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Görögdinnye
Crimson - magvas típus

Dinnye
Az előző kiadványunk óta eltelt 3 szezon során
jelentős változások zajlottak a szemünk előtt, melyek
minden évben kihatottak a görög és sárgadinnye
jövedelmezőségére. Az egyik és talán legfontosabb
az elérhető munkaerő és annak munkabér költsége,
de ide sorolhatjuk a hektikus felvásárlási árakat és a
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Görögdinnye
Sugar Baby - magvas típus

változó piaci igényeket.
Nincs két egyforma termesztési szezon, ahogy nincs
két egyforma lehetőséggel rendelkező dinnyetermelő
sem, de aki a kezében tartja ezt a kiadványt, annak
minden évben megfogalmazódik egy nagyon fontos
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Görögdinnye
Sugar Baby - mag nélküli

kérdés: Hogyan és merre tovább?
Nem látunk a jövőbe, de egy fontos dolgot azért

Görögdinnye
Mikromagvas típus
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Sárgadinnye
Olasz kantalup típus
-sárga húsú
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Sárgadinnye
Galia típus
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Alanyok
Rezisztenciák

Crimson - magvas típus

tudunk, hogy a talpon maradó és nyereséget termelő
kertészek folyamatosan kézben tartott költségszintek
mellett a piaci igényekhez folyamatosan igazodva
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Görögdinnye
Carroll RZ F1

Termesztési tapasztalatok

• Termése sötét tónusú, enyhén ovális formájú,

A magyarországi dinnyetermesztést meghatározó fajtakörben

• súlya saját gyökéren 7-8 kg, oltva 9-11 kg,

került 2015-ben fajtabevezetésre. Az eltelt 3 termesztési

Amikor belső minőségről beszélünk, azt tapasztaljuk,

• terméseinek mérete egyöntetű és jellegzetessége a

szezonban nagyon sok különböző termesztési technológiából

hogy sokszor elbeszélnek egymás mellett a szakma

koncentrált kötés,

összegyűlt tapasztalat alapján a Carroll RZ mindvégig stabil

szereplői és néha illúziókat kergetünk. Ugyanis, ha

• tömör, vörös hússzínű fajta feketére érő apró magvakkal,

kiszámítható minőségével, termésmennyiségével kivétel nélkül

a minőség kerül szóba, akkor leginkább a betakarí-

• generatív jellege miatt magas kötésszám jellemzi,

előkelő helyen végzett a versenytársak között.

táskori cukortartalom kerül a középpontba, holott

• kifejezetten stabil minőségű, évről-évre rekordtermésre

legalább ennyire fontos, hogy lédús, zamatos és jó

képes,

Szakadásmentes, vörös húsa kiemeli a többi korai időszakban

húskonzisztenciával rendelkezzen a termés, ami

• jó lombtakarása miatt napégésre nem hajlamos,

termesztett fajta közül. A magas kötésszám miatt a termések

akár 2 hétig is megőrzi a frissességét a betakarítást

• közepesen szeldelt levélzete és jó lombegészsége van.

10-15 %-kal nagyobb tápanyagszint mellett (egyéb korai

követően. Hiszen a fogyasztó nem ritkán csak a

• Ültetését saját gyökéren 5000-7000 tő/ha, oltott állomá-

fajtákhoz képest) kifogástalan ízű és zamatú terméseket

betakarítást követő 7-10 nap elteltével találkozik a

nyokhoz 3000-3500 tő/ha sűrűséggel javasoljuk.

nevelnek. Cobalt RZ és Pelops RZ oltási alanyok használatával

az elérhető legjobb minőségre törekszenek. A hazai
fogyasztók jelentős része csakis akkor hajlandó újra
görögdinnyét vásárolni, ha az előzővel elégedett volt.

“a biztos pont”

tökéletes kombinációt kapunk.

terméssel. A felmérésekből kiderül, hogy a biztos,
kiszámítható minőségnek nagyobb fogyasztásgeneráló hatása van, mint egy hektikus minőségű, de

A Carroll RZ egyik jó tulajdonsága, hogy szinte veszteség nélkül

alkalmanként édesebb árunak.

értékesíthető az összes termés a területről, nincs napégett, nincs
szállítássérült termés. Szedés után jól osztályozható, csomagolást követően nagyon mutatós áru készíthető belőle.

Arra törekszünk a Rijk Zwaannál, hogy a változó
igényekhez igazodva olyan új fajtákat kínáljunk a
partnerink részére, amelyek a legmagasabb követel-

A legigényesebb dinnyefelvásárló cégek is nyugodt szívvel ajánl

ményeknek is maradéktalanul megfelelnek. Emellett

ják a fajtát, mivel reklamációmentes, biztos és kiszámítható a

kiemelkedő termőképességgel rendelkeznek, hogy

szezon teljes ideje alatt.

esetleg szerényebb felvásárlási árak esetén is pénzügyileg eredményes szezont tudjanak zárni.
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Mezei Mihály Caroll RZ termelő

Termelői vélemények
Mezei Mihály - Kunágota

Dorcsinecz Balázs - Dombegyházi Euro Tész

Kotroczó József - Medgyesegyháza, Bánkút

A Maros hordalékkúpján, csernozjom talajon termelek görög-

A hozzánk beszállított, majd az elkészített áruval a partnereink

Tudni kell, hogy Rijk Zwaan vetőmag céggel kifejezetten

dinnyét 1,5 hektáron oltott, alagutas technológiával. Április

a minőségi átvételkor találkoznak először. A minősítés során

jó viszonyt ápolok, a Carroll-t már „kódos” korától fogva

közepén kiültetve, hektáronként 3600 tő sűrűséggel dolgozom.

több paramétert is vizsgálnak, ami után eldől, hogy az adott

termelem. Minden eddigi évben erről a fajtáról takarítjuk be

Hogy miért ragaszkodom a Carroll RZ fajtához?

tétel megjelenhet az áruház polcain.

az egyik legnagyobb termésmennyiséget. Viszont ami fontos

Szerintem nagyon jó a külső héjszíne, elég sötét, szinte alig

Nagyon fontos beltartalmi tulajdonság a cukortartalmon kívül

a magas hozam mellett, hogy szinte nincs benne eladhatatlan

fogja a nap. Piacon és felvásárlók felé is jól értékesíthető, kife-

a hússzín illetve a húskeménység. Számomra fontos, hogy a

termés.

Molnár Sándor - Balkány, Újhelyi tanya

jezetten erős vörös belső színe van. Termésmennyisége eddig

magvas Crimson típusoknál olyan fajtával tudjak dolgozni, ami

Nálam minden évben minőségi dinnye kerül be a Carroll-ról,

Az első tapasztalataim a fajtával 2016-ig nyúlnak vissza,

minden évben kimagasló volt, még RZ 62-269 fajtabevezetési

ezeknek a kritériumoknak maradéktalanul megfelel a teljes

de hozzáteszem, mi mindig megvárjuk, hogy feketére érjen a

amikor a betakarításhoz közeledve nem tudtuk a fenésedéstől

száma volt, két éve mióta termelem, teljes területemen csak

szezon során.

magja. Az egyik állandó partnerem kifejezetten elégedett a

megvédeni az állományt és a fajták közötti jókora különbség

Carroll RZ van.

A Carroll-lal 2016-ban találkoztam először, az első benyomás

Carroll minőségével és évről évre kéri, hogy ültessünk belőle.

volt megfigyelhető. Már ekkor lehetett látni, hogy nagyon

pozitív volt, de ki kell emeljem, hogy ennél a fajtánál nagyon

Mivel oltott palántát nevelek magamnak, fontos, a jó kelési

komoly termőképessége van.

hamar látszódnak az érés jelei az intenzív vörös hússzíne

erély, a Carroll minden évben hozza magát. Hibátlan vörös

2017-ben helyre vetve termeltem, talaj illetve fátyolfóliás felső-

miatt. Az első időszakban előfordult, hogy túl hamar vágták le

húsa van, nincs benne szakadt, formátlan, napégett termés.

takarással. 2018-ban április 26-án kiültetett fóliatakart saját

Itt a mi vidékünkön különböző technológiával termelnek

az első terméseket, de ha megvárjuk a teljes érettséget, akkor

Nálam a területem felén magvas kerek görögdinnye van, ami

gyökerű növényeim voltak. Fő szedéskor 80 to/ha (3 szedéssel)

görögdinnyét. Én általában május közepe felé helyre vetve

élvezhető, jó ízű termést kapunk.

egy kis százaléktól eltekintve Carroll.

illetve újrakötés után további 30 to termést takarítottunk be

indítom az állományt, teljes területemen Carroll-lal dolgozok.

Szerintem fontos tulajdonsága, amit a termelőim mondanak,

A Carroll-nak erőteljes az indulása, ami végül fontos, hogy

hogy magas terméshozama van, illetve amit én is látok,

jó tőszámmal tudunk dolgozni. Jól takaró lombozata van,

hogy egyöntetű a beérkezett áru. Mivel az általunk szállí-

Engelhart János - Medgyesegyháza

ami ennél az ültetési időnél a napégés kivédése miatt döntő

tott termékkel, sok esetben csak 7-10 nap múlva találkozik

Közel 25 éve termelek görögdinnyét, de azt tapasztalom, hogy

exportra szállítanak, ezért a minőség tekintetében nem lehet

fontosságú.

a vevő, elengedhetetlen a jó szállíthatóság és pultállóság,

2010 óta nagyon szélsőséges és hektikus időjárás van minden

megalkudni.

Terméskötődése kiváló, magas a darabszám, a hektáronkénti

véleményem szerint a Carroll RZ ebben is jó!

Zakar Szabolcs - Geszteréd

Molnár Sándor Caroll RZ termelő

a területről. Terméstöbblete a többi fajtákhoz képest már
az első szedéskor elvált, de az újra köttetést követően csak
a Carroll adott kiugró mennyiséget. A kereskedőim főként

évben. Emiatt jó és rossz évjáratok váltják egymást.

Sok fajtát kipróbáltam az elmúlt években és egyértelműen

8000 tő sűrűség mellett is 99 %-ban csak piacos 5-9 kg közötti

Én a Carroll RZ-t 4 éve kezdtem termeszteni, akkor egy kisebb

a Carroll RZ vizsgázott a legjobban. Nekem a görögdinnye

tartományba esnek a termései. Szép vörös húsa van, jó

próbával. Jellemző rá, hogy nagyon sokat terem, szinte a

termesztés mottója: „Mennyiséget akarok, eladható, jó

külcsínnel, emiatt szép minőségű árut tudunk készíteni belőle.

legtöbbet termő fajta.

minőségben”. Nálam egyik fajta sem tudott annyit, mint

Az eddigi évek tapasztalata, hogy a kereskedőim ragaszkodnak

2017-ben azt figyeltem meg, hogy burgonya utáni területbe

a Carroll, termésben és minőségben. Szerintem nagyon

hozzá, mert a kiérkezett áruban nem lehet hibát találni. Fontos

került, ami tápanyaggal nagyon jól feltöltött volt, szenzációs

fontos minőségi mutatója a jó, exportra eladott görögdiny-

megjegyezni, hogy jól bírja a pakolást, egyszerűen lehet akár

állomány lett belőle, nagybanira és kereskedőkhöz is folyam-

nyének, hogy akár több 100 km szállítást követően is jó belső

exportárut készíteni belőle, szinte nincs benne egyetlen sérült

atosan vittem, mikor másik fajtára váltottam volna, szóltak,

minőségűnek és eladhatónak kell lennie.

termés sem. Nálunk a magas termésbiztonság fontos dolog, a

hogy a Carroll-t hozzam. A színe nagyon jó, az én vevőimnek

A Carroll RZ ezeket tudja, csak ajánlani tudom!

hektikus árak miatt csak magas termésszintel tudunk profitot

fontos, hogy szelve vörös, megkapó színe legyen, a Carroll

realizálni. Én ezeket várom el a fajtától, nálam a Carroll már

ilyen!

bizonyított!
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Lusitana RZ F1

Morgan RZ F1

(62-299 RZ)
“kiemelkedően fínom ízű”

“a nagyágyú”

Újdonság!

Újdonság!

Bretona RZ F1
Újdonság!
(62-240 RZ)

• Hosszúkás termésű, korai éréscsoportba

• Enyhén ovális termés,

• Szinte teljesen kerek termések, sötét

tartozó fajtaújdonság,

• nagy méretű termések és koraiság

tónusú héjszínnel,

• darabos nagyméretű termései 10-14 kg

kombinációja,

• extra korai tenyészidő,

méretűek,

• egyöntetű termésméret, magas

• koncentrált kötés, egyöntetű

• generatív jellegű fajta tövenként 4-5

kötésszám mellett,

termésméret,

terméssel,

• termései saját gyökéren 8-10 kg, oltva

• kiváló íz, roppanós hús és magas cukor-

• termésmérete saját gyökéren 9-10kg,

9-12 kg közötti méretűek,

tartalom kombinációja,

oltva 10-16 kg,

• jó tövön tartható, kiváló belső minőség,

• extra vörös hússzín, szép vékony

• tökéletes belső minőség, zamatos

• vörös hússzín,

terméshéj,

termések,

• magas hozam, könnyen adaptálható

• magas hozam, jól tövön tartható,

• jó lombtakarás, és erős gyökérzet

változatos termőhelyi adottságokhoz,

• saját gyökéren 6-8 kg, oltva 7-10 kg,

jellemzi,

• 2019-ben próbatermesztésre kerül.

• hosszan pultálló minőségromlás nélkül,

• ajánlott tőszám oltva 2800 -3000 tő/ha,

• jó lombtakarás és lombegészség,

saját gyökéren 6000-7000 tő/ha.

• a legmostohább körülmények között is



extra belső minőség jellemzi.



Lusitana RZ
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Sugar Baby - fekete héjú
Magszegény típus
Ebben a fajtakörben a piaci tendencia jól körül-

Titania RZ F1

62-974 RZ F1

62-923RZ F1

• stabil kiszámítható minőség

• 2,0-2,5 kg méretű fajta Sugar Baby típus

• 5-6 kg méretű Crimson típusú magsze-

• 4-5 kg közötti termésű sugar baby

Kidman RZ F1 Újdonság!

• hozam és minőség kombinációja.

Újdonság!

Újdonság!

• Intenzív növekedési erély

gény fajta

• kiváló lombtakarás és lombegészség

• kísérletekből magas minőségével

• 4-5 kg közötti méretű Tiger csíkos magszegény

• magas Brix (14-15)

mindig kitűnik

mind a termések súlyában, mind pedig beltar-

fajta,

• termesztéséhez porzó fajtaként Carroll

• Európai fogyasztók számára megszokott

talmi paramétereikben. A magszegény fajtakörön

• jó lombtakarás, erőteljes vigoros növény,

RZ optimális választás.

méretű és küllemű termések, magszegény

belül itthon a két leginkább elterjedt típus a

• magas belső minőség,

sötét héjszínű Sugar Baby illetve a Tiger csíkos.

• intenzív hússzín és vékony terméshéj jellemzi,

A magas belső minőség mellett szinte minden

• porzó fajtának Baronesa RZ vagy Carroll RZ

fajta

áruház igyekszik valamilyen módon új kategóriát

javasolt.

• erőteljes növekedési eréllyel rendelkezik

határolható igényt fogalmaz meg a termelők felé,

62-599 RZ F1
Újdonság!

• Sárga hússzínnel rendelkező Sugar Baby

bevezetni a saját zöldségosztályán e fajtakörön

• a terméseit takaró lomb még a legmos-

belül.

tohább körülmények között is erős marad

biztosan emelkedő trendet mutat. Bár az elmúlt

Amaltea RZ F1 Újdonság!

• Korai 4-5 kg méretű, Sugar Baby típus,

években voltak kevésbé szerencsés időszakok,

• kiemelkedő beltartalom és a magas termőké-

amikor a magyar magszegény időben találkozott

pesség kombinációja,

az export piacainkon a spanyol magszegény

• stabilan sötét külső héjszín,

görögdinnyével, de ettől eltekintve magasabb és

• intenzív lombozat,

kiszámítható bevételt jelent a termelőknek.

• magas minőségű beltartalom jellemzi,

A legtöbb innováció is itt jelenik meg, egyre

• porzó fajtának Sandissima mikromagvas

növekvő fogyasztás van például a feldolgozott

fajtakör vagy Carroll RZ az optimális választás.

• 2019-ben próbatermesztésre.

• egyedülálló hús és héjszín kombináció.



A magszegény görögdinnyék fogyasztása évről évre

alternatívája lehet!

termékek iránt, az áruházak polcain nem csak
Nyugat-Európában, de Magyarországon is
találkozunk feldolgozott görögdinnyét tartalmazó
gyümölcssaláta keverékekkel.

Himalia RZ F1

• 3-4 kg méretű magszegény Sugar Baby fajta,
• magas kötésszám,

Ez új, eddigiektől eltérő piaci szegmenst nyit meg

• egyöntetű termésméret,

a jövőre nézve, melyet kifejezetten erre a célra való

• korai magas termőképesség jellemzi,

fajtákkal igyekszünk kiszolgálni.

• stabil minőségével minden évben meggyőző
eredményt hoz.
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Mikromagvas típus

Sugar Baby - fekete héjú
Magvas típus

Ebben a típusban is egyre több fajta jelenik meg az európai dinnyetermesztő régiókban, melyek egyértelműen jó
alternatívát kínálnak a magszegény Triploid fajtákhoz beporzó fajtaként. Az Rijk Zwaan kínálatában egyedülálló
módon Crimson, Tigris csíkos és Sugar Baby héjszínnel is elérhetőek ezen fajták. A Sandissima görögdinnyék,

Baronesa RZ F1

nemcsak sokrétűen felhasználhatók, de a beltartalmi paraméterei miatt hasonló minőséggel rendelkeznek, mint

• Nagyon biztos, jó koraisággal rendelkező

a magszegény társaik. Önmagában csak mikro magvas görögdinnyét termeszteni is gazdaságos, hiszen méretük

fajta,

és küllemük miatt a különlegesebb terméket kedvelő fiatal generáció izgalmas gyümölcse.

• darabos, szabályos kerek termései a tradicionális piacokon kitűnnek minőségükkel,



Gatinho RZ F1 Újdonság! Tigrinho RZ F1

• terméseinek súlya oltva 9-10 kg, saját

• Sötétebb zöld tigris csíkos görögdinnye,

Tigris csíkos

• külső héjszíne szép sötét, erősen viaszolt,

• 3,0-3,5 kg méretű különleges belső minőségű

• Tigris csíkos mikro magvú fajta,

• tömör húsa, erős héja jó szállíthatóságot

fajta.

• termései 3-4,kg méretűek,

gyökéren 7-8 kg,

• kötésszáma tövenként elérheti a 10-12

eredményez.
• jó lombtakarása miatt napégésre nem

darabot is.



62-430 RZ F1 Újdonság!

hajlamos,

• Crimson csíkos mikro magvas fajta

• félintenzív körülmények mellett oltva
ajánljuk,

• 2,5-4,0 kg méretű,

• korai fóliaalagutas és intenzív szabadföldi

• nagy darabszám és a jó beltartalom

termesztésre való.

kombinációja.

62-182 RZ F1 Újdonság!
• Korai extra édes,
• héjszíne fekete,
• 2,5-4 kg méret jellemzi,
• nagyfóliás és fóliaalagutas termesztésekhez
javasoljuk.

10
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Sárgadinnye

Galia típus - zöld húsú

Olasz Kantalup típus
- sárga húsú
Újdonság!

Pallar RZ F1
Fom: 0,1,2

a sárgahúsú fajtakör mellett a fogyasztók a tradicionális zöldhúsú fajták között megtalálják a modern elvárásoknak megfelelő, biztos és kiszámítható minőséget, mind az áruházak polcain, mind a frisspiacon. E munkát folytatva az idei évben két
újdonsággal szeretnék hozzájárulni a gália típus fogyasztásának további növekedéséhez, melyek az emelkedő minőségi
igényeket követve stabil pultállósággal és zamatos édes ízzel rendelkeznek.



Temar RZ F1

Ebben a típusban a Rijk Zwaan szortimentjébe folyamatosan bekerülő fajták nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy

Gc:1/Px 2,5

Karpatos RZ F1

Jucar RZ F1

Salmeron RZ F1

• kis magház és biztos cserzettség jellemzi

• Az elmúlt évek megbízhatóan teljesítő

“az ízvarázs”

(34-211 RZ)

• a megszokott fajtákhoz képest hosszabb

fajtája lett,

• 1,5-1,8 kg méretű fajta,

• lombja stabil, mely jól védi a terméseit

pultállósággal rendelkezik

• termésminősége mellett hozama is

• egyedi zamatos íz jellemzi,

• ESL Gália a korai szegmensre (emelt

• 1,5-2,0 kg közötti méret,

• szakaszolt ültetésekhez kiváló választás.

kiemelkedő,

• korai, jól szakaszolható,

pultontarthatóság),

• finoman cserzett enyhén ovális fajta,

• kiváló íz és aroma emelt pultállósággal

• mutatós termései középerős cserzett

• 1,8-2,0 kg méretű,

• hosszan pulton tartható, kiváló ízű,

párosul,

séggel rendelkeznek.

• magas hozam és cukortartalom,

• apró magház jellemzi,

• termései középerős cserzettséggel és

• finoman cserzett héj jellemzi,

• próbatermesztéshez keresse területi

1,8-2 kg mérettel rendelkeznek,

• erős lisztharmat ellenállósággal és

képviselőinket!

• kis magháza miatt termései fajsúlyosak.

lombbal rendelkezik,

Fom: 0,1,2

Gc:1/Px 2,5

• Jól bevált fajta a középérésű szegmensben

• 2019 évben kerül próbatermesztésre

• termése 1,5-2 kg

• korai nagyfóliás időszaktól javasoljuk
kiültetésekhez

Fom: 0,1 /MNSV

Gc 1/Px:2,3,5

Fom: 0,1

Gc 1/Px:2,5

Újdonság!

Fom: 0,1/MNSV

Px:2,3,5

• 2019-ben próbatermesztésre kerül.

Újdonság!
0,1,2/MNSV



Venus RZ F1
Px:2,3,5

• Zöldből sárgára érő ESL fajta,
• a kiváló íz és pultállóság kombinációja,
• zamatos terméseivel kitűnt a
kísérleteinkből,
• magasfokú lisztharmat ellenálló
képeeség,
• 2019-ben próbatermesztésre kerül.

Pallar RZ
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Rezisztencia
jelölések, kifejezések
Rezisztencia – egy növény fajtának azon képessége, hogy korlátozni
tudja egy konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését és/
illetve azt a kárt, amelyet azok okoznak érzékeny fajtákhoz képest, hasonló
környezeti feltételek és hasonló kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett.
Az ellenálló fajtákon megjelenhetnek bizonyos betegség szimptómák, károk
erős kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett.
A rezisztenciának két szintje van:
High resistance (HR) - magas fokú rezisztencia
nagymértékben korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését
és fejlődését normál kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra
érzékeny fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajtákon is megjelenhetnek
bizonyos szimptómák, illetve károk erős kártevő-, illetve kórokozó nyomás

Oltási alanyok

esetén.
Intermediate resistance (IR) - mérsékelt rezisztencia
korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését,

Sphinx RZ F1
Fom: 0,1,2

Fon: 1.2/Px:2,3,5

Cobalt RZ F1

de a szimptómák, illetve károk nagyobb szintje fordulhat elő, mint a magas
fokú rezisztenciával rendelkező fajták esetében. A mérsékelt rezisztenciával

Fom: 0,1,2, 1.2/For/Va

rendelkező növények esetében még mindig kevésbé súlyos szimptómák,

Fon: 0-2

illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében, amen-

Interspecifikus alany

Interspecifikus alany

nyiben azokat hasonló környezeti körülmények és/illetve hasonló kártevő,

Cucumis Melo

Cucurbita Maxima X Cucurbita Moschata

illetve kórokozó nyomás mellett termesztik.

• Kifejezetten sárgadinnyeoltáshoz szelek

• Ellenállóbb növényállomány és erős gyökér

tált alany,

kombinációja,

Immunitás – egy konkrét kártevő, illetve kórokozó támadásának nem

• a nemes ízét és eredeti karakterét

• közepesen erős növekedési erély

képezi tárgyát.

megőrzi,

kiemelkedő hidegtűréssel,

• ellenállóbb növény és magasabb termés

• hosszan oltható, lassan üregesedik, ezáltal

Érzékenység – az adott növényfajta nem rendelkezik azzal a

szám kombinációja,

az oltási veszteség csökkenthető.

képességgel, hogy egy adott kártevő, illetve kórokozó növekedését és

• kifejezetten minőségi piacokra termel-

fejlődését korlátozza

őknek egy jó választás.

Basalt RZ F1

Fom: 0,1,2, 1.2/For/Va/Fon: 0-2

Interspecifikus alany

Pelops RZ F1
Fom: 0,1,2, 1.2/Va

Fon: 0-2

Cucurbita Moschata hibrid

Lagenaria alany

• Csak görögdinnye oltásához ajánljuk

• Jól bevált fajta a korai, minőségi görög-

• erőteljes növekedési erély jellemzi

dinnye termesztőknek,

• az eddigi tapasztalatok alapján az ízre

• biztos gyökérrendszer jellemzi,

gyakorolt negatív hatás csökkenthető

• nagyon könnyen oltható .

• 2019-ben próbatermesztés kerül.
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magas fokú ellenállóság
mérsékelt fokú ellenállóság
Gc:

Dinnye lisztharmat / Golovinomyces cichoracearum

Sf:

Lisztharmat / Sphaeroteca fuliginea 1,2,v. 5 törzse

Fom:

Fuzárium / Fusarium oxysporum melonis 0,1 vagy 2 rassza

Fon:

Fuzárium / Fusarium oxysporum niveum 0,1 vagy 2 rassza

MNSV:

Dinnye nekrotikus foltossága / Melon necrotic spot carmovirus

Px:

Dinnye lisztharmat / Podosphaera xanthii 1 és 2 rassz

Va:

Verticillium / Verticillium albo-atrum

Dinnye fajtaszortiment | 2019
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Bővebb fajtainformáció
és vetőmag megrendelés
Rijk Zwaan területi
képviselőinél
vagy irodánkban:

Skultéti Lóránt
Dinnye és alany termékfelelős
Délkelet-Magyarország
Tel: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu
Tornyai Tibor
Dél-Magyarország
Tel: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu
Deme Zsolt
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu
Ragyák László
Kelet-Magyarország
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu
Tóth Kamil
Jászság, Áruházláncok
Tel: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu
Molnár Péter
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu
Kovács Áron
Dunántúl, Budapest környéke
Tel: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu
Lányi Bence
cégvezető
Tel. +36 30 940 8778
bence.lanyi@rijkzwaan.hu

Vetőmag megrendelés
az irodánkban:

Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060
Sipos Ágnes
Tel: +36 1 489 8065
Diószegi Edina
Tel: +36 1 489 8064

Rijk Zwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb
utalása, pl. vetési- ültetési-, ill. szedésidőre, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Rijk Zwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget
leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a
vetőmagok megfelelő tárolása mellet azért is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelel-e a helyi termesztési
körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.
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