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VIRGINIA TÍPUSÚ FAJTÁK 
 

 

HEVESI 9 

 
Közepes termetű, korai virágzású és érésű F1 hibrid. Hasznosítható leveleinek száma 16-18. Fejlődési erélye 
palántaágyban és szántóföldön egyaránt közepes. Értékes tulajdonsága a korai érés. A burgonya Y vírussal 
szembeni ellenállósága jó, a fekete gyökérrothadással és alternáriával szemben közepesen ellenálló. 
Termőképessége átlagos körülmények között 2300-2500 kg/ha, termésbiztonsága jó. Az érés jeleit jól 
mutatja, szárítás folyamán jól színeződik. Szárazanyaga narancssárga, tartalmas, tetszetős, jó degusztációs 
értékű. 
 
 
HEVESI 19 

 
Közepes termetű, a Hevesi 9-re nagyon hasonlító Fl hibrid. Hasznosítható leveleinek száma 18-20 db. 
Fejlődési erélye palántaágyban és szántóföldön egyaránt közepes. Korai virágzású és érésű. A burgonya Y 
vírussal szembeni ellenállósága a Hevesi 9-nél jobb, a fekete gyökérrothadással és alternáriával szemben 
közepesen ellenálló. Termőképessége átlagos körülmények között 2400-2600 kg/ha, termésbiztonsága jó. 
Az érés jeleit jól mutatja, a szárítás folyamán jól színeződik. Szárazanyaga narancssárga, tartalmas, jó szöveti 
szerkezetű. Jó degusztációs értékű. A Hevesi 9 fajtáéhoz hasonló termesztési körülményeket igényel. 
 

 
Vj 22 fajtajelölt 

 
Közepes termetű, a Hevesi 9-re hasonlító, de annál sötétebb zöld színű és valamivel keskenyebb levelű F1 
hibrid. Korai virágzású és érésű. A burgonya Y vírussal szembeni ellenállósága jó, fekete gyökérrothadással 
és alternáriával szemben közepesen ellenálló. Különleges tulajdonsága, hogy ellenálló a dohány mozaik 
vírussal szemben. 
Termőképessége átlagos körülmények között 2300-2500 kg/ha, termésbiztonsága jó. Az érés jeleit jól 
mutatja, a szárítás folyamán jól színeződik. 

 
 
Vj 23 fajtajelölt 

 
Közepes termetű F1 hibrid. Hasznosítható leveleinek száma 18-20 db. Korai virágzású és érésű. A burgonya Y 
vírussal szembeni ellenállósága jó, fekete gyökérrothadással és alternáriával szemben közepesen ellenálló. 
Ellenálló a dohány mozaik vírussal szemben. 
Termőképessége átlagos körülmények között 2400-2600 kg/ha, termésbiztonsága jó. Szárazanyaga 
narancssárga, tartalmas, jó szöveti szerkezetű, degusztációs értéke kiemelkedő. 
 

 

Vj 24 fajtajelölt 

 

Közepes termetű, a Vj 23-ra hasonlító, de annál valamivel szélesebb levelű F1 hibrid. Korai virágzású és korai 
érésű. A burgonya Y vírussal szembeni ellenállósága jó, fekete gyökérrothadással és alternáriával szemben 
közepesen ellenálló. 
Termőképessége átlagos körülmények között 2400-2600 kg/ha, termésbiztonsága jó. Az érés jeleit jól 
mutatja, a szárítás folyamán kedvezően színeződik. 
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A virginia típusú dohányfajták betegség-ellenállóságának összefoglalása 

 

 
Fajta 

 
PVY 

 
TMV 

Fekete  
gyökér- 

rothadás 

 
Alternária 

 
Peronoszpóra 

 
Érési idő 

Termés 

[kg/ha] 

Hevesi 9 +++ + +++ ++ ++ korai 2300-2500 

Hevesi 19 ++++ + +++ ++ ++ korai 2400-2600 

Vj 221 ++++ ++++ +++ ++ – 
2 korai 2300-2500 

Vj 231 ++++ ++++ +++ ++ – 
2 korai 2400-2600 

Vj 241 ++++ – 
2 +++ ++ – 

2
 Korai 2400-2600 

1 Fajtajelölt 
2 Nem ismert 

++++ : nagyon jó; +++ : jó; ++ : közepes; + : alacsony 

 
Burgonya Y vírus – PVY 

Dohány mozaik vírus – TMV 

Fekete gyökérrothadás  – Thialeviopsis basicola FERR  

Alternária – Alternaria tenuis AUCT 

Peronoszpóra – Peronospora hiosciamy f.sp tabaci ADAM 
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