. 

A vigorózusabb növekedés és a fonálféreg 

elleni védelem a fajta esetében Maxifort F1 

alanyra oltva biztosított.

Bogyóba zárt minőség

TOuRAnCe F1
HR   ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd

Ültetési időszak:
Talajnélküli termesztésre

egész évben ültethető.

Tourance F1
termesztésének előnyei

 Fényhiányra nem érzékeny.

 Magas korai és összes termésmennyiség

   jellemzi.

 Kiváló „nagybani piacos” bogyóminőség.

 Elsősorban fürtös szedésre ajánlott.

 Bogyói 120-130 gramm átlagsúlyúak.

Tourance F1 vs. kontroll termésmennyiség havi megoszlása (kg/m2)

35,00

30,00

25,00

20,00
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0,00

kg
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május

Tourance F1

kontroll

június július augusztus
szeptember 

közepéig
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PROvIDAnCe F1
HR   ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd

 Erős gyökérzetű, erőteljes, gyors növekedésű,

   fürtösen szedhető paradicsomfajta.

 Fürtönkénti 7–8 termésének átlagos bogyósúlya 110 g.

 Bogyói egységesek, a fürt halszálkás,

   rendkívül mutatós.

 A bogyó színe vérpiros, csészelevelei dekoratívak.

 Jól pulton tartható.

 Téli termesztésre is ajánlott.

LeMAnCe F1
HR   ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd

 Az átlagosnál erősebb gyökérzetű paradicsom.

 Hosszúkultúrás ültetvények elterjedt

   és jól bevált fajtája.

 Közepes ízközű, zárt lombozatú,

   kladospórium(Ff:A-E)-ellenálló fajta.

 Fürtönkénti virágszáma magas.

 Bogyói 130 gramm átlagsúlyúak,

   mélyvörösre színeződnek, ízletesek.

 Csészelevele rendkívül mutatós és tartós.

 Bogyói jól ízesülnek, fürtösen is értékesíthetők,

   de könnyedén szedhetők bogyónként is.

 Elegáns megjelenése a kereskedők által keresett,

   piacos fajtává tette.

Providance F1

Lemance F1Lemance F1

  FÜRTÖS PARADICSOM

    április május június július augusztus szeptember október

         kontroll 97 111 139 126 132 118 114

        Flexxion F1        135 146 140 146 143 135 141
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Átlag bogyósúly (g)

Flexxion F1

ÚJDONSÁG!

REZISZTENCIA RÖVIDÍTÉSEK

HR nagyfokú ellenálló képesség

IR közepes ellenálló képesség

ToMV Paradicsom mozaik vírus

TSWV Paradicsom bronzfoltosság vírus

Ff Kladospóriumos betegség

Fol Fuzáriumos hervadás

For Gyökérnyak fuzárium

On Paradicsom lisztharmat

Pi Fitoftórás betegség

Pl Gyökérparásodás

Va Verticillium albo-atrum

Vd Verticillium dahliae

Ma Gyökérgubacs-fonálféreg

Mi Meloidogyne incognita

Mj Meloidogyne javanica

Si Ezüstlevelűség

FLexxIOn F1
HR   ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

 Rövid ízközű, nyitott lombozatú folytonnövő paradicsomfajta.

 A nyári nagy meleget jól bírja, ebben az időszakban is jól köt.

 Termése 130-140 gramm átlagsúlyú, kissé lapított,

   jól pulton tartható.

 Csészelevele hosszú, mutatós, a bogyó felületére simuló,

   formáját és színét hosszú időn keresztül megtartja.

 Igen nagy termésmennyiség jellemzi.

 Széles körű rezisztenciacsomaggal rendelkezik.

 Áruházlánci igényeket tökéletesen kielégítő fajta.

  BOGYÓS PARADICSOM

Termésmennyiség (kg/m2)

3,65

14,25

21,90

30,11 34,92

38,25

3,95

16,70

24,69

33,07 38,71

42,02

május június július augusztus szeptember október

Flexxion F1kontroll

(A közölt adatok magyarországi kísérleteinkből származnak)

(A közölt adatok hollandiai kísérletből származnak)



6  paradicsom katalógus 7  paradicsom katalógus

Preciosa F1 Tóth Attila kertészetében

ÚJDONSÁG!

Biztos kötés

PReCIOSA F1
HR   ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

Ültetési időszak:
Tavaszi és őszi ültetésre,

enyhén fűtött berendezésekbe javasolt.

Preciosa F1
termesztésének előnyei

 Kladospórium- és fonálféreg-rezisztens.

 Multi szedésű fajta.

 Bogyósan és fürtösen is szedhető,

   könnyen pattan.

 Bogyómérete kiegyenlített, 120—125 gramm.

 Bogyóalakja enyhén lapított, könnyen sorolható.

 Kocsánya tartós, vastag, hosszan megőrzi 

   frissességét.

 A bogyók sötétpirosak, ízletesek.

 Magas korai és összes termésátlag jellemzi.

A Preciosa F1 fajtát enyhén fűtött 

berendezésekbe, tavaszi és őszi hajtatásra 

javasoljuk. Fonálféreg-rezisztenciája miatt 

talajos, illetve talaj nélküli termesztésre is 

alkalmas.

Tavaszi hajtatásban a fajta korai, jól 

színesedő, bogyóminősége a nagybani 

piacra szállító kertészek igényeit is kielégíti. 

Nyári ültetésben egy- illetve kétszáron is jól 

termeszthető. Ha nagyobb bogyóméretet 

szeretnénk, kétszáras termesztés esetében 

alacsonyabb tőszám indokolt, 1,6—1,7 tő/m2. 

A fajta jól tövön tartható, repedésre nem 

hajlamos, őszi bogyó színesedése kiváló. 

Egyöntetű, nagyobb bogyóméret a fürtök 

metszésével érhető el. Metszés nélkül a 

fürtön belüli bogyószám magas, 7—8 bogyó.

  BOGYÓS PARADICSOM

Preciosa F1 átlag bogyósúlyának
alakulása tavaszi kultúrában (g)

130

115

125

120

május június július

120 120

125

Termésmennyiség havi megoszlása
Preciosa F1 vs. kontroll (kg/m2)
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Preciosa F1

kontroll

május június július

Alfréd F1

Alfréd F1

ALFRÉD F1
HR   ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Ma/Mi/Mj

 Nagy terméseredményekre képes, kiváló minőségű

   folytonnövő paradicsomfajta.

 Nyári nagy forróságban sem gyengül ki a növény,

   fürtjei szépen bekötnek.

 140-150 grammos bogyói a szezon végéig megtartják

   méretüket, nem aprósodnak el.

 Lombozata kladospórium ellenálló,

   ízközhosszúsága közepes.

 Gyökérzete erős, fonálféreg ellenálló.

 Könnyen termeszthető.

  BOGYÓS PARADICSOM

A talaj tápanyagszintjének feltöltése az alábbi szintre (mg/kg)  EC=1,2-1,4

N P K Ca Mg S

210 22 328 280 130 224

Az első virág megjelenéséig (tápoldatban mg/l)  pH: 5,5-6  Ec=2,6-2,8

N P K Ca Mg S

145 35 180 90 45 48

2-4. fürt között (tápoldatban mg/l)  pH: 5,5-6  Ec=3

N P K Ca Mg S

130 30 220 80 30 78

5-6. fürt között (tápoldatban mg/l)  pH: 5,5-6  Ec=3

N P K Ca Mg S

138 30 230 70 36 48

Őszi szedés (tápoldatban mg/l)  pH: 5,5-6  Ec=3

N P K Ca Mg S

150 26 240 75 36 48

12. fürtig (tápoldatban mg/l)  pH: 5,5-6  Ec=3

N P K Ca Mg S

138 30 220 80 36 48

TALAJeLŐKÉSZÍTÉS

A termesztés során nagyon fontos a jó levegő- és víz-
gazdálkodású talajszerkezet kialakítása és fenntartá-
sa. Az ültetést megelőző talajmunkákkal egymenet-
ben lehetőségünk van talajjavító és talajfertőtlenítő 
anyagok bedolgozására.

Ásógépezés során bedolgozzuk a szervestrágyát 
(max. 15-20 kg/m2), az ültetés előtti rotálással együtt 
pedig a talajminta-vizsgálat alapján megállapított 
tápanyagfeltöltést, talajjavítást és talajfertőtlenítést 
végezzük el.

nÖvÉnYvÉDeLeM

A tenyészidőszak idején elsősorban  biológiai növény-
védelmet alkalmazzunk.

A növényvédő szerek felhasználásakor a várakozási 
időket be kell tartani. Export esetén a fogadó ország 
szermaradék határértékeit kell figyelembe venni.

A technológiában feltüntetett adatok tájékoztató 
jellegűek, azokat minden esetben a helyi viszonyok 
szerint kell módosítani. A termesztés során elkövetett 
technológiai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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ZFW 738 F1
HR   ToMV:0-2/TSWV/Fol:0,1/Va/Vd

 Erős növekedésű, mégis generatív habitusú,

   nyitott lombozatú növény.

 Merev, vastag, bőrszerű levelei megóvják

   a termést a túlzott felmelegedéstől (napégés)

   és a szélveréstől.

 120-130 grammos, kemény bogyói szépen

   színeződnek, repedésre nem hajlamosak.

 Korai termésérése miatt már április

   közepén-végén ültessük, így már július

   közepétől értékesíthető.

 Bronzfoltossággal szembeni rezisztenciája

   (TSWV) szavatolja a biztonságos termesztést.

BROnZFOLTOSSáG vÍRuS
eLLenáLLÓ BOGYÓS
PARADICSOM 

ROvenTe F1
HR   ToMV:0-2/TSWV/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

 Jó generatív-vegetatív egyensúllyal rendelkező

   folytonos növekedésű paradicsom.

 Lombozata nyitott, jól átszellőzik.

 Kerekded termése 120-130 gramm átlagsúlyú,

   fürtönként kiegyenlített méretű.

 Színe élénk piros.

 Bronzfoltosság vírus és fonálféreg ellenálló fajta.

 Őszi hajtatáskor fűtetlen fóliában is

   nagy biztonsággal termeszthető.

ZFW 738 F1

Rovente F1

Fajta Rezisztencia
Bogyó-
méret

Ültetési idő

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

FÜRTÖS PARADICSOMOK

Tourance F1 HR  ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd 120-130 g

Providance F1 HR  ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd 110 g

Lemance F1 HR   ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd 130 g

BOGYÓS PARADICSOMOK

Flexxion F1 HR   ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj 130-140 g

Preciosa F1 HR  ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj 120-125 g

Alfréd F1 HR  ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Ma/Mi/Mj 140-150 g

Profilo F1 HR  ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd 130-140 g

Preciza F1 HR  ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj 120-130 g

FÉLDeTeRMInáLT PARADICSOMOK

Platus F1
HR  ToMV:0-2/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj
IR    Pl

120-130 g

vulkanus F1 HR  ToMV:0-2/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj 120-130 g

Magnus F1
HR  ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj
IR    Pi/Pl

150-160 g

BROnZFOLTOSSáG vÍRuS eLLenáLLÓ BOGYÓS PARADICSOMOK

ZFW 738 F1 HR  ToMV:0-2/TSWv/Fol:0,1/Va/Vd 120-130 g

Rovente F1 HR  ToMV:0-2/TSWv/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj 120-130 g

Fajta Szedés Alak Szín Bogyóméret Egyéb jellemzők

Cello F1 bogyós szilva piros 10-12 g friss ízű

Birikino F1 fürtös kerek piros 20-25 g 14-16 bogyó/fürt

Favorita F1 bogyós kerek piros 20 g kiváló íz

Tomimaru F1 bogyós kerek rózsaszín 140-160 g kiváló íz

Zebrino F1 bogyós/fürtös kerek csíkos 30-40 g különleges külső és belső

Organza F1 fürtös szilva narancs 60 g extra kemény

Lorenzo F1 fürtös kerek sárga 130-140 g kemény, finom

KÜLÖnLeGeS
PARADICSOM
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Azok a termelők, akik  az előző szezonban is oltott 

növényekkel dolgoztak elismerték, hogy az oltás 

hasznos és jövedelmező, ezért a következő szezonban 

is oltott növényeket szándékoznak ültetni.

Az oltványok hasonló ellenálló képességgel 

rendelkeznek, mint a nem oltott növények, csak 

a növekedés gyorsaságában és a gyökér ellenálló 

képességében különböznek. Az alany fajtáját a nemes 

növekedési ereje, a talaj típusa és a termesztés 

helyszínén található körülmények szerint kell 

kiválasztani. 

A paradicsom oltása  már elfogadott rutin eljárás 

az üvegházi növénytermesztésben. Jelenleg 

már több fajtát is oltanak (nagy, közepes és apró 

bogyónagyságút, fürtöset és koktélt is).

Hollandiában és egész Európában az oltott növények 

több mint 80%-át termelik Maxifort F1 oltvánnyal.

Az oltott növények termései jól telítettek, keményebbek 

és jobb minőségűek, ezáltal magasabb hozam érhető el, 

valamint a termés megőrzi a fajtára jellemző méretet az 

egész szezon alatt.

Továbbnevelésre kész oltvány

Felületileg kezelt vetőmagok

  PARADICSOM ALAnY

BeAuFORT F1

Rendkívül erős, agresszív gyökérzetű, 

gyökérparásodással, Verticilliummal, gyökér-

fonálféreggel szemben rezisztens. Az erősebb 

gyökértevékenységnek köszönhetően nagyobb 

terméseredményre, kiegyenlítetten jobb 

minőségre számíthatunk egész éven keresztül.

MAxIFORT F1
HR  ToMV/Fol:0,1/For/Pl/Va/Vd/Mi/Ma/Mj

Az eddig ismert oltványok közül a MAXIFORT F1 mutatta 

a legnagyobb ellenállást a gyökérzet betegségei ellen. 

A beoltott növények szárvastagságát 15-20%-kal 

növeli. Az oltott növényeket egy, vagy két szárral is 

lehet termeszteni. Oltás után a növények 2-3-szor 

erősebb gyökérzete jobb tápanyagfelvételt és nagyobb 

ellenálló képességet biztosít szárazság ellen, földes és 

ásványgyapot talajok esetén is.

Az oltvány jól tolerálja a Pepino mozaik vírust, valamint 

magas morfológiai toleranciát mutat a Verticulum 2 

és Pepino mozaikból összeállt új vírusfajta ellen. Igen 

ellenálló a fuzárium gyökérgombák támadása ellen. 

A MAXIFORT F1 patogén ellenállása is jobb. 

Az oltott növények gyökérrendszere erős, erőteljesen 

növekednek és vastagabb a száruk. Az oltott 

növényt használó ültetvényekben jobb kondíciót és 

egészségesebb növényeket figyeltek meg (kevesebb 

problémát a szürke penésszel) az egész vegetációs 

szezonban, valamint nagyobb a hőséggel szemben 

tanúsított ellenálló képességük is. Az oltott növények 

termésein gyakorlatilag meg sem jelennek a kiszáradás 

okozta felületi foltok, és ez egyértelműen hatással van 

a bevételekre.

OPTIFORT F1
HR  ToMV/Fol:0,1/For/Pl/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

Optifort F1 alany használatával erős szárú palántákat 

kapunk, amely lehetővé teszi a nemesített fajta 

generatív-vegetatív egyensúlyának gyors elérését, 

ugyanakkor gyors növekedést és erős gyökérzetet 

biztosít. A BALANCED POWER OPTIFORT F1 oltvány a 

„vegetatív”, vagy „közepesen vegetatív” növekedésű 

növénytermelési körülmények mellett lehet megfelelő. 

Ez a közepes és vastag szárú nemesített növények 

tökéletes alanya.

Az OPTIFORT F1 oltványok 
erényei:

 Erős szár jellemzi.

 Az egészségesebb és ellenállóbb növény-

   állomány magasabb terméshozamot biztosít.

 Tökéletesen termeszthető ásványgyapoton

   és szerves talajon is.

 A növényállomány jobban tűri az alacsonyabb

   hőmérsékletet.

 Melegebb talaj esetén ellenállóbb

   a gyökérbetegségekkel szemben.

 Biztosítja a generatív-vegetatív egyensúly

   gyors elérését.

A helyesen beoltott növény és az oltás helyének 

vágásfelülete

Az oltott növény gyökérzete
ÚJDONSÁG!

  PARADICSOM ALAnY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK: A Monsanto, vagy munkavállalói, vagy megbízottai által, akár 
szóban, akár írásban a fajtákról és teljesítményükről átadott információk jóhiszeműen át-
adott információk, azonban nem tekintendők a Monsanto által az értékesített fajták teljesít-
ményére és alkalmasságára vonatkozó általános érvényű nyilatkozatnak. Egy növényfajta 
teljesítménye függ a termesztési körülményektől, a helyi időjárási viszonyoktól és egyéb kör-
nyezeti körülményektől. Ezen okból a Monsanto semmilyen felelősséget nem vállal a nyújtott 
információkért.
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További információért
keresse kollégáinkat:

Monsanto Hungária Kft.

1238 Budapest

Majori (Tangazdasági) út

Telefon: +36 1 289 31 00

Fax: +36 1 289 31 31

vevőszolgálat:

Farkas Orsolya

E-mail: orsolya.farkas@monsanto.com

Tel: +36 76 505 790

Fax: +36 76 505 792

www.deruiterseeds.hu

TeRÜLeTI KÉPvISeLŐInK

Donkó Attila

Telefon: +36 30 297 7736

Papp Zoltán

Telefon: +36 20 973 9625

Sallai Imre

Telefon: +36 20 967 3690

Takács Tamás

Telefon: +36 30 683 1560

Takács Tamás

Donkó Attila

Donkó Attila

Sallai Imre

Papp Zoltán


