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 ÁRAINK  AZ  ÁFÁT  NEM  TARTALMAZZÁK!

Étkezési paprikák

Jelmagyarázat:  X = ajánlott ;  XX = nagyon ajánlott;  — = nem ajánlott.

JABLINA F1

14.350 Ft/1.000 szem

SUPERAMY F1 

SLAVY F1 LYDIA AMY 

14.350 Ft/1.000 szem

14.350 Ft/1.000 szem

Halványzöldből 
pirosba 
érő kúpos 
termésű fajta. 
Az extenzív 
termesztési 
viszonyokat 
jól tűri, stabil 
hozamú.

RAFAELA F1

Nagyobb és 
keményebb 
termésű az 
Amy-nál. 
Az intenzív 
körülmények-
nél kimagasló 
hozamú.

1.840 Ft/1.000 szem

SEMAROH 

10.400 Ft/1.000 szem

HAMIK® 

7.950 Ft/1.000 szem

Korai, sötét 
pirosba 
érő kápia, 
szabadföldi 
konstans fajta.

Középkései, 
édes jalapeno,  
éretten  
narancssárga  
színű és 
rendkívül 
ízletes. 
„Bébi” csemege 
paprika, szinte 
mag nélkül.

Szabadföldi 
kápia típus, 
jó egészségi 
állapot magas 
hozammal 
párosul.
Elsősorban 
pirosan 
történő 
betakarításra.

1.300 Ft/1.000 szem

1.960 Ft/1.000 szem

Korai édes 
nagy- 
kosszarv 
paprika, mely 
zölden és 
pirosan is 
betakarítható  
frisspiaci, vagy 
konzerv célra.

Stabil hozamú 
korai TV 
paprika.
Szabadföldi 
fajták közt 
kiemelkedő, jól 
tűri az extrém 
természeti kö-
rülményeket.

Lapított 
bogyójú, 
sárgába  
érő édes 
almapaprika  
hibrid. Töltésre 
és kádas  
savanyításra  is 
alkalmas.

Szállítási határidő a megrendeléstől számított kb. 2 hét.

növény termés ajánlott betakarítási idő ajánlott termesztési mód megjegyzés

fajta koraiság habitus színe technikai
érettségben

színe botanikai
érettségben

falvastagság
( mm ) tömeg ( g ) technikai 

érettségben
botanikai

érettségben szabadföldi fóliás üvegházi

kápia típusok

LYDIA korai magas zöld sötétpiros 3,0 - 4,0 70-80 — X X X X X — szabadföldi kápia

RAFAELA F1 nagyon korai közepes sötétzöld sötétpiros 6 100-120 X X X X X X — hegyes korai kápia

világoszöld típusok

SLÁVY F1 korai magas világoszöld piros 5 100-110 X X X X X X X X stabil hozamú fajta

tölteni való paprika típusok

AMY korai alacsony krémfehér világospiros 5 90-100 X X — X X X — szabadföldi fajták királynője

SUPERAMY F1 korai magas krémfehér világospiros 6 110-130 X X — X X X X X nagyobb, hegyes fehér

egyéb típusok

SEMAROH korai alacsony világoszöld piros 3,0 - 4,0 70-80 X X X X X X X X nagy kosszarv

HAMIK középkései közepes sötétzöld narancs 3 30-40 — X X X X X X X édes jalapeno

JABLINA F1 középkései közepes krémfehér sárga, narancssárga 3,0 - 5,0 50-80  X X — X X X — édes almapaprika
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PALINDA F1

16.360 Ft/1.000 szem

Lapított bogyójú, pirosba érő 
csípős almapaprika  hibrid. 
Kiváló ízű és nagyon jó húsú 
fajta.

OSTRY F1

14.350 Ft/1.000 szem

Enyhén csípős  „PCR”típusú 
paprika. 
Nagyon rövid tenyészidejű. 
* SHU 650 értékkel

KORAL ORANGE KORAL

1.270 Ft/1.000 szem 2.540 Ft/1000 szem

Nagyon csípős cseresznye 
típus. Zöldből pirosba 
érik,  betakarítása   mindkét 
állapotban lehetséges.
* SHU 30.000 értékkel és 
2-2,5 cm-es bogyó átmérővel 
rendelkezik.

           Újdonság!

Az ORANGE KORAL korai érésű, 
nagyon erős cseresznye típus.

Kiváló minőségű, zöld és 
sárga-narancs színben egyaránt 
betakarítható. 

PALIVEC

2.330 Ft/1.000 szem

Közepesen hosszú kecskeszarv.  
Frisspiaci és konzervipari célra 
is alkalmas.
* SHU 1.000 értékű, 17 cm-es 
bogyókat termő fajta.

DAMIAN 
    KILIAN 

    KRISTIAN

4.670 Ft/1.000 szem

Nagyon csípős chili típusok: 
Zöldből pirosba  nő
* SHU 35.000      9 cm.
Zöldből narancssárgába  nő
* SHU 50.000      8 cm.
Zöldből sárgába  nő
* SHU 55.000      8 cm.

Csípős paprikafélék

Jelmagyarázat:  X = ajánlott ;  XX = nagyon ajánlott;  — = nem ajánlott.

Szállítási határidő a megrendeléstől számított kb. 2 hét.

növény termés ajánlott betakarítási idő megjegyzés

fajta koraiság habitus színe technikai
érettségben

színe botanikai
érettségben csípősség

falvastag-
ság

( mm )
hossz ( cm ) technikai 

érettségben
botanikai

érettségben

OSTRY F1 nagyon korai közepes világoszöld piros enyhén csípős  4,0    13 X X X hibrid „PCR”típus

PÁLIVEC korai magas zöld sötétpiros csípős  3,0    17 X X X csípős kecskeszarv

DAMIÁN középkorai közepes zöld piros nagyon csípős  3,0    9 X X X chili típus, szabadföldre is

KILIÁN középkorai közepes zöld narancs nagyon csípős  3,0    8 X X X chili típus, szabadföldre is

KRISTIÁN középkorai közepes zöld sárga nagyon csípős  3,0    8 X X X chili típus, szabadföldre is

KORÁL korai alacsony sötétzöld sötétpiros nagyon csípős  2,0    2-2,5 X X X csípős cseresznyepaprika

PALINDA F1 középkései alacsony krémfehér halvány piros csípős 5,0 3-5 XX — csípős almapaprika
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ÁRAINK  AZ  ÁFÁT  NEM  TARTALMAZZÁK! Szállítási határidő a megrendeléstől számított kb. 2 hét.

KADERAVA

1.115 Ft/100 g

Mohafodrozatú, bőtermő,
közvetlen felhasználásra. 
Kiemelkedő 
betegségellenállóság,  
szárazságtűrés.

GIGANTE D’ITALIA

1.115 Ft/100 g

Simalevelű, lisztharmat 
toleráns, buja növekedésű fajta.
Gépi betakarításra  és 
szárítóipari feldolgozásra.

LevélpetrezselyemGyökérpetrezselyem

ORBIS

2.330 Ft/50 g

Magas hozamú, középkorai 
fajta. Középhosszú,  egyenletesen  
fehér a gyökere és húsa  is. 
Friss fogyasztásra és ipari 
feldolgozásra egyaránt alkalmas.

OLOMUCKA DLOUHA

TROJA

1.380 Ft/50 g

2.330 Ft/50 g

Késői nagyon jól tárolható, 
hosszú gyökerű fajta, amely a 
szárazságot  jól tűri. 

           Újdonság!

Közép-késői
gyökérpetrezselyem, kiválóan 
tárolható.
Sima, széles gyökér.

ATIKA

2.015 Ft/50 g

Korai, lisztharmat toleráns 
gyors növekedésű fajta. Jól 
tárolható, ezért frissfogyasztásra 
és ipari feldolgozásra is alkalmas.

EFEZ

2.330 Ft/50 g

Középkorai 20-23 cm gyökérrel 
rendelkező fajta.
Egészségi állapota és pulton 
tarthatósága kiemelkedő.

Nagyobb mennyiség vagy más 
kiszerelési egység esetén
egyedi árajánlatot adunk!

Pillírozott és előcsíráztatott 
vetőmag is rendelhető.

fajta koraiság tenyészidő
(nap)

gyökér hossz 
( cm ) lomb megjegyzés

ATIKA korai 170 19-22 középmagas lisztharmat toleráns

ORBIS középkorai 182 20-22 magas bőtermő, jó egészségi állapotú

OLOMUCKÁ DLOUHA késői 200 21-23 közepes szárazságtűrő

EFEZ középkésői 185 20-22 magas lisztharmat toleráns

TROJA középkésői 185 20-21 közepes jó egészségi állapotú
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Szállítási határidő a megrendeléstől számított kb. 2 hét.

Pasztinák

Tarlórépa       Újdonság!

Zeller

850 Ft/50 g

180 napos tenyészidejű, 
jól tárolható fajta. Ipari 
feldolgozásra  is alkalmas.

850 Ft/50 g

Hosszú, fehér, aromás gyökerű. 
Tenyészideje 200 nap. Ipari 
feldolgozásra és frisspiacra is.

4.240 Ft/25 g

4.240 Ft/5.000 szem

Levélzeller. Jó egészségi 
állapottal és nagy hozammal . 
Gépi betakarításra alkalmas.

Gumós zeller, antociános  
elszíneződésre  nem 
hajlamos.  Friss fogyasztásra 
és feldolgozásra is alkalmas. 
Tenyészideje 140 nap.

ANDY F1AMELIE F1 PURPLE TOP
 WHITE GLOBE

865 Ft/100 g865 Ft/100 g 360 Ft/100 g

Közepesen korai fehérrépa
(55 - 60 nap), nagy 
gyökerekkel.
A kerek gyökér hófehér 10-12 cm 
átmérőjű, enyhén mustáros ízű.
Ez a hibrid megfelelő tavaszi 
és nyári vetésre. Minden típusú 
felhasználáshoz ajánljuk, 
beleértve a friss étkezést, a 
főzést és tárolást.

Korai fehérrépa ( 45-50 nap), 
amely különösen alkalmas 
fóliában való termesztésre.
A kerek, hófehér gyökerek 
átmérője 5-7 cm, édes ízű. 
Tavaszi és nyári vetésre 
alkalmas.

Hagyományos közép korai
(50–55 nap) fehérrépa nyári 
vetésre. A kerek gyökerek 
fehérek, fényes lila vállúak. 
Átmérőjük:  10–12 cm.
A gyökerek kellemes ízűek. 
Frisspiacra és tárolásra 
egyaránt alkalmas.

Cékla

CERVENA KULATA

RENOVA

1.060 Ft/50 g

1.060 Ft/50 g

Detroit típusú kerek répatestű  
„jól bevált” fajta. Tárolásra 
és ipari feldolgozásra igazán 
alkalmas.

Nagy hozamú, hosszú 
répatestű  fajta sötétvörös, 
fehér gyűrű nélküli hússal.

NEONDLOUHY BILY

JEMNYBIELAS
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ÁRAINK  AZ  ÁFÁT  NEM  TARTALMAZZÁK! Szállítási határidő a megrendeléstől számított kb. 2 hét.

2.300 Ft/100 g

2.100 Ft/100 g

2.100 Ft/50 g

2.100 Ft/100 g

3.500 Ft/50 g

3.500 Ft/100 g

3.500 Ft/50 g

2.100 Ft/100 g

Sárgarépa

NANTES 3 (TIP-TOP)

KAROTINA

CHAMARE

VANDA

JOLANA F1

RUBINA

KOLOSEUM F1

JITKAF1

fajta típus koraiság tenyészidő
 (nap)

 hossz
(cm)

közvetlen fogy-
asztás  tárolás  ipari feldolgozás megjegyzés

NANTI 3 Nanti középkorai 120 16-20 X X X X kiegyenlített gyökéralak

KAROTINA Nanti középkései 135 14-16 X X X X X tradícionális fajta

CHAMARE Chantenay középkései 135 13-15 X X X X X juice készítésre alkalmas

JITKA F1 Berlikum középkései 135 18-22 X X X X X X tárolásra, ipari feldolgozásra, csomózásra

KOLOSEUM F1 Berlikum kései 145 19-24 X X X X X bőtermő, tárolásra és ipari feldolgozásra

RUBINA Berlikum kései 145 18-22 X X X X X tradícionális fajta

VANDA Nanti korai 120 18-20 X X X X korai, nanti típus

JOLANA F1 Nanti középkései 125 18-22 X X X X X X tárolásra, csomózásra

Jelmagyarázat:  X = ajánlott ;  XX = nagyon ajánlott.
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Szállítási határidő a megrendeléstől számított kb. 2 hét.

Hónapos retek és egyéb retek fajták

KVARTA

BLANKA

1.115 Ft/100 g

Tetraploid, elsősorban 
szabadföldi termesztésre 
ajánlott, gömb alakú retek.
A hideget jól tűri.

Korai, fehér gumójú 
retek, mely tavaszi és őszi 
termesztésre  ajánlott. 
Színkeverékes kötözésre is. 
Nyújtott gömb alakú.

PANTER

JAPANA F1 KULATA CERNA

1.380 Ft/100 g

4.030 Ft/100 g 1.060 Ft/100 g

1.600 Ft/500 g

70 napos, nyári vetésű, 6-8 cm 
átmérőjű fekete retek.
Lapított gömb alakú, 5-9 cm.

70 napos, nyári vetésre 
javasolt retek. 
Gumója 30-40 cm hosszú, sima 
felületű, tompa végű.

Lapított gömb alakú, 5-9  cm 
átmérőjű fekete retek, nyári 
vetésre.

Áttelelő fokhagyma,
 közepesen korai fajtája az 
őszi ültetéshez A hagymák 
súlya 80–100 g. Krémes fehér 
csomagolással és 8 - 12 barna 
bőrű fokhagymagerezddel kell 
rendelkeznie. Jól tárolható, 
finom ízű fajta. Közép- és 
hosszúnapos típus.

1.700 Ft/100 g

Nézze meg teljes
katalógusunkat a

www.kesjarflora.hu
oldalon

Jelmagyarázat:  X = ajánlott ;  XX = nagyon ajánlott;  — = nem ajánlott.

Fokhagyma       Újdonság!

STEPAN

HÓNAPOS RETEK

ajánlott termesztési mód gumó

fajta koraiság fólia szabadföldi tavaszi
vetés

szabadföldi nyári
vetés alak szín átmérő

( cm )

KVARTA nagyon korai X X X X X X gömb piros 2,5-3,5

BLANKA korai X X X X nyújtott gömb fehér 2,0-3,0

EGYÉB RETEK FAJTÁK

ajánlott termesztési mód gumó

fajta tenyészidő
( nap ) fólia szabadföldi tavaszi

vetés
szabadföldi nyári

vetés alak szín átmérő
( cm )

PANTER 70 X X X X gömb fekete 6,0-9,0

JAPANA F1 70 — — X X henger fehér hossz: 25-30

KULATA CERNA 70 X X X X gömb fekete 5,0-9,0
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ÁRAINK  AZ  ÁFÁT  NEM  TARTALMAZZÁK! Szállítási határidő a megrendeléstől számított kb. 2 hét.

Hagyma

Ellipszis alakú,  bronzszínű  
páncéllal  rendelkező  korai 
vöröshagyma.
Hosszúnappalos tavaszi 
fajta, közepes idejű tárolásra 
alkalmas.

Új, középkorai fajta, attraktív 
fehér páncéllal.
Alkalmas lehet kötöző 
hagymának,  gyöngyhagymának  
és magas szárazanyag tartalma 
miatt szárítmánynak is.
Lapított gömb alakú.

fajta típus tenyészidő 
vetéstől ( nap ) héjszín hagymaalak szárazanyag

  tartalom %
hagyma súly

(g) tárolhatóság  ideje

ALBIENKA tavaszi 125 fehér lapított gömb 14 105 rövid

DAGMAR tavaszi 130 bronz gömb 11,6 140 középhosszú

AGOSTANA tavaszi 133 fehér gömb 11,2 148 rövid

KARMEN tavaszi 126 lila lapított gömb 13,8 109 középhosszú

KARMINKA tavaszi 120 lila ellipszis 13,2 90 középhosszú

ELISTA tavaszi 122 bronz ovális 13 110 középhosszú

KLARIA tavaszi 126 bronz gömb 14 165 hosszú

AENEUS F1 tavaszi 135 bronz gömb 14,5 160 hosszú

WINTERIA áttelelő - sárga gömb 11 115 középhosszú

3.820 Ft/100 g

2.870 Ft/100 g

3.800 Ft/100 g

3.180 Ft/100 g

6.470 Ft/100 g9.300 Ft/100 g

3.820 Ft/100 g

6.470 Ft/100 g 5.200 Ft/100 g

KARMEN

KLARIA

DAGMAR AGOSTANA

KARMINKAAENEUS F1

Középkorai lapított gömb alakú  
lilahagyma. 
Jó fajta a frisspiac és az ipar 
számára is. Kitűnő saláta 
hagyma, jól tárolható.

           Újdonság!
Közép-korai fajta. Vastag, 
barnássárga színű héjjal. Magas 
hozamú, jó tárolhatósággal.
A levelek felállóak és gyorsan 
száradnak, ami rendkívül 
toleráns a penészedésre..

Középkorai, robosztus 
gyökérzetű fajta. Elsősorban a 
szárazabb  régiókba ajánljuk. 
Világos, bronz-barna színű, jól 
tárolható.

Korai, fehér, szabályos  kerek 
hagymákat  nevelő fajta,  
mely alkalmas  frisspiaci, vagy 
gyöngyhagymaként  való 
értékesítésre.

Ellipszis alakú,  korai 
lilahagyma, amely frisspiaci 
értékesítésre alkalmas közepes 
tárolási képességgel.

           Újdonság!
Közepesen korai hibrid kiterjedt 
gyökérzettel és erős függőleges 
levelekkel. Jól tárolható, magas 
hozamú.
Szárazságtűrő, penésznek 
ellenálló.

ALBIENKA

ELISTA WINTERIA

Új, korai áttelelő hagymánk, 
magas hozammal. Gömb alakú, 
szilárd, sárga héjjal. Közepesen 
hosszú tárolásra alkalmas.
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Szállítási határidő a megrendeléstől számított kb. 2 hét.

GERDA

SNOW QUEEN F1

KA J

RANILA

1.910 Ft/50 g

5.350 Ft/50 g

2.550 Ft/50 g

3.015 Ft/50 g

Korai, nagyon jól áttelelő  
hagyma.  Jól tűri a hideget,  
ezért alkalmas  tavaszi és őszi 
vetésre is.

           Újdonság!
Nagyon korai hibrid, amely 
sötétzöld levelekkel finom 
szárakat hoz létre. Alkalmas őszi 
és tavaszi vetésre is. 
Egységes, hidegtoleráns, 
csomózásra alkalmas fajta.

Késő tavaszi,  nyári és őszi 
kötözésre alkalmas fajta.
Sötétzöld levelei kb.
70 cm-esek, a gyökér fehér 
része kiváló egészségi állapotú.

           Újdonság!
Korai (75 nap), csomózható
fajta, kora tavaszi vetésre. 
Vethető és betakarítható úgy, 
mint egy gyöngyhagyma.

Kötöző hagymaPóréhagyma       Újdonság!

MORAVIN F1

ODRIN F1

BYSTRIN F1

4.150 Ft/1.000 szem

4.150 Ft/1.000 szem

4.150 Ft/1.000 szem

Hosszú fehér szárú póréhagyma, 
július eleji betakarításhoz. 
Hosszú élettartamú, magas 
növények, világoszöld egyenes 
levelekkel.Nagyon rezisztens. 
75 napos, a tengely hossza/
átmérője: 45/3 cm

Közepesen magas és nagyon 
gyorsan növekvő póréhagyma , 
sötétzöld levelekkel. 
Toleráns a betegségek és a 
tripsz ellen. Jól bírja a hideg és a 
meleg hőmérsékletet.
 85 napos, a tengely hossza/
átmérője: 35/5 cm

Téli fajta, kiváló hidegtűrő 
képességgel, rövid, de robusztus 
növény, kékeszöld levelekkel. 
Erős gyökere van, nagyon 
ellenálló fajta.November-áprilisi 
betakarításra. 100 - 140 napos, 
a tengely hossza/átmérője: 
30/6 cm

JEMNA PRAGA

1.910 Ft/50 g 1.910 Ft/50 g

Világoszöld, finom levelű 
fajta. Elsősorban házikerti 
termesztésre.

Közepesen finom levelű, 
sötétzöld fajta intenzív 
aromával. Cserepes 
termesztésre kiváló.

Metélő hagyma
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ÁRAINK  AZ  ÁFÁT  NEM  TARTALMAZZÁK! Szállítási határidő a megrendeléstől számított kb. 2 hét.

Bokor paradicsomok Folytonnövő paradicsomfélék

TORO F1

ZOFKA F1

Korai, 80-100 grammos 
bogyókkal rendelkező 
klasszikus fajta. 

           Újdonság!
Közép-korai paradicsom, 
alkalmas üvegházban és a 
szabadban történő termesztésre.
A gyümölcsök 80-100 grammosak.
Szárításra is alkalmas.

BIBI (SM-FRZ) 

MARIENKA F1 

TEREZA F1

SEMAROL

7.610 Ft/1.000 szem

VALDO (SM-VAL) 

JAHODO

4.210 Ft/1.000 szem

Nagyon korai ESL nagyobb 
koktélparadicsom kiváló ízű 
bogyókkal, melyek tömege
30-40 g és 2,5 cm átmérőjű.

4.210 Ft/1.000 szem

2.915 Ft/50 g 6.570 Ft/1.000 szem

5.400 Ft/1.000 szem

5.400 Ft/1.000 szem

Nagyon korai fajta ipari 
feldolgozásra.

Középkorai, 130-150 g 
bogyótömegű,  lapított bogyójú 
frisspiaci fajta, amely kézi 
szedésre kiváló.
Nagyon jól bírja a melegebb 
napokat.

Nagyon korai, folyamatosan 
érleli a 90-100 grammos kerek 
bogyóit.
Gömb alakú, közvetlen 
frisspiacra ajánlott, kedvelt 
fajta. 

DATLO (SM-DAT) 

JERGUS F1

7.610 Ft/1.000 szem

7.610 Ft/1.000 szem

7.610 Ft/1.000 szem

Korai, sárga színű ovális alakú 
16-20 g-os bogyókat nevelő 
fajta .
A legjobb ízű paradicsomok 
egyike, amely kitűnik bőtermő 
képességével. 

           Újdonság!
Közép-korai hibrid.A lapított 
gyümölcsök 400-500 gramm 
súlyúak.
Alkalmas üvegházban 
és szabadban történő 
termesztésre. 

Korai, ovális 20-24  grammos, 
nagyon jól pultontartható, 
egységes bogyókat nevelő fajta.
Kitűnik fényes terméseivel. 
  

Korai, folytonnövő típus. 
Szamóca alakú termésekkel, 
kiváló édes ízzel rendelkező 
fajta.
Nagyon jól tárolható.
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CHARLOTTE F1

ANYA F1DAFNE F1NAJADA F1

LILI F1ORNELLO F1

7.600 Ft/50 g 7.630 Ft/1.000 szem

8.900 Ft/50 g8.900 Ft/50 g8.900 Ft/50 g

6.430 Ft/50 g

Nagyon korai, apró tüskés, 
multifruit típusú fajta. 
Hosszú, karcsú, peronoszpórával 
szemben ellenálló terméseket 
nevel.

Korai, karcsú, sötét termésű  
uborka,  mind szabadföldi,  
mind hajtatott  termesztésre. 
23-24 cm-es termések, piacos 
értékesítésre kiválóak

Legkorábbi partenokarp 
uborkánk. Sötétzöld, bőtermő, 
keseredésre nem hajlamos fajta.  

           Újdonság!
Rendkívül korai fajta, hosszú 
termésekkel.

Korai, nagyon bőtermő, kiváló 
egészségi állapotú fajta.

Középkorai tenyészidejű,  nagy 
terméspotenciájú  aprótüskés  
típus. Peronoszpórával  
szemben ellenálló.

SALÁTA U
BORKA

KONZERV UBORKA

konzervuborka termés rezisztencia

fajta koraiság növekedési
erély

genetikai keseredés
mentesség tüskék hossz/vastagság

arány ( cm) szín CMV CC ALS DM PM megjegyzés

NAJADA F1 nagyon korai kompakt igen fehér 4,1:1 8 R R R - T frisspiacra, ipari feldolgozásra is

DAFNE F1 nagyon korai kompakt igen fehér 3,4:1 8 R R - - keseredésre nem hajlamos

ANYA F1 nagyon korai kompakt igen fehér 3,1:1 9 R R - - T kiváló egészségi állapotú fajta

CHARLOTTE F1 nagyon korai kompakt igen fehér 3,5:1 7 R R - T T nagy termésberakódás

ORNELLO F1 középkorai kompakt igen fehér 3,4:1 8 R R - T - a rosszabb termesztési körülményeket is tűri

SALÁTA UBORKA

LILI F1 korai közepes igen - hossz: 23-24 cm 9 R R - T T karcsú, sötét termés

Jelmagyarázat:  Szín: 1=világoszöld, 10= sötétzöld;  Rezisztencia: CMV=uborka mozaikvírus, CC=uborkavész, ALS=fenésedés, DM=uborka peronoszpóra, PM= uborka lisztharmat, R= rezisztens, T=toleráns

Konzerv- és saláta uborka
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LAURA

GOLIAS

HOKKAIDO 
ORANGE

APETIT

YELLOWGIRLS F1 

3.400 Ft/50 g

960 Ft/50 g

4.050 Ft/50 g

1.600 Ft/50 g

5.830 Ft/50 g

Korai, kisebb gyümölcsű, 
butternut típusú sütőtök.
Világosbarna héjszínű, sötét 
narancssárga húsú, kevés 
maggal.
Termései 1-1,5 kg-osak
növényenként.
3-5 db termést hoz.

Tradícionális nagy hozamú 
fajta. Termése 20-30  kg 
súlyú, édes narancs színű 
hússal. Ipari feldolgozásra 
alkalmas.
Falvastagsága 3-5 cm.

Lapított gömb alakú, 
naracssárga  színű, kiváló 
hús-és bélarányú, magas 
karotin tartalmú fajta.

Maghéj nélküli tök, kompakt 
növekedése miatt jól 
sűríthető.
Friss fogyasztásra, pörkölésre 
és olajnak is felhasználható.       

Igen jó minőségű 6-8  kg 
súlyú halloween tök. Termése 
egységes kerek, fényes 
narancsszínű.

17.900 Ft/50 g

6.200 Ft/50 g 6.200 Ft/50 g

6.200 Ft/50 g

6.200 Ft/50 g 6.200 Ft/50 g

13.500 Ft/50 g 6.200 Ft/50 g

6.200 Ft/50 g 6.200 Ft/50 g

Dísztök       Újdonság!

TRNOVA KORUNA

PEAR BICOLOR

SWEET DUMPLING

Tök

LISCIA

3.380 Ft/50 g

Butternut típusú 
sütőtök,2,5-3,5  kg-os 
termésekkel.

JACK BE LITTLE

BABY BOO

Z BRADAVIC

CELEBRATION F1

KRIDLA ANDELSKA KAČENKY

MINI TURBAN
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Patiszon Padlizsán       Újdonság!

SUNSEANCE F1 BE 02 F1

7.130 Ft/50 g 590 Ft/100 szem

Attraktív citromsárga lapított 
bogyójú patiszon.
Az első termések vetés után 70 
nappal megjelennek.

Korai  hibrid, fűtött vagy nem 
fűtött beltéri termesztésre, 
valamint szabadtéri termesztésre 
alkalmas. Rózsaszín gyümölcsei 
ovális-kerekek és kissé 
bordázottak. A hús még vágás 
után is fehér marad. Jól termő, 
frisspiaci termék.

DELIKATES SE 02 F1

GREENDISC F1EMPEROL F1 CL 02 F1

1.060 Ft/50 g 590 Ft/100 szem

6.260 Ft/50 g 590 Ft/100 szem

Korai bokorpatiszon. 
Bőtermő fajta, erős lisztharmat  
toleranciával.  Tenyészideje 70 
nap. 

Korai, magas terméshozamú 
hibrid, amely üvegházban és 
nyílt területen termeszthető. A 
fekete gyümölcs kerek-ovális 
alakú, húsos  és nagyon kevés 
magvú. Fusarium és más talaj 
által terjesztett gombás beteg-
ségeknek elleáll.

Különleges, sötét zöld színű 
patiszon, mely nagyon bőtermő.
Technikai érettségben fehér 
pöttyei teszik attraktívvá.

           Újdonság!
Korai, bokor cukkini fajta.  
Krémeszöld színű és enyhén 
csíkos, magas hozamú.
Átlagosan  60 nappal a vetés 
után szedhető.

A húsos gyümölcsök kerek-
oválisak és kissé bordázottak, 
vonzó fehér bőrükkel. 

Cukkini

POSEIDON F1

ATHENA POLKA

6.200 Ft/50 g

6.200 Ft/50 g

4.500 Ft/50 g

Középkorai bokor cukkini. 
60 nappal vetés után már 
szedhető.
Bébi cukkiniként is 
fogyasztható, értékesíthető.

Aranyszínű termésű,
édes húsú cukkini,
magas  béta-karotin  
tartalommal.
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PREDZVEST

VERTUS 2

1.100 Ft/1.000 szem

1.100 Ft/1.000 szem

85-90 napos friss fogyasztásra  
ajánlott  fajta, mely 60-70  dkg-
os tojás alakú fejeket képez.

130-150  napos, nagy hozamú 
késői fajta. A fejek lapított gömb 
alakúak,  friss fogyasztásra és 
tárolásra is.

Kelkáposzta

Kelbimbó

GIGANT

DANET F1

DVORANA BLANKYT 

VIOLA

MODRAVA F1

850 Ft/1.000 szem

3.900 Ft/1.000 szem

850 Ft/1.000 szem

850 Ft/1.000 szem

850 Ft/1.000 szem

3.075 Ft/1.000 szem

Késői, hosszú tenyészidejű  
fehér karalábé.   Gumói 3- 5 kg 
súlyúak,  repedésre,  fásodásra  
nem hajlamosak,  jól tárolhatók. 
130 napos.

Korai hibrid. A hajtások 
kisebbek a szár felső részén, és 
az alján nagyobbak. Otthoni 
kertekbe és friss piacra ajánlott. 
Kiváló hideg tolerancia amely 
lehetővé teszi a téli betakarítást.

Fehér karalábé, mely jól tűri az 
alacsony hőmérsékletet és a 
gyenge  fényviszonyokat.  Korai 
termesztésre  ajánlott. 
55 napos.

80 napos tenyészidejű, kompakt 
levélzetű kék karalábé.

Korai szabadföldi  kék karalábé 
fajta újdonságunk.
Sötétlila termései felrepedésre 
nem hajlamosak.

Korai, egységes  állományt  
képező kék karalábé  hibrid, 
hajtatásra  és szabadföldre. 
Közepes méretű lapított gumói 
kiváló minőségűek, fásodásra,  
repedésre nem hajlamosak.

Karalábé
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Fejes saláta

Spenót

Rukkola

MARATON

MATADOR

ROKETA (Eruca Sativa)

MONORES

WILD ROCKET 
(Diplotaxis Tenuifolia)

2.015 Ft/2.500 szem

640 Ft/50 g

315 Ft/50 g

640 Ft/50 g

9.730 Ft/200 g

Középkorai, hullámos,  
világoszöld fejeket nevelő fajta 
tavaszi és nyári vetésre.
Kb. 380 g.

Klasszikus, konstans  spenót 
fajta.

Tölgylevelű, enyhébb  ízvilágú 
fajta.

Ovális, lekerekített levelű korai 
fajta. Alkalmas tavaszi vagy őszi 
betakarításra is.

Intenzív ízű, erősen szeldelt 
levelű fajta.

Levélsaláta

DUBAGOLD

DUBARED

3.075 Ft/2.500 szem

3.075 Ft/2.500 szem

Tavaszi és őszi termesztésre  
alkalmas,  középkorai sárgászöld 
levélszínű saláta.
Sima levelű, 500 grammos fejeket 
nevelő, jóízű fajta.

Tavaszi és őszi termesztésre  
alkalmas  piros tölgylevél saláta. 
Sima levelű, kb. 480 grammos 
fejeket képez.
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3.425 Ft/5 kg
17.125 Ft/25 kg

LILANA

PETRONILA

NUGETKA

SCARLET

1.825 Ft/500 g

2.200 Ft/500 g

2.200 Ft/500 g

4.250 Ft/500 g

Viasz hüvelyek: 12–15 cm, 
átmérő 0,8 cm, világosbarna 
magok: WTS 210 g. 
Közép-korai bokor bab 
sárga hüvelyekkel és nagy, 
világosbarna magvakkal. 
Friss használatra, 
valamint fagyasztásra és 
konzervkészítésre alkalmasak.

Hüvelyek: 8-10 cm, fehér magok,
WTS körülbelül 380 g
 Közép-korai, ellenálló fajta. A 
növény magassága 50 - 60 cm.
 A fehér magok közepes 
méretűek.
Friss piacra és konzervkészítésre 
alkalmas.

Héjas viasz hüvely: 13 - 17 cm, 
világosbarna magok: 
WTS körülbelül 600 g. 
Korai héjas bokor bab 
zöld hüvelyekkel és nagy, 
világosbarna magvakkal.
Frissen fogyasztható héjas bab 
vagy száraz bab.

Világos zöld hosszú hüvelyekkel 
(17–22 cm) és nagyon nagy, 
fekete, foltos magokkal.
WTS körülbelül 1700 gramm,
a szár nagyon erőteljes és 
elérheti a 4 métert. 
A magok kiváló ízűek 
és főzéshez vagy 
konzervkészítéshez 
megfelelőek.

Bab       Újdonság! Zöldborsó

OSKAR

Nagyon korai, legkedveltebb 
borsó fajtánk.
Hosszú hüvelyű, nagymagvú, 
kiemelkedő hozamú és ízű fajta.

SZÁRAZ B
ABNAK IS

FUTÓBAB
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Csemegekukorica
Szuperédes Takarmánykukorica       Újdonság!

RAMONDIA

ZE SZLOVÁKIA

ZE OTIS

LONGA

ZE ZELSTAR

1.800 Ft/100 g

1.590 Ft/100 g

Tenyészidő: 87 nap

Korai fajta. 75 % sárga és 
25%  fehér szem a csöveken, 
minimális oldalhajtással.
Kiváló ízű fajta.
Szemsorok száma 16-18.

Tenyészidő: 87 nap

Korai – középkorai fajta. 
Oldalhajtás nélküli, hosszú 
csövekkel. Nagyon ízletes fajta. 
Szemsorok száma 16-18.

FAO 300
gabona

FAO 350
gabona

FAO 330
siló, gabona
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Bazsalikom DARK GREEN

Bazsalikom PURPLE OPAAL

Kapor HANAK Zamatos turbolya COMMUN Lestyán

Levendula KörömvirágKoriander AROMA

915 Ft/25 g

1.400 Ft/25 g

170 Ft/25 g 255 Ft/25 g 2.320 Ft/25 g

5.480 Ft/25 g 560 Ft/25 g115 Ft/25 g

Ocimum basilicum

  Ocimum basilicum

Anethum graveolens Anthriscus cerefolium Levisticum officinale

Levandula officinalis Calendula officinalisCoriandrum sativum, erős aromájú

Citromfű

3.460 Ft/25 g

Melissa officinalis

Kakukkfű

4.490 Ft/25 g

Thymus vulgaris

Gyógy- és fűszernövények
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Hobby kínálat

Paradicsom Sejk- 3146

1 g/tasak • 215 Ft/tasak

Petrezselyem Atika- 3004

3 g/tasak • 215 Ft/tasak

Zeller Neon- 0403

0,4 g/tasak • 215 Ft/tasak

Cukkini
színkeverék - 0661

12 szem/tasak  • 390 Ft/tasak

Padlizsán mix 
keverék - 1912

30 szem/tasak • 480 Ft/tasak

Sárgarépa
Nanti 3 ( tip-top ) - 2205

1,5 g/tasak • 250 Ft/tasak

Kisvirágú bársonyvirág - 
9515

1 g/tasak • 215 Ft/tasak

Paprika Chili mix-2565

0,4 g/ tasak  • 390 Ft/tasak

Csípős paprika
Naga morich-2557

15 szem/tasak • 700 Ft/tasak

Csípős paprika
Habanero red - 2556

15 szem/tasak • 700 Ft/tasak

®
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Zöldség vetőmag kiskereskedelmi árlista

www.kesjar�ora.hu2020. január 1-től visszavonásig érvényes

A Kesjár Flora Kft. által forgalomba hozott vetőmagok megfelelnek az 55/2002. sz. EU direktívának, a 2003. évi LII. Vetőmagnövénynek valamint az 50/2004-
es FVM rendeletnek. A forgalmazott vetőmagtételekhez vetőmag minősítési bizonyítvány nem kerül kibocsátásra, mivel minden tasakon feltüntetjük az 
előírt információkat.
1./Általános feltételek
Jelen szerződési feltételek a Kesjár Flora Kft.(továbbiakban Eladó) valamennyi üzleti kapcsolatában érvényesek, azok külön megállapodás nélkül is részét 
képezi az Eladó által kötött valamennyi szerződésnek. Jelen üzleti feltételektől eltérő szerződési feltételeket Felek egyedi, egymással kötött szerződésben 
kötelesek rögzíteni. 
Az általános feltételek Vevő általi megismerését és elfogadását követően Felek közötti jogviszonyra az abban foglaltak az irányadók. Felek közötti, egyedi 
szerződés fennállása esetén, amennyiben az általános feltétel és az egyedi szerződés más feltétele egymástól eltér, Felek közötti jogviszonyban az utóbbi az 
irányadó Vevői megrendelés szóbeli vagy írásbeli leadása, illetve az áru vagy számla átvétele egyben annak elismerése, hogy a Vevő az általános feltételeket 
elismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el és, hogy azok érvényesek a további szállításkora és üzleti kapcsolatokra is.
2./Ajánlatok és megállapodások
Az Eladó által tett ajánlattétel nem jelent szerződési kötelezettséget, az jogkövetkezmények nélkül visszavonható. Az árajánlatban, árlistában megadott árak 
az ÁFA-t nem tartalmazzák. Új árlista kibocsátásával az előző érvényét veszíti. A terméskiesés és árfolyamváltozásból adódó árváltozás jogát Eladó fenntartja, 
amit megrendeléskor minden esetben előzetesen közöl. Az elfogadott ajánlatokat az Eladó. az elfogadást követő 5 napon belüli jogkövetkezmények nélkül 
visszavonhatja, amely határidőn belül Vevő az Eladóval szemben igénnyel nem élhet. Eladó vetőmagjai saját költségére készített csomagolásban kerülnek 
forgalomba. Az árlistától eltérő kiszerelés és kezelés költségei a Vevőt terhelik.
3./Szállítás
A szállítás az Eladó telephelyéről, a Vevő költségére és kockázatára történik. Amennyiben megállapodás keretében a Vevő az Eladót bízza meg a szállítással, 
az Eladó köteles a legésszerűbb megoldást választani. Az Eladó köteles a megállapodásban rögzített határidőn belül és a vetési vagy ültetési időszakot figye-
lembe véve megfelelő időpontban szállítani, ennek ellenére nem alkalmazható a szerződésszegés jogkövetkezménye vele szemben, ha határidőn túl, de még 
a vetési és ültetési időszakon belül szállít. Az Eladó jogosult a vetőmag részletekben való szállítására, és azok részletekben való leszámlázására. A szokásos 
vetésidőn túli szállítási késedelemről az Eladó köteles a Vevőt tájékoztatni és a Vevő a megrendeléstől jogkövetkezmény nélkül elállhat- ilyen esetben a Vevő 
az Eladóval szemben semmilyen igényt nem támaszt. A megrendelt áru Vevő fuvarozójának történő átadásával teljesítettnek minősül, a fuvarozásból adódó 
késedelemért és kockázatért Eladó nem felelős. 
4./ Tulajdonjog
Az Eladó által leszállított terméken Eladó a tulajdonjogát a vételi összeg Vevő által történő kifizetéséig fenntartja. Eladó tulajdonjogának fenntartása esetén, 
annak időtartama alatt Vevő a terméket nem terhelheti meg, azt nem idegenítheti el, biztosítékul nem ajánlhatja fel, vagy azzal – más módon – érvényesen 
nem rendelkezhet.
5./ Fizetés
Amennyiben a Felek másképpen nem állapodtak meg, a fizetés utánvétel esetén az áru átvételekor, átutalás esetén a számla keltétől számított 15 napon be-
lül esedékes. Amennyiben a Vevő fenti határidőt túllépi, fizetési késedelembe esik. Késedelmes fizetés esetén a Vevő mindenkori jegybanki alapkamat nyolc 
százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Felek kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást, ha valamelyikük 
ellen felszámolási – csőd- vagy végelszámolási eljárás indult, amely esetben Felek megállapodásban foglalt kötelezettségeik nyomban esedékessé válnak. 
Jelen okiratot aláíró személy (továbbiakban: „Kezes”)  a jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal az Eladóval szemben, hogyha a Vevő nem teljesít, maga 
fog helyette az Eladónak teljesíteni.
Amennyiben Vevő a megállapodásban foglalt valamelyik kötelezettségének Eladó teljesítésre irányuló felhívásától számított 15 napon belül nem tesz eleget, 
úgy Eladó jogosult a megállapodástól elállni, vagy ha a megállapodás előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt. 
Vevő a mind szándékos, mind gondatlan szerződésszegésével Eladónak okozott károkért Eladónak kártérítési felelősséggel tartozik.. Amennyiben a Felek 
részletfizetésben állapodtak meg, és a Vevő a részletet az esedékességkor nem fizeti meg, Eladó 15 napos fizetési határidővel felszólítja Vevőt a teljesítésre. 
Amennyiben Vevő Eladó felszólításának eleget nem téve fizetési kötelezettségét továbbra sem teljesíti, a Vevőnek biztosított részletfizetési kedvezmény 
megvonásával a fennmaradó teljes összeg további felszólítás nélkül azonnal esedékessé, valamint kamatterhessé válik és a késedelem jogkövetkezményei 
alkalmazandók. Vevő fizetési biztonságának bizonyságául  Eladó a szállítási feltételéül megfelelő biztosítékot kérhet a megállapodás aláírását megelőzően. 
Eladó fenti, biztosíték adása iránti igényét 15 napig jogosult fenntartani Amennyiben Vevő Eladó fenti igényének közlésétől számított 15 napon belül nem 
tesz eleget, úgy Felek között szerződéses viszony nem jön létre és a jogviszony létre nem jöttéből fakadóan Eladóval szembeni igény érvényesítése kizárt. 

Kesjár Flora Kft. jelen általános szerződési feltételrendszere mindaddig érvényben van, amíg azt nem módosítja. A Vevő tudomásul veszi, a követelés behaj-
tásával járó költségek, és az előírt késedelmi kamatok egyaránt a Vevőt terhelik.
6./Reklamációs feltételek 
A Vevő köteles a szállításkor- vagy közvetlenül a szállítás után- megvizsgálni a vásárolt termékeket annak megállapítására, hogy az Eladó kifogástalan ter-
méket szállított-e, a leszállított termékek mennyisége megegyezik-e a megállapodásban szereplő mennyiséggel, a termékek minősége megegyezik- ezen a 
kívánt minőséggel- vagy amennyiben erre vonatkozóan megállapodás nem született- megfelel- ezen a szokásos szabványnak. A Vevő köteles az esetlegesen 
felmerülő hibákat, hiányosságokat annak észlelésétől számított 5 napon belül az Eladónak írásban bejelenteni. A bejelentésben Vevőnek fel kell tüntetnie 
a vásárlás időpontját, a számla számát, az áru megnevezését és azonosító számát és meg kell jelölnie bizonyítékait. Amennyiben a Vevő a hiányosságról 
a megállapított időtartamon belül nem tesz bejelentést, úgy ezekre a szállításokra vonatkozóan az Eladó mentesül minden kötelességtől. Amennyiben a 
csírázással, a fajtatisztasággal, a fajtaazonossággal, a genetikai vagy technikai tisztasággal kapcsolatosan a Felek között nézetkülönbség van, bármelyik 
Fél kérhet hivatalos vizsgálatot. A vizsgálat költségét Vevő előlegezi, amennyiben azonban a vizsgálat eredménye Eladót marasztalja, Eladó vállalja, hogy 
fenti költségeket Vevőnek utóbb megtéríti. A hivatalos (JNSZ Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága Vetőmag-és Szaporítóanyag 
Felügyeleti Osztály) vizsgálati szakvélemény mindkét félre nézve kötelező, nem érintve a Felek azon jogát, hogy az ennek következtében létrejövő bármilyen 
vitás ügyet az illetékes hatóság elé terjesszék.
7./ Termesztési tanácsok
Eladó kijelenti, hogy az általa szállított áruk legjobb ismerete szerint megfelelnek a vonatkozó termékleírásának. A termékleírások azonban nem azonosak 
a garanciális leírásokkal, ezért azok nem tekinthetők mindenre kiterjedő információnak. Eladó nem felel azért, hogy a termék megfelel-e a Vevő céljainak 
és elvárásainak. Az Eladó által esetlegesen megadott csíraképességi adatok kizárólag megismételhető laboratóriumi vizsgálatokra irányadók. A megadott 
csírázási adatok az adott csíráztatási időpontra és csíráztatási körülményekre vonatkoznak. Vevő csíráztatási és termesztési körülményei (többek között a 
helyi adottságok, technológia, klímaszabályozás stb.) lényegesen befolyásolhatják felhasználónál a tényleges csírázási eredményeket, amire a Vevőnek fi-
gyelemmel kell lennie. Eladó minden felelőssége megszűnik, ha Vevő vagy harmadik személy a terméket nem megfelelően használja fel, feldolgozza, kezeli, 
újracsomagolja, nem előírások szerint tárolja.
Kesjár Flora Kft. által közölt bármely szóbeli és írásbeli információ, technológiai és fajta tanácsok kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, amelyek kedvező 
termesztési feltételek között készültek. Az azonos eredmények nem garantálhatók minden termesztési feltétel között. A Vevő/felhasználó dolga eldönteni, 
hogy a közölt információk a helyi termesztési viszonyok között felhasználhatók-e.
8./Védjegyek, fajtavédelem
Vevő által nem megengedett az olyan vagy ahhoz hasonló márkák, védjegyek és jelek használata, amelyeket Eladó használ áruinak megkülönböztetése 
céljából. Kivétel ez alól az Eladó által kiszerelt eredeti csomagolású, Vevő által megvásárolt áru. Az Eladó által forgalomba hozott vetőmagok rendeltetéssze-
rűen árutermelés vagy önellátás, illetve hobbi termelés céljára használhatók, továbbszaporításuk nem megengedett, az jogkövetkezményekkel jár. Nem 
megfelelő használatért Kesjár Flora Kft. nem felel (beleértve a szakszerűtlen tárolást is).
9./ Vis major
Vis major alatt a megállapodás teljesítését akadályozó vagy gátló körülményeket értjük, melyeket az Eladó nem képes befolyásolni, számára az elháríthatat-
lan, vagy amelyek túlságosan akadályozzák vagy gátolják a teljesítést. Ide tartoznak a sztrájkok, földrengések, a szükséges anyagok általános hiánya, előre 
nem látható termékkiesés olyan eladóknál és /vagy harmadik feleknél, amelyektől az Eladó függ, valamint általános szállítási problémák. A vis majornál az 
Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni. Mindkét szerződő félnek jogában áll a megállapodás felbontása, ha a vis major két hónapnál tovább 
tart. Az Eladó ilyen esetekben azonban semmiféle kártérítésre nem kötelezhető.
10./ Vitás ügyek rendezése
Ha a szerződő Felek nem állapodtak meg választott bírói eljárásban, netáni viták, perek esetére a Szolnoki Törvényszék illetve a Szolnoki Járásbíróság bír ille-
tékességgel és hatáskörrel- értékhatártól függően. Ha a jelen ÁÉSZF valamely pontja, vagy kivétele törvényi előírással érvénytelenné válna, helyébe a lehető 
legközelebbi rávonatkozó törvényi szabályozás lép. Felek-, ha szükséges- az új szabályozás szövegét méltányos megállapodás /tárgyalás során elfogadják.
Minden egyéb új törvényi szabályozással nem érintett általános feltétel változatlan marad.
Jelen általános feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési az irányadók.

Általános értékesítési és szállítási feltételek

Szerződött nagykereskedelmi viszonteladói partnereinknek 15% kedvezményt biztosítunk.   
Áraink az áfát nem tartalmazzák. •  Szállítás a megrendeléstől számított kb. két héten belül! 

Megrendelését várjuk az alábbi elérhetőségeken: Tel.: +36(56)422-096    •    +36(30)685-7272    •    E-mail: info@kesjarflora.hu

A fajtatulajdonságok a termőhely és a technológiától függően változhatnak!   •  Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.  •  Csomagküldő partnerünk a Magyar Posta Zrt. 


