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• Termésméret: saját gyökéren 13–14 kg.
• Alak: ovális, 1,5:1 (hossz:átmérő) arányban megnyúlt.
• Héjszín: középzöld alapon világos csíkozottságú
(crimson típus).
• Tenyészideje: középkorai.
• Mélypiros színe és ízletes húsa miatt kedvelik
a hazai fogyasztók.
• Gyökér- és hajtásnövekedését közepes növekedés jellemzi,
ezért saját gyökéren is jól megállja helyét.
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Termésméret: saját gyökéren 8–10 kg.
Alak: gömb, enyhén megnyúlt 1,5:1 (hossz:átmérő).
Héjszín: sötétzöld alapon élénk világos csíkok (crimson típus).
Tenyészidő: extra korai.
Interspecifikus alanyra oltva generatív tulajdonságának
köszönhetően magas termésátlagot várhatunk
- korán, jó minőségben.

• Termésméret: saját gyökéren átlagosan 14–15 kg.
• Alak: hosszúkás, 2:1 (hossz:átmérő) arányban megnyúlt.
• Héjszín: középzöld alapon világos csíkozottság
(crimson típus).
• Vigorózus tulajdonságának köszönhetően
saját gyökéren is jól, biztonságosan termeszthető.

minóség

• Termésméret: saját gyökéren 6–8 kg átlagosan,
oltva 9–10 kg.
• Alak: gömb, 1:1 (hossz:átmérő).
• Tenyészidő: legkorábbi fajták egyike!
• Héjszín: sötétzöld alapon világoszöld csíkok,
egyedi, jól beazonosítható (crimson típus).
• Terméshús: mélypiros, tömör.
• Koraiságának és generativitásának köszönhetően
alkalmas a konténeres export piac, valamint az igényes
hazai vevők kiszolgálására egyaránt.
• Interspecifikus alanyra történő oltását elsősorban
korai ültetés esetén ajánljuk.
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• Termésméret: saját gyökéren 12–14 kg.
• Alak: hosszúkás, 2:1 (hossz-átmérő)
arányban megnyúlt.
• Héjszín: sötétzöld alapon világos csíkok
(crimson típus).
• Terméshús: sötétpiros, ropogós.
• Erős gyökérzete és jól takaró, húsos,
vigorózus lombozata intenzíven táplálja
és védi a kiválóan tövön tartható
és jól szállítható terméseit.
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Termésméret: saját gyökéren 4–5 kg.
Alak: egységes gömb, 1:1 (hossz:átmérő).
Héjszín: fekete (sötétzöld).
Generatív tulajdonságának hála korán,
nagy számú termést képes lekötni.
• Egy erős, interspecifikus alanyra történő oltással
jelentősen növelhető az értékesíthető termésátlag.
• Terméshúsa saját gyökéren sötétpiros, tömör,
ugyanakkor zamatos és lédús, magvai aprók.
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Termésméret: saját gyökéren 5–6 kg.
Héjszín: középzöld alapon fekete csíkozottság (miyako típus).
Alak: gömbölyű 1:1 (hossz:átmérő).
Jó vegetatív-generatív egyensúlyának hála
könnyen termelhető fajta.
• Sajátos színe a porzó megválasztásában
nagy szabadságot nyújt.
• Húsa tömör és ízletes, oltva sem hajlamos a szakadásra!

babba

Sárgadinnye

Görögdinnye

Fenway
MAGNÉLKÜLI

Különlege
sség
F1

Centro
HR
IR

•
•
•
•

Termésméret: saját gyökéren 4–5 kg.
Héjszín: sötétzöld alapon (alig láthatóan) fekete csíkok.
Alak: egységes gömb, 1:1 arányban.
Generatív tulajdonsága miatt termesztését
leginkább oltva ajánljuk.
• Exkluzív jellege miatt termését
elsősorban export célra vagy igényes
hazai fogyasztóknak szánjuk.
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• Hajtatott és szabadföldi termesztésre,
üzletlánci értékesítési céllal ajánljuk!
• Növény: Közepes vigorral rendelkező fajta, melyet
a koncentrált kötés és egységes érés jellemez.
• Tenyészideje középkorai.
• Gyümölcse: Átlagosan 1,1–1,3 kg tömegű, ovális.
• Átlagosnál hosszabb pultontarthatóság jellemzi.
• A termés mérete, homogenitása és pultontarthatósága
teszi a fajtát alkalmassá a célzott üzletlánci termesztésre.
• A gerezdek arányosak, cserezettsége erős-közepes.
• Húsa narancs színű, magas cukortartalmú.

• Interspecifikus hibrid alany, mely magas termesztés
biztonságot ad a környezeti tényezőkkel szemben.
• Erős növekedési erélye a generatív típusú dinnyefajták
alatt magas termésátlagban mutatkozik meg,
ugyanakkor minden dinnyefajtának biztonságot nyújt.
• Alkalmazásával a dinnye szempontjából
rosszabb minőségű talajok (homokos) is befoghatók
a termesztésbe.
• Kelése egységes, intenzív.
• Sárgadinnyék (Centro) oltásához kimondottan ajánljuk.

oltott Sentinel, Cece

Saját gyökerű SV8063ML sárgadinnye, Dunavecse
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• Fóliás és szabadföldi alagutas termesztésre ajánljuk
elsősorban, rövid tenyészideje és generatív tulajdonsága miatt.
• Növény: Hideg körülmények között is jó terméskötődés jellemzi.
• Bombo Improved alanyon tovább növelhető termésátlaga,
hála a Centro generatív tulajdonságának.
• Gyümölcse: Igen korai, narancssárga húsú.
• Átlagosan 1,5–1,7 kg átlagsúlyú, nyújtott gömb alakú,
tetszetősen gerezdes sárgadinnye.
• Termései kiválóan megfelelnek a piac igényeinek!

centro

PS 1212
(Bombo Improved)

bombo improved

Sárgadinnye
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• Fóliás és szabadföldi fátylas termesztésben a Centro-t
követő fajtaként ajánljuk, minden egyéb esetben
önmagában is jól termeszthető flexibilis fajta.
• Növény: Erős, ellenálló gyökér- és hajtásrendszerrel bír,
lombozata az érés közeledtével is egészséges.
• Gyümölcse: Minden környezeti behatás mellett
stabilan, kellemesen cserezett.
• Termései homogének, enyhén megnyúlt gömb alakúak.
• Saját gyökéren átlagosan 1,6–1,8 kg tömegűek.
• Termése fajsúlyos.
• Pulton tarthatósága jobb, mint az érésidejébe
tartozó társaié.
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• Növény: erős gyökérzetének és lombozatának
köszönhetően hidegebb körülmények között is
biztosan köti terméseit, korai hajtatásra különösen ajánljuk.
• Növekedése erős és gyors, ezért generatív módon kezeljük.
• Gyümölcse: Termései hosszan pulton tarthatóak (LSL),
saját gyökéren 1,1–1,2 kg átlagtömegűek,
oltva 10–20%-kal nagyobbak.
• Alakja tökéletesen gömbölyű, egyöntetű.
• Érett terméseinek héjszíne egyedülállóan aranysárga.
• Érését a színe és a kocsány körüli apró repedés jelzi.
• Húsa világoszöld, rendkívül ízletes, magas cukortartalmú.
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• Növény: közepes vigor és közép-kései tenyészidő jellemzi,
jól alkalmazkodik a különböző körülményekhez.
• Termése: gömbölyű, enyhén megnyúlt, egységes.
• Héjszíne intenzív mélysárga.
• Tömege 1,5–1,8 kg saját gyökéren.
• Húsa mély, omlós, világos krémszínű; magháza kicsi,
ezért termése fajsúlyos.
• Fóliás és szabadföldi termesztésre is alkalmas.

ganzo

2013-as saját gyökerű szabadföldi kísérlet Békés megyében
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Növény: lombozata és gyökérzete közepesen erős.
Közepes tenyészidejű.
Generatív tulajdonsága miatt érdemes oltani.
Gyümölcse: Termései hosszan pulton tarthatóak (LSL),
egyformák, gömbölyűek; kemények, ugyanakkor vékony héjúak.
Átlagsúlya 1,1–1,2 kg.
Cserezettsége sűrű, érett állapotban héja sárgászöld színű.
Magháza kicsi, húsa mély, emiatt termései
méretükhöz képest meglepően súlyosak (fajsúlyos).
Íze zamatos, magas cukorfokú, húsa omlós,
élénk narancsszínű.
Fóliás és szabadföldi termesztésre is ajánljuk.
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További információért
keresse képviselőinket:
Donkó Attila • Telefon: +36 30 297 7736 • attila.donko@monsanto.com
Paksi András • Telefon: +36 30 683 1560 • andras.paksi@monsanto.com
Papp Zoltán • Telefon: +36 20 973 9625 • zoltan.papp@monsanto.com
VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK: A Monsanto, vagy munkavállalói, vagy megbízottai által, akár szóban, akár írásban a fajtákról
és teljesítményükről átadott információk jóhiszeműen átadott információk, azonban nem tekintendők a Monsanto által
az értékesített fajták teljesítményére és alkalmasságára vonatkozó általános érvényű nyilatkozatnak. Egy növényfajta
teljesítménye függ a termesztési körülményektől, a helyi időjárási viszonyoktól és egyéb környezeti körülményektől.
Ezen okból a Monsanto semmilyen felelősséget nem vállal a nyújtott információkért.
© 2013 Monsanto Hungária Kft. Minden jog fenntartva (01/2014).
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