BEPPLER ZÖLDSÉG
MAGONC PROGRAM
•

Főként magyar nemesítésű, hazai klímán
kipróbált és szelektált fajták, melyek kiskerti,
hobbi kerti kiültetésekben már bizonyítottak

•

Több szállítási hétre is kérhető, szakaszos
ültetéssel ideális méretű palántát kínálhat
vásárlóinak

•

120 darabos rendelési egység, így vevőinek
széles választékot kínálhat

•

Értékesíthető palánták nevelhetők 4 hét alatt

•

Színes cseréppel is rendelhető

SÁRGA

NARANCS

PIROS

KÉK

SZEDER

LEVENDULA

VILÁGOSZÖLD

RÓZSASZÍN

A színes cserepek megrendelhetők az itt látható színekben.
Válaszható méretek: VCG 9 cm, VCG 10,5 cm, VCG 12 cm
Tetszőleges darabszámban kérhető.

ANTAL
márciustól július közepéig ültethető
termése szép fehér, nagyon vállas,
vastag húsú, TV fajta
egy szálra metszve vagy kordonos
termesztésre javasoljuk
sikeresen termeszthető fűtetlen,
alacsony berendezésekben és
szabadföldön is
TSWV rezisztens
ár: 32 Ft / db

ESZTER
márciustól július közepéig ültethető
hozama kiemelkedő, a legnagyobb
méretű és hozamú édes almapaprika a
piacon, termése fehérből pirosba érő
erős gyökér- és ágrendszert nevel,
lombja jól takar
szabadföldre és fűtetlen fóliába
javasoljuk
ár: 28 Ft / db

KARD
egész évben ültethető
halványzöld, hegyes erős, csípős paprika
termései nehezen pirosodnak és nagyon
pultállóak
fényszegény időszakban is jól és sok
darabot köt
termesztését két szálra metszve javasoljuk
TSWV rezisztens
ár: 35 Ft / db

VAZUL
egész évben ültethető, kiültetését
fűtetlen fóliába április végéig javasoljuk
szabályos termései vastag húsúak,
pultállóak
két szálra felkötözve vagy kordon
mellett termelhető
ár: 35 Ft / db

POSONIUM
februártól július végéig ültethető
édes, jóízű, nagyon vállas terméseket nevel
erős gyökere miatt szabadföldön sem dől el
két szálra metszve vagy kordon mellett
termeszthető
szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába
ajánljuk
TSWV rezisztens
ár: 32 Ft / db

HÉTVEZÉR
márciustól júliusig ültethető
termései szabályosak és vastag húsúak,
színe fehérből pirosba érő, TV fajta
nem korai fajta, de nagyon könnyen
termeszthető
két szálra felkötve vagy kordonban,
kevés metszéssel lehet vele dolgozni
szabadföldön és fűtetlen fóliákban is
bevált
ár: 28 Ft / db

CASSIOVIA
február elejétől július elejéig ültethető
enyhén csípős, nagyon vállas paprika,
zöldesfehérből pirosba érik
két szálra metszve vagy kordon mellett
termeszthető
szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába
ajánljuk
TSWV rezisztens
ár: 32 Ft / db

KÁRPÁT
túlnyomóan lapos, kétrekeszű, 130-150
grammos, kápia-típusú termések
sötétzöldből pirosba érik
bőtermő, középerős növekedésű
középkorai, folyamatosan kötő fajta
sokáig pulton tartható
ár: 32 Ft / db

ROD
fóliába március végétől július elejéig
ültethető, szabadföldi termesztésre is
alkalmas
sötétzöldből pirosba érő, sötét színű,
édes, vastag húsú pritaminpaprika
nagy méretű termések
bőtermő
ár: 32 Ft / db

ZSÓFIA
márciustól július közepéig ültethető
hozama magas, a jelenleg kapható csípős
almapaprikák közül a legtöbbet termő
fajta
folyamatosan és biztonságosan köt
termései fényesek, nem lilulnak
szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk
ár: 28 Ft / db

SPENCER
középerős, folyton növő
koktélparadicsom
hosszan pulton tartható, kiváló íz és
zamatanyag jellemzi sötétpiros bogyóit
nem savas, középkorai, fürtös termései
kerekek, 25-30 grammos bogyók, friss
fogyasztásra alkalmas fajta
egy fürtön 10-15 bogyó is terem
ár: 35 Ft / db

PEDRO
kései érés
folyton növő, erős növekedésű
közepesen nagy, kerek bogyók
120-135 grammos, ízletes termések
hosszan pulton tartható (LSL)
jól, könnyen termeszthető
metszést igényel
ToMV rezisztens
ár: 35 Ft / db

HUGO
közép-korai
nagy méretű, paprika alakú, húsos,
enyhén bordázott, kb. 140-200 grammot
elérő termések
nagyon ízletes
karós termesztés javasolt
folyton növő
ár: 35 Ft / db

HERODES
nagyméretű, 250 grammos termések
húsos, szív alakú bogyók
ökörszív típus
nagyon zamatos, édes
többszörös díjnyertes fajta
ár: 35 Ft / db

TYKING
középkorai érés
determinált, kompakt növekedés
frisspiaci paradicsom, lapított gömb
alakú termései 150-200 gramm
átlagtömegűek
kemény, lédús, befőzésre is alkalmas,
intenzív piros színű
ár: 22 Ft / db

TASTIER
koktélparadicsom, fürtös szedésre alkalmas
középkései
hosszan pulton tartható (LSL)
fürtönként 8-10 bogyó
50-60 grammos édes, vérpiros, gömbölyű
termések
karós termesztés javasolt, folyton növő,
mérsékelten erős növekedés
cherry típus, ToMV rezisztens
ár: 35 Ft / db

DAFNE
kerek, 120-140 grammos bogyók
fürtös termés
karós termesztés javasolt
folyton növő
hosszan pulton tartható (LSL)
termése nem reped
ár: 35 Ft / db

ROMUS
100-120 grammos termések
sárga színű, kerek bogyók
húsos, nagyon jó ízű paradicsom
folyton növő
mérsékelten erős növekedés
ár: 35 Ft / db

BRUTUS
akár 1 kg-os, 20 cm-es, piros, erősen
bordázott, húsos termés
középerős növekedés, folyton növő
nagyon ízletes
fontos a termésritkítás: maximum 2-3
termés fürtönként
hosszú tenyészidejű, igen bőtermő
ár: 35 Ft / db

BALKONSTAR
determinált növekedésű, maximum 70
cm-es növény méret, nem szükséges
visszacsípni
korai érés
szabadföldön és balkonládában is
termeszthető
apró (35-60 gramm), gömb alakú, ízletes
bogyók
ár: 22 Ft / db

BAJAJA

MANÓ

törpe növekedés
korai érés
balkonládában vagy nagyobb cserépben
is termeszthető, apró, gömb alakú bogyói
friss fogyasztásra alkalmasak
ár: 22 Ft / db

korai érés
gyors fejlődés, törpe növekedés
szabadföldi fajta
gömb alakú bogyói 50-60 gramm
átlagtömegűek
kiváló házi kerti paradicsom friss
fogyasztásra
ár: 22 Ft / db

DURPEEL

SAN MARZANO

középhosszú tenyészidő
erős növekedés
„lucullus” típusú, 100-110 grammos
bogyója kemény, jól szállítható
friss piacra kiváló
szárításra is kifejezetten alkalmas
ár: 22 Ft / db

közép korai
determinált növekedés
bőtermő
olasz „lucullus” típusú házi kerti fajta
jó ízű, vékony héjú, 80-100 grammos,
hosszúkás bogyói jól hámozhatók,
szeletelhetők
ár: 22 Ft / db

SUPER SWEET 100

ALEXANDRA

koktélparadicsom
extra intenzív íz
korai érés
folyton növő
fagyokig terem
Fusarium, Verticilium rezisztens
könnyen termeszthető, ellenálló fajta
ár: 60 Ft / db

középkorai padlizsán
ültetéstől számított 80-90 napra terem
az erős növekedésű tövek sötét lilafekete terméseket hoznak
megnyújtott karcsú csepp alakú termési
200-300 grammosak
szabadföldi termesztésre ajánlott
ár: 22 Ft / db

A prospektusban szereplő árak nettó árak, a 27% Áfa-t nem tartalmazzák!
Minimum rendelés: 5 tálca / vevő
Rendelési határidő: A kívánt szállítási hét előtt minimum 8 héttel!
Kiszerelés: 120 db / karton 3,5 cm-es tápkockában
Szállítási hetek: 2020 / 11, 13, 15, 17
Áruátvétel: Szigetszentmiklós, vagy az áruátvételi pontokon

TERÜLETI KÉPVISELŐK

Észak- és KeletMagyarország

Pethő Zsolt

Tel.: +36 70 324 6769
petho.zsolt@beppler.hu

Dél- és DélkeletMagyarország

Feldhoffer István

NyugatMagyarország

Bóna Dávid

Tel.: +36 30 952 3188
Tel.: +36 70 409 3026
feldhoffer.istvan@beppler.hu bona.david@beppler.hu
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