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Változóban a hajtató
uborka termesztés
lehetőségei
Legutóbbi hajtató uborkás kiadványunk megjelenése
óta több, mint 2 év telt el és ezidőszak alatt is szem-

A fuzárium rezisztenciáról

betűnő változásokat élhettünk meg a termesztésben
és az értékesítésben is. 2020-ban egész Európában
rendkívüli helyzetet eredményezett a COVID-19 járvány,
erősen befolyásolva a tavaszi piaci lehetőségeket. Nyár
közepére-végére a helyzet normalizálódott, az ebben

Egyre nagyobb problémát jelent hazánkban is mind a talajos, mind a

az időszakban jellemző viszonylag kedvező árak váltak

talaj nélküli termesztésben a fuzáriumos növényhervadás. A közel-

újra általánossá. Kiadványunk megjelenésének és a

múltig ennek kockázatának mérséklésére a rezisztens alanyokra

járvány második felfutásának idejében még nem lehet

történő oltás jelentette a megoldást. A Rijk Zwaan Affyne RZ alanya

tudni, milyen hatásokra számíthatunk a közeljövőben, de

volt az első ilyen a sorban, melyet követett a már pítiumos herva-

mindenképp érdemes a hazai uborka termesztő kerté-

dásra is ellenálló Combyne RZ alany fajta. Az igazi áttörés azonban a

szeknek elemezni a különböző lehetőségeket és levonni

betegséggel szemben rezisztens hibrid megjelenése volt, hiszen így

az eddigi tanulságokat.

az oltás elkerülhetővé vált. Ez főképp azért fontos, mert hazánkban
nagyon sokan saját maguk nevelnek palántát, illetve a palántanevelő

Magyarországon az uborka hajtatás színvonala sokáig

üzemek nem mindegyike foglalkozik szívesen az uborka oltásával, az

nem változott érdemben, sokaknál a „vezérelv” az olcsó

ilyen növények jellemzően külföldről érkeznek a termesztőkhöz. Rijk

fajtával, olcsó technológia volt. Néhány éve megjelentek

Zwaan az első nemesítő cég, mely fuzárium rezisztens fajtát nemesí-

olyan kertészetek, akik az eddigieknél korszerűbb körül-

tett és hozott forgalomba.

mények közt, hosszú időszakon keresztül nagy mennyi-

ForDefense fajtáinkkal új megoldást kínálunk a fuzáriummal szem-

séget tudnak termelni. A legnagyobb piacot jelentő

beni védekezéshez. Minden ilyen ellenállósággal rendelkező fajtánk

áruházak gyakran közvetlenül vásárolnak tőlük. Látjuk

könnyen felismerhető a ForDefense logóról. Szintén könnyen beazo-

azt is, hogy 1-1 felvásárló cég is eredményesen tudja

nosítható a fajtanevekről. Minden rezisztens fajta neve „For” előtaggal

kiszolgálni a láncokat, hisz több termelőtől vásárolva

kezdődik, mint pl.: Forami RZ.

képes kiegyenlíteni a hullámzó mennyiségeket és így
tudja segíteni a kisebb üzemeket is a piachoz jutásban.

A higiénia továbbra is fontos marad

Ilyen esetben a válogató és csomagoló gépek alkalma-

A fuzárium rezisztens fajták nagyon jól szerepelnek a termesztésben,

zása, de akár a fajtahasználat egységesítése az eddigi-

a ForDefense hibridek nem fertőződtek, míg az érzékeny állományok

eknél még fontosabb szempont lett. Teljesen egyértelmű,

akár teljes mértékben hervadtak. Mindezek mellett fontos, hogy az

hogy az elmúlt években a magas színvonalú termesztés

ellenálló fajták közepes mértékű rezisztenciával (IR) bírnak, ami azt

igényes fajtái nyertek piacot a megszokott módon

jelenti, hogy nem immunisak a betegséggel szemben. Ezért a higiénia

termelt áruval szemben.

a termesztés előtt és közben továbbra is fontos marad. Ennek elemei
legyenek:

A korszerű növényházak megjelenésével az egységnyi



talajfertőtlenítés

területen megtermelt uborka mennyisége nagy



minden kultúra után a növényház kitakarítása, fertőtlenítése

mértékben növelhető. A jelenlegi munkaerőhelyzetben



az esetleges fertőzött növények nejlonzsákba helyezése és eltávo-

mindenképp érdemes az üzemszervezés színvonalát és

lítása a növényállományból.

feszességét növelni azért, hogy ezeket az előnyöket realizálni is lehessen. Az uborka továbbra is munkaerőigényes
növény és a termesztéstechnológiai elmaradásokat
súlyosan megbünteti.
A 2020-as év (elsősorban nyáron jelentkező) nagy
mértékű Uborka mozaik vírus (CMV) fertőzése, pedig
felhívja a figyelmet a termesztési higiénia növelésére és a
fajtahasználatra.
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Forami RZ F1
Cca/Ccu

CMV/CVYV/For/Px
ForDefense fajta, vagyis fuzárium rezisztens. 2019-től van itthon
termesztésben. Ültetését február végétől augusztus közepéig
javasoljuk.
BlueLeaf fajta, ami azt eredményezi, hogy az általános stressz és
hőtűrése kimagasló, levélzete kékes-zöld, növényvédelmi szempontból is ellenállóbb, növekedési erélye nagy.
A termések sötétek, 30-33 cm hosszúak, szép formájúak.
Kimondottan nagy termésmennyiségeket tud biztosítani.
Termesztése során a főszár bekötése után és a szedések beindulásával egy időben generatív irányítást igényel.
Fuzárium rezisztenciája mellett 2 veszélyes vírussal szemben is
ellenálló.

Termesztői tapasztalatok:
Cséfán György és családja Gyulán termeszt hosszú évek óta kígyóuborkát, az árut jellemzően a budapesti nagybani piacon értékesítik.
Sajnos régóta küszködtek a növények hervadásával, amiről néhány
éve derült ki, hogy fuzárium okozza. Tipikus történet, Magyarországon
sok kertészetben jelent komoly gondokat a hervadás, de a legtöbben
nem tudnak róla, hogy mi is okozza a tüneteket.
A Forami RZ először csak kísérletbe került be. A próbatermesztés
során azonban egyértelművé vált a helyzet: a rezisztens fajta növényei
egészségesek maradtak. 2020-ban már mind a tavaszi, mind a nyári
kultúra ebből a fajtából lett ültetve. A rezisztencián felül, a mennyiség
és a termés minőség is nagyon meggyőző, sötétzöldek, formásak az
uborkák, szeretik a vevők.
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BlueLeaf fajták

Sötét, kékeszöld színű levélzetű növényeket nevelő fajták márkajelzése. A BlueLeaf brand a Rijk Zwaan nemesítési program eredménye,
csak a Rijk Zwaan által forgalmazott fajtákat lehet a BlueLeaf logóval
ellátni.
Az ilyen hibridek lombellenállósága lényegesen jobb, mint a
hagyományosaké. Erősebb levélszövetük miatt a kártevők kevésbé
látogatják, szívogatják az ilyen növényeket, ennek következtében a
vírusátvitel kockázata is alacsonyabb. Ugyanezen ok miatt a gombás

Néhány szó a high-wire
(főszáras) technológiáról

megbetegedésekkel szemben is jobban ellenállnak a BlueLeaf

A nagy légterű termesztőházakban egyre gyakrabban felmerül a

fajták. Fertőzés vagy mézharmat fellépése esetén lombaktivitásukat

high-wire termesztésmód alkalmazása. Ennek oka, hogy egyrészt

hosszabban megtartják. Az egészséges levélzet nagyobb termés

egyszerűbb, könnyebben megtanulható a növények kezelése,

mennyiséget és jobb minőséget tesz lehetővé.

másrészt a termésminőség jobban és hosszabban fenntartható,

Ezek a fajták a nyári extrém melegeket is jobban bírják.

elmarad a főszárról oldalhajtásra átállás szedés kiesése és nem

Biotermesztéshez is érdemes BlueLeaf uborkát választani a reziszten-

lesz különbség az áru minőségben. A munkaerőszükséglet

ciákon felüli plusz általános ellenállóság miatt.

ugyanakkor mindenképp lényegesen nagyobb. A technológiához
nagyobb légterű, legalább 3 m drótmagasságú termesztőberendezésekre van szükség és a növénysűrűség is lényegesen meghaladja a hagyományos ernyős művelés során használt mértéket.
Mindezek eredményeképp Magyarországon csak néhány
kertészetben történik ily módon az uborka hajtatása. Ugyanakkor
a minőségi követelmények emelkedése révén és a pályázati
támogatások, kedvező hitelek segítségével várható, hogy több
high-wire uborka hajtató növényház fog épülni. A tapasztalatunk,
hogy nem csak az általános minőség növekszik, főképp a szezon
második felében, de az osztályozottság, a minőségi kihozatal is
javul, vagyis lényegesen kisebb a II.osztályú és osztályon aluli
áru az összes mennyiségen belül. Főszáras uborka esetén erős
gyökerű, nagy vigorú, de kis zöldmunkaerő igényű fajtákra van
szükség. Mindenképp érdemes fajtaválasztás előtt a Rijk Zwaan
termékfelelősével konzultálni, hisz erre a speciális termesztési
módra nem minden olyan hibrid alkalmas, melyek a hagyományos ernyős művelésben jól beválik.
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Fajtaszortiment 2021
Kígyóuborka

Téli ültetésű fajták

Crosswind RZ F1
Cca/Ccu
Px

Veloce RZ F1
Cca/Ccu
Px

Újdonság!

Standard, ismert fajtánk a korai, fényszegény időszakra, igen korán

A 2020-as év fajtakísérletei során tűnt ki mindenhol. Nagyon korai.

ültethető. Gyors fejlődésű, magas korai terméshányad jellemzi,

A növények generatív jellegűek, de erősek, munkaerőbarát fajta.

alacsony fényintenzitás mellett sem érzékeny a nekrózisra. Fajsúlyos

A termések mérete az áruházak által preferált darabra való értéke-

termései 32-35 cm-es hosszúak, jól pulton tarthatóak. December

sítésre rendkívül alkalmas, az átlagos szedési hossz 26-30 cm.

végétől február közepéig ültessük tavasszal, őszre az augusztus 10

Az uborkák fajsúlyosak, nagyon szép formájúak és sötétzöld

után történő ültetésekre javasoljuk. Rugalmasan használható a

színűek, nagyon szép áruminőséget biztosítanak. Ültetését

legtöbb termesztéstechnológia esetén. A Rijk Zwaan-nál megszokott

december végétől február 10-ig, majd augusztus közepétől szep-

jó stressztűrő képesség jellemzi a Veloce RZ-t is.

tember közepéig javasoljuk.

Termesztői tapasztalatok:
Radu Damian, az algyői Délplant kertészet üzemvezetője,
az egyik legjobb kígyóuborka kertész Magyarországon. 2020
tavaszán próbatermesztések során találkozott először a fajtával.
Az őszi hajtatási időszakban már nagyobb felületen termeszti a
cég. Elmondása szerint kiemelkedő a minőség, gyönyörűek az
uborkák.
Ami ennél is fontosabb, hogy rendkívül korai, mind a téli, mind a
nyár végi ültetésben napokkal előzte meg a többi fajtát. Főképp
tavasszal, amikor magasak az árak, a plusz 0,5-1 kg/m2-es szedési
mennyiség, ami korábban lejön és óriási bevételnövekedést
hozhat. A Délplant kertészetben eddig egy szintén nagyon gyors,
de lisztharmat ellenállóság nélküli hibrid volt a korai időszakban
kiültetve.
A Crosswind RZ közepes szintű rezisztenciája révén nagyobb
biztonsággal és jóval kevesebb szerhasználattal termelhető.
Generatív jellege miatt nyár végi ültetésben az indítást követően egyből, illetve kora tavasszal a terhelés kialakulásával és
a nagyobb besugárzás megérkeztével párhuzamosan vegetatív
irányítást javasol a kertész.

Crosswind RZ
Hajtató uborka magazin | 2021
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Bonprima RZ

Bonprima RZ F1
CGMMV/Cca/Ccu
CVYV/Px

Roadie RZ

Roadie RZ F1
Cca/Ccu

CVYV/Px

Korai fűtött hajtatásra javasolt kígyóuborka fajta. Növénye gene-

Januári-februári kiültetési időszakra javasolt, korai fajtánk. Középerős

ratív jellegű, középerős növekedési erélyű, az átlagnál alacsonyabb

növekedési erélyű, átlagos nyitottságú lombozattal. A termések átla-

munkaerő igényű.

gosan 30-34 cm hosszúak, középzöld színűek.

Termései 28-32 cm hosszúak, szabályos alakúak, sötétzöld színűek,

A Roadie RZ nagyon jól köt, gyors fejlődésű, ennek révén kimagasló

kiemelkedő pultállóságúak. Nagyon mutatós áru készíthető belőle.

termésmennyiségek érhetők el, különösen a márciustól májusig

Minősége révén mind a friss piacokon, mind az áruházak felé kiváló

terjedő időszakban, amikor a magas árak mellé már komoly kereslet

választás. Ültetését decembertől február elejéig és augusztus köze-

is társul. Hagyományos ernyős és főszáras (high-wire) technológiához

pétől szeptember közepéig javasoljuk.

is javasoljuk.

Termesztői tapasztalatok:
Fási Zoltán, szentesi kertész 2020-ban januárban az első, míg
augusztusban a harmadik ciklusban termesztett Bonprima RZ-t

Grafito RZ F1
Cca/Ccu

CVYV/Px

hidrokultúrában, átlagos körülmények közt.
A második, nyári ültetése Verdon RZ volt. Zoli elmondása szerint

Generatív fejlődésű, nyitott lombú, rövid ízközű, nagy termőké-

nagyon szépek a Bonprima RZ termései, színük sötétzöld, szabá-

pességű fajta. Fajsúlyos termései darabos értékesítésre kiválóak,

lyos alakúak. Generatív jellege miatt könnyen és jól köt, ugyan-

átlagosan 28-32 cm hosszúak, pulton tarthatóságuk kiemelkedő.

akkor a termesztés során vegetatív irányítást igényel, főképp az

Nagyon magas darabszámot biztosít.

állomány beterhelődése után.

Uborkái sötétzöld színűek, fényesek, rendkívül attraktív, piacos áru

A palántanevelés időszaka szerinte kiemelkedő jelentőségű, fontos,

készíthető belőle. Ültetését január második felétől március elejéig,

hogy szép, erős növényeket ültessünk ki, ami a termesztés sikeres-

majd a nyári másodültetések során július végétől augusztus végéig

ségének egyik legfontosabb eleme.

javasoljuk.

Grafito RZ
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Tavaszi - őszi ültetésű fajták

Proloog RZ F1
Cca/Ccu
Px
December végétől február közepéig ültethető,
elsősorban hidrokultúrás termesztésre javasolt
hibrid.
A Rijk Zwaan nemzetközileg legismertebb,
legnépszerűbb fajtája évek óta, számos
országban, különböző körülmények között,
széleskörűen és igen eredményesen termesztik.
Nyár végén, augusztusban szintén ajánlott az
ültetése őszi hajtatásra.
Rövid ízközű, az átlagosnál kisebb levelű
növényei az általánosnál kisebb zöldmunka
igényűek. Kiemelkedő termésmennyiség,
minőség, könnyű termeszthetőség jellemzi.
Termései igen kiegyenlített méretűek, átlagosan 30-32 cm hosszúságúak.

Bluesbrother RZ

Bluesbrother RZ F1

Maritimo RZ F1

CGMMV/Px/CCa/Ccu

CGMMV/Px/CCa/Ccu

CMV/CVYV

CMV/CVYV

BlueLeaf és BonDefense fajta. Ültetését

BlueLeaf és BonDefense fajta. Ültetését

február végétől javasoljuk augusztus köze-

március elejétől augusztus elejéig javasoljuk.

péig folyamatosan. Rugalmasan használ-

Erős, de generatív habitusú növénye van,

ható, mind hidrokultúrában, mind talajos

átlagos nyitottsággal.

termesztésben.

A termések extra minőséget biztosítanak,

Közepes növekedési erélyű, könnyen egyen-

sötétzöldek, szép formásak, enyhén

súlyban tartható. Elsősorban hagyományos

bordásak, hosszuk átlagosan 30-32 cm. Mind

ernyős műveléshez ajánljuk, de high- wire

talajos, mind hidrokultúrás termesztéshez

technológiával is jól megállja a helyét.

javasoljuk. Erős rezisztencia csomagja és a

Rendkívül bőtermő, kiváló minőséget biztosít,

BlueLeaf fajták plusz általános ellenállóké-

a termések szép alakúak és sötétzöld színűek,

pessége miatt rendkívül biztosan termeszt-

átlagos hosszuk 32-36 cm. Értékesítése m

hető fajta.

2

alapon történik.

Proloog RZ
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Verdon RZ

Verdon RZ F1
CGMMV/Px/CCa/Ccu
CMV/CVYV

Blueheaven RZ F1

Termesztői tapasztalatok:

CGMMV/ Px /Cca/Ccu
CMV/CVYV

Nemes Nagy János baksi telephelyén 2 éve
termeszt üvegházban kígyóuborkát is. 2020-

BonDefense fajta. Legnépszerűbb nyári

BlueLeaf és BonDefense fajta. Ültetését

ban a második ültetésben a fő fajtája mellett

uborka hibridünk, mely a legkülönbö-

február végétől augusztus közepéig java-

nagyobb kísérletben szerepelt a Blueheaven

zőbb körülmények közt is és minden

soljuk, elsősorban high-wire technológiára.

RZ. Az év során itt is, mint nagyon sok más

termesztési módon eredményesen

Nyitott lombozatú, átlagos növekedési erélyű,

hazai kertészetben, levéltetvek által terjesztett

termeszthető. Hagyományos ernyős és

generatív habitusú növénye van. Termései az

vírusfertőzés lépett fel. Varga István, az üzem

engedős - high-wire - technológiára is

átlagnál rövidebbek, fajsúlyosak, így első-

termesztési vezetője elmondta, hogy minden

alkalmas. Erős növekedésű, a nyári mele-

sorban darabra történő értékesítésre - jellem-

más fajta komoly tüneteket mutatott, egyedül

geket jól viseli, stressz tűrő képessége

zően áruházak felé – ajánljuk. A vetőmag

a Blueheaven RZ növényei maradtak egészsé-

kiemelkedő. Lombozata enyhén nyitott.

értékesítése m alapon történik.

gégesek, zöld lombozatúak. Ez egybevág azzal,

2

Sötétzöld termései 32-35 cm hosszúak,

amit a BlueLeaf fajtákról tudni lehet, vagyis

nóduszonként 1-2 uborkát nevel. Nagy

erősebb levélszövetük miatt a kártevőknek

termőképesség jellemzi. Erős lisztharmat

jobban ellenáll és fertőzés esetén is tovább

rezisztenciája ellenére már február

marad aktív a lombozat, ami a korlátozott

közepétől ültethető, őszi hajtatásra még

szerhasználat végett fokozott jelentőségű. A

augusztus közepén is javasolt az ültetése.

termések mérete, minősége, mennyisége teljes
mértékben hozta az elvárásokat, sőt sötétzöld
színe meg is haladta azt. A 2021-es szezonra
szóló kereskedelmi megbeszélések során a
partnerek jelezték is, hogy a jövőben az ilyen
színárnyalatú uborkákat preferálják.

Imperoso RZ
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Diapason RZ F1
CCa/Ccu/Px
CMV/CVYV
Kimondottan erős növekedési erélyű
tavaszi-nyári fajta. Ültetését március elejétől
július 20-ig javasoljuk. Különösen nagy
melegben, stresszes, rosszabb körülmények közt tűnik ki a Diapason RZ a többi
fajta közül. Átlagos terméshossza 30-34 cm,
szép, formás termései piacosak. Talajos és
talaj nélküli termesztéshez is javasoljuk.
Kiegyenlített, egyenletes mennyiségeket,
termésméretet és minőséget biztosít a

Diapason RZ

szezonban mindvégig.

Climont RZ F1

Termesztői tapasztalatok:

Ccu/Px

Cca/Ccu/Px
CVYV

Myrthos RZ F1

Imre György nagybánhegyesi kertész először

CMV/CVYV

egy osztrák szakmai úton találkozott a
Erős, de generatív viselkedésű, nyitott

fajtával. 2020-ban immáron második alka-

Erős növekedési erélyű, nyitott lombozatú

lombozatú fajta. Nagyon jó a kötődési

lommal termesztette teljes felületen, július

nyári fajta. Mindenféle közegben történő

hajlama, ráadásul általában 2 termést hoz

végi ültetéssel. A gazda részére rendkívül

termesztésre javasoljuk, március közepétől

nóduszonként, így extra termésmennyiséget

fontos, hogy viszonylag rövidek, de rendkívül

július végéig történő kiültetéssel. A gyökér-

biztosít, mindezt kiemelkedő minőségben.

jó minőségűek, kiemelkedő tárolhatóságúak

zete rendkívül erős és ellenálló.

Termésritkítást érdemes alkalmazni a kacs-

az uborkák. Az áru nagy része egy áruházlánc

képződés erőssége és gyorsasága és a szezon

részére kerül értékesítésre, ahol ezen tulaj-

második felében a növények megfelelő

donságok nagyon fontosak. A termelőnek

kondícióban tartása miatt is. A termések

a fajta koraisága, generatív jellege, nagyon

28-30 cm hosszúak, elsősorban darabos

magas darabszáma szintén meghatározó

értékesítésre javasoljuk.

tulajdonságok.

Brioso RZ

Heavioso RZ
Myrthos RZ
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Salátás uborka

Tuareg RZ

Caman RZ

Caman RZ F1
Ccu/Px

Touareg RZ F1
Ccu/Px

CMV/CVYV

CMV/CVYV

Sian RZ F1
Px

CMV/CVYV

Erős növekedésű salátás uborka fajtánk.

BlueLeaf salátás uborka, kiváló általános

Erős növekedési erélyű, BlueLeaf fajta nyári

Terméshossza 20-23 cm. Magas össztermés

lombellenállósággal. A tavaszi-nyári hajtatási

termesztésre. Ültetését március elejétől

mennyiség jellemzi, középkorai éréskez-

időszakra ajánljuk. Termése átlagosan

augusztus 10-ig javasoljuk talajba és hidro-

dettel. Március elejétől július végéig java-

21-24 cm hosszú, sötétzöld színű, minősége

kultúrába is. Elsősorban a nehezebb körül-

soljuk az ültetését.

kiemelkedő. Növekedési erélye közepes,

mények közt tűnik ki a Sian RZ, ahol szükség

egyensúlyi. Ültetését február végétől

van robosztus, vigoros növényekre. Nagy

augusztus elejéig javasoljuk.

terméspotenciálú, sötétzöld termésszínű.

Uborka rezisztencia jelölések
HR: magas fokú rezisztencia
IR: mérsékelt rezisztencia
Cca:

Korinespóra (Corynespora cassiicola)

Ccu:

Kladospórium (Cladosporium cucumerinum)

Fom:

Fuzárium (Fusarium oxysporum f. sp. melonis)

Fon:

Fuzárium (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum)

For:

Fuzárium (Fusarium oxysporum f. sp. Niveum)

Va:

Verticillium albo-atrum

Px:

Lisztharmat (Podosphaeria xanthii )

CMV:

Uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic cucumovirus)

CVYV:

Uborka ér-sárgulás vírus (Cucumber vein yellowing ipomovirus)

Sian RZ

CGMMV: Uborka zöldfoltosság mozaik vírus (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus)
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Snack uborka
Quarto RZ F1
Ccu/Px

Rövid ízközű, generatív, gyors fejlődésű, korai
fajta. Erős növekedési erélye révén hosszú
kultúrában is termeszthető. Február elejétől
ültethető egészen augusztus közepéig.
Talajra és hidrokultúrás termesztésre is javasoljuk. Nóduszonként eleinte 2-3, később 3-5
uborkát nevel. A termések 9-11 cm hosszú-

Quarto RZ

ságúak, sima felszínűek, középzöld színű,
kíváló íze miatt a fogyasztása egyre nő.

Uborka oltási alanyok
Becada RZ F1
Fom:0,1,2,1.2/For/Va

Affyne RZ F1

Combyne RZ F1

For, Va

For/Px

Fon: 0-2
Cucumis sativus alany, kimondottan

Újdonság! Pítium és fuzárium ellenálló

Cucurbita moschata alany. Fuzárium,

fuzárium fertőzés okozta gyökérproblémák

Cucumis sativus alany hidrokultúrás

verticillium és pítium rezisztens. Fonálféreg

megoldására hidrokultúrában. Talajos ter

termesztéshez! Az Affyne RZ-nél erősebb

fertőzés esetén egy általános toleranciára

mesztéshez nem javasoljuk. Mivel a nemes

növekedési erélyű. A fuzáriumos és pítiumos

számíthatunk, de az oltást ki kell egészítsük a

fajtákkal azonos faj, a hajtások edénynyaláb

hervadással szemben is ellenálló, mely nagy

hagyományos nematóda elleni eljárásokkal.

szerkezete azonos, ezért könnyen oltható és

mértékben könnyítheti és teszi kockázat-

Talajos és talaj nélküli termesztéshez is

nagyon jó az eredése, kiemelkedő a kompa-

mentessebbé a meleg időszakokban történő

javasoljuk. A Becada RZ-n nevelt nemes fajta

tibilitás és ez pozitívan hat a terméseredmé-

uborka termesztést!

uborkái fényesek, a minőség jobb, mint saját

nyekre is.

gyökéren.

Kövessen minket a Facebook-on is: Zöldségtermesztők Rijk Zwaan partner oldala néven könnyen megtalálhatók
vagyunk. Ha Ön Facebook felhasználó, csak be kell írni a keresőbe a fenti, vastagon szedett címet és a megjelenő oldalt “lájkolni”.
Így minden megjelenő hírt, szakmai tanácsot, fényképet automatikusan meg fog kapni, ezzel is plusz információval gazdagodva,
mely segítheti szakmai tájékozódását és sikeres termesztését.
Irattkozzon fel a Rijk Zwaan Budapest YouTube csatornájára, ahol rendszeresen bővülő szakmai videóinkon láthatja
kollégáink fajtaajánlatait és fajtabemutatóinkat.
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Tornyai Tibor

Kígyóuborka és Hi-tech
termékfelelős
Dél-Magyarország
Tel: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu

Skultéti Lóránt
Délkelet-Magyarország
Tel: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Deme Zsolt
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu
Kicska Tibor
Kelet-Magyarország
Tel: +36 30 501 6754
t.kicska@rijkzwaan.hu
Kovács Áron
Dunántúl, Pest megye
Tel: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu
Tóth Kamil
Áruházláncok
Tel: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu
Molnár Péter
Talajos paradicsom termékfelelős
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu
Ragyák László
Kereskedelmi igazgató
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu
Lányi Bence
Cégvezető
Tel: +36 30 9408 778
bence.lanyi@rijkzwaan.hu

Vetőmag megrendelés:
Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060
Gombos Krisztina
Tel: +36 1 489 8063
Pokorny Anna
Tel: +36 1 489 8066

Rijk Zwaan Budapest Kft.
H-1016 Budapest Aladár u. 17-19.
T +36 1 489 8060
info@rijkzwaan.hu
www.rijkzwaan.hu
Zöldségtermesztők Rijk Zwaan
partner oldala

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.

