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Görögdinnye
KEREK, FEKETE HÉJÚ

KEREK, CSÍKOS HÉJÚ

KEREK, CSÍKOS HÉJÚ

KEREK, SÖTÉT CSÍKOS HÉJÚ

OVÁLIS, CSÍKOS HÉJÚ

SZUPER APRÓ MAGVÚ

A piacvezető fekete héjú
• 6-9 kg átlagsúlyú, jó ellenálló képességű
• Sötétpiros húsú, nagyon jó minőségű
• Crisby koraiságú, vékony, de kemény
héjú
• Jól szállítható a sugar baby típusú
fajták között

A legjobb korai
• Crimson típusú, 7-10 kg, extra korai,
kiváló minőségű
• Fóliaalagutas termesztésre is alkalmas, piacvezető fajta

Extra korai szinte minden piacra
• Crisby típusú, de annál 3-4 nappal
korábbi
• Kisebb termésű oltva 5-9,5 kg
átlagsúlyú
• Tartályládás, dobozos és export
értékesítésre

Minden ami a piacnak kell
• Extra sötét csíkos korai érésű fajtaújdonság
• Nagyon piros, édes és ropogós húsú
• Nagy termőképességű, saját gyökéren 7-11 kg-os
• Lombját jól megtartja nehezebb
körülmények között is

Biztos termés nehéz viszonyok
között is
• Kifejezetten erős növekedésű, magas
terméseredményű fajta
• Kiváló belső minőségű, húsa kemény,
mélypiros

Tökéletes minőség dobozban
• Tigris csíkos héjú kartonos méretű
újdonság
• Húsa nagyon ropogós, magas cukortartalmú, kiváló ízű
• Erős lombozatú
• Porzó fajtaként is ültethető

KEREK-OVÁLIS, CSÍKOS HÉJÚ

KEREK-OVÁLIS, CSÍKOS HÉJÚ

KEREK, CSÍKOS HÉJÚ

Red Star F1

Boxy F1

Crisby F1

Talisman F1

Susy F1

Nun 21207* F1

Admira F1

Kaori F1 (Nun 11203)

Youlie F1

Növekedési
erély

Koraiság

Termés alak

2

korai

kerek

Crisby F1

1

nagyon korai

Susy F1

1

Boxy F1

3

Trophy F1

2

korai

Talisman F1

3

korai

Youlie F1

2

közép-korai

Fajta

Fóliaalagút

Szabadföld

Olthatóság

Fuzarium
rezisztencia

6-9 kg

3

3

3

(IR) 0,1

kerek

7-10 kg

3

2

3

-

nagyon korai

kerek

4-7 kg

3

3

3

(IR) 0,1

közép-korai

kerek-ovális

3-6 kg

3

3

3

(IR) 0,1

kerek

8-11 kg

3

2

3

(IR) 0,1

kerek-ovális

9-12 kg

3

3

3

(IR) 0,1

kerek

8-11 kg

3

3

3

(IR) 0,1

Méret (kg)

Kerek, fekete héjú
Red Star F1
Kerek-ovális Crimson csíkos

Kis/közepes méret tökéletes
minőséggel
• Nagy termőképességű, kiváló minőségű dobozos fajta
• Megfelelő termesztés-technológiával
3-6 kg átlagsúlyú
• Ritkább tőállománnyal, oltva tartályládába is megfelelő

A dinnye „súlyos” előnyökkel
• Kerek-ovális, mélypiros húsú
• Nagyobb méretű,9-12 kg átlagsúlyú,
• Finom húsú, magas cukortartalmú
• Hozama, megújuló képessége kiváló

Kerek nagytestű extra
beltartalommal
• Sötétebb Crimson típusú, extra
beltartalmú
• 8-11 kg átlagsúlyú fajta, tömör, mélypiros hússal
• Belföldi lédig és tartályládás értékesítésre

Nun 21207 F1*

2

korai

kerek

7-10 kg

3

3

3

(IR) 0,1

Admira F1

3

közép-korai

ovális

7-10 kg

1

3

3

(IR) 0,1

Kaori F1

3

közép-korai

kerek-ovális

3-5 kg

3

3

3

-

Frilly

2

nagyon korai

kerek-ovális

2-3 kg

3

3

3

-

Premium F1

2

korai

kerek-ovális

2,5-4 kg

3

3

3

(IR) 0,1

Szuper apró magvú

* Európai fajtajegyzékbe való felvétele folyamatban.
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Görögdinnye
Lady F1

Caravan F1

OVÁLIS, CSÍKOS HÉJÚ

OVÁLIS, CSÍKOS HÉJÚ

MAGNÉLKÜLI FEKETE HÉJÚ

MAGNÉLKÜLI FEKETE HÉJÚ

MAGNÉLKÜLI FEKETE HÉJÚ

Egyedülálló koraiság és minőség
• A legkorábbi hosszúkás alakú, kiváló
húsminőségű hibrid
• Termése nagy (8-12 kg átlagsúlyú),
• Ovális, vékony héjú, apró magvú, jól
szállítható
• Kiemelkedő hozamú

A legjobb héjszín és húsminőség:
tökéletes eredmény
• Hosszúkás, sötét csíkozású, nagytestű (9-13 kg) hibrid
• Lady után 2-3 nappal érik
• Nagy termőképességű, gyengébb
körülményeket is jól tűri
• Húsa mélypiros, nagyon édes

Megbízható termés éveken
keresztül
• Hosszúkás Crimson típus,
• Crisby után kb. 10 nappal érik
• Nagytestű (10-14 kg átlagsúlyú)
• Élénkpiros húsú, kiváló minőségű,
magas cukortartalmú
• Középerős növésű, biztonságos
hozamú
• Kiemelkedő hozamú

Kiváló minőség és megjelenés
exkluzív piacokra
• Belföldön piacvezető, etalon a
fogyasztók körében
• 5-7 kg átlagsúlyú magszegény fajta
• Termése egyöntetű, egyedülállóan
kiváló minőségű

Fekete magnélküli export piacokra
• Korán és könnyen köttethető,
magnélküli hibrid
• Héja mutatós, fényes-fekete színű
• Termése nagyon egyöntetű,
szabályos gömbölyű alakú
• Oltva 3-5 kg az átlagsúly, ami
exportra a legkeresettebb
• Nem érzékeny a napégésre
• A tőhöz túl közeli terméseket kötés
után ajánlott eltávolítani

A korai feketehéjú magnélküli
• 5-7 kg átlagsúlyú extra minőségű
magszegény fajta
• A korai érés ellenére az átlagnál
magasabb cukortartalmú
• A húsa tömör, ezáltal jól tövön- és
pultontartható

MAGNÉLKÜLI, CSÍKOS HÉJÚ

MAGNÉLKÜLI, CSÍKOS HÉJÚ

OVÁLIS, CSÍKOS HÉJÚ

MAGNÉLKÜLI, CSÍKOS HÉJÚ

Boston F1

Estel Deluxe F1

Dumara F1

Style F1

Valdoria F1

Stellar F1

Bonny F1

Növekedési
erély

Koraiság

Termés alak

Lady F1

2

korai

ovális

Caravan F1

3

közép-korai

Dumara F1

3

Fajta

Fóliaalagút

Szabadföld

Olthatóság

Fuzarium
rezisztencia

8-12 kg

3

3

3

(IR) 0,1

ovális

9-13 kg

3

3

3

(IR) 0,1

közép-késői

ovális

10-14 kg

2

3

2

(IR) 0,1
(IR) 0,1

Méret (kg)

Hosszúkás, Crimson csíkos

Egyedülálló íz és beltartalom
• Magnélküli (triploid), 4-7 kg átlagsúlyú
• Kerek alakú, élénkpiros, telthúsú,
kiemelkedően jó minőségű
• Fajtacsoportjában korai, Crisby után
5-6 nappal érik
• Jobb ellenállóképességű, biztonságos hozamú
• Kiemelkedő hozamú
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Középméretű magnélküli az
áruházláncok ellátására
• Boston-nál kissé sötétebb csíkozású
• 4-6 kg-os átlagsúlyú
• Extra beltartalmi mutatókkal
rendelkező magnélküli hibrid

Dobozos méretű magnélküli
ropogós hússal
• Kifejezetten export célokra alkalmas
un. kartonos méretű magnélküli dinnye
• Oltva 3-5 kg-os, saját gyökéren 7-es
méret is van benne.

Magnélküli, csíkos
Boston F1

2

korai

kerek

4-7 kg

3

3

3

Estel Deluxe F1

2

középérésű

kerek

4-6 kg

3

3

3

Bonny F1

3

korai

kerek

3-4 kg

3

3

3

Magnélküli, fekete héjú
Style F1

2

közép-korai

kerek

5-7 kg

3

3

3

(IR) 0,1

Valdoria F1

2

korai

kerek

3-5 kg

3

3

3

-

Stellar F1

2

korai

kerek

5-7 kg

3

3

3

(IR) 0,1
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Alany
LAGENÁRIA TÍPUS

LAGENÁRIA TÍPUS

INTERSPECIFIKUS

SÁRGAHÚSÚ

SÁRGAHÚSÚ

SÁRGAHÚSÚ

A korai alany
• Jól bevált, korai lagenária típus
görögdinnyeoltáshoz, felálló szikalatti
szárrésszel

A továbbfejlesztett lagenária
• Új, erősebb növekedésű lagenária
típus, a kimagasló íz és hozam elérésére.
• Bizonyítottan jó affinitás minden népszerű nemes fajtával

A legsokoldalúbb alany
• Erős növekedést biztosító interspecifikus alany görög- és sárgadinnye
oltáshoz
• Nagyon nagy terméseredményt ad

A legnagyobb termőképességű
• Korai, pultálló kantalup típus
• Termése 1,5-2 kg átlagsúlyú
• Termése éretten mély narancssárga
húsú, magas cukortartalmú és ízletes
• Lombja és gyökere erős növekedésű

Extra minőség minden piacra
• Kiváló ízű, sötét narancssárga hússzínű kantalup típus
• Termése 1,3-1,8 kg, erősen cseres, jól
szállítható és pultontartható
• Hajtatásra ajánlott, de szabadföldön
is jól termeszthető

Tetszetős termés kiváló ízzel
• Korai, pultálló fajtaújdonság
• Vonzó külalak, erős cserességgel és
zöld csíkokkal a gerezdek között
• Magas az értékesíthető termések
aránya
• Jó egyensúly a termés és lombozat
között

ZÖLDHÚSÚ

ZÖLDHÚSÚ

SÁRGAHÚSÚ

A piacvezető
• Galia típusú középkorai (Donatello
után 4-7 napra)
• Erős növésű, magyar klímaviszonyokat jól tűrő, pultálló (L.S.L.) fajta
• Termése 1,3-1,9 kg, rendkívül
tetszetős
• Húsa zöldes-fehér, héja cseres

Az extra korai „cukordinnye”
• Igen korai, hajtatott és alagutas
termesztésre javasolt hibrid.
• Termése 1,5-2,2 kg-os
• Héja zöldből sárgára érő, finom
cserezettségű
• Termése nagyon ízletes, fűszeres
zamatú.

Jól „ládázható” méret még oltva is
• Közép-korai pultálló Donatello típus
• Termése 0,8-1,4 kg átlagsúlyú, kiváló
minőségű

Macis F1

INTERSPECIFIKUS

Ercole F1

Megbirkózik a nehézségekkel
• Interspecifikus alany gyengébb talajokra
• Jó affinitás és könnyű kezelhetőség a
palántanevelőben
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Sárgadinnye
Coloso F1

Shintosa Camelforce F1

Donatello F1

Celestial F1

Tarchon F1

Tájékoztató a triploid hibrid görögdinnyékhez
A triploid hibrid görögdinnyék olyan steril hibridek, amik jellemzően kevés-magvú vagy igazi
magok nélküli gyümölcsöket teremnek. Mivel a
dinnye húsában található kemény vagy igazi
magok hiánya (vagy viszonylagos hiánya) a fő
megkülönböztetője ezeknek a fajtáknak, ezért a
triploid hibrid görögdinnyét gyakran magnélküli
görögdinnyeként emlegetik. A köztudatban lévő
vélemény ellenére, a triploid görögdinnyék gyakran tartalmaznak csökevényes magokat. Ezen
túlmenően bizonyos genetikai, termesztés-technológiai és éghajlati tényezők is eredményezhetik az „üres” magok képződését, (kicsi, fehér,
éretlen, léha magok) és/vagy a kemény magokat a görögdinnye húsában. A kemény mag kialakulásának többféle lehetséges okának köszönhetően, a TRIPLOID HIBRID GÖRÖGDINNYE NEM GARANTÁLTAN MAGNÉLKÜLI
TERMÉNY. A triploid hibrid görögdinnye termesztése magas szintű termelői tudást és tapasztalatot igényel. A triploid hibrid görögdinnye
virágporforrást, pontosabban diploid porzó fajtát és virágport hordozó méheket igényel.
Továbbá a triploid hibridek különleges gondoskodást igényelnek a kielégítő csírázáshoz. A termelőknek azt javasoljuk, hogy kérdés esetén

lépjenek kapcsolatba termesztési tanácsokért
és információkért a Bayer Crop Science Vegetable Seeds – rövidítve: BCS VS – (Nunhems)
képviselőjével. Javasoljuk, hogy nagy volumenű
kereskedelmi termelés megkezdése előtt tájékozódjanak a triploid hibrid görögdinnye termesztésével kapcsolatban. A jótállás speciális
korlátozása: minden triploid hibrid görögdinnye
mag a BCS VS Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF) kikötéseinek és feltételeinek megfelelően
kerül forgalomba. A triploid hibrid görögdinnye
leírások és képek a kedvező körülmények között, kedvező termesztési területeken fejlődött
triploid hibrid görögdinnyéket mutatnak be.
A külső megjelenés és termésmennyiség eltérő
lehet más-más földrajzi területeken és különböző termesztési feltételek mellett. A BCS VS kifejezetten kizár bármilyen garanciát arra vonatkozóan, hogy a triploid hibrid görögdinnye magok
„teljesen magtalan gyümölcsöt” fognak teremni.
Minden jogszabály által előírt szavatossági kötelezettség – beleértve, de nem kizárva bármelyik
eladhatósági és megfelelési/alkalmassági jogszabályban előírt szavatossági kötelezettséget
egy eltérő, különálló célra – teljesen kizárt.

London F1

Waller F1

Bliz F1
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Tenyészidőszak

Növekedési erély

Termés átlagsúly kg

Donatello F1

korai

nagyon erős

Celestial F1

korai

nagyon erős

Tarchon F1

korai

Bliz F1

korai

Condor F1

Fajta

Termesztési mód

Ellenállóképesség

Hajtatás

Alagút

Szabadföld

HR

IR

1,5-2

3

3

3

F.o.m.0,1,2

Px 1,2-Gc

1,3-1,8

3

2

2

F.o.m.0,1,2

Px 1,2-Gc

erős

1,2-1,8

3

3

2

F.o.m 0.1.2

Px 1.2.5-Gc

erős

0,8-1,4

3

3

3

F.o.m.0,1

Px 1,2,5-Gc

közép-korai

nagyon erős

1,5-2

1

2

3

F.o.m.0,1,2

Px 1,2-Gc

London F1

korai, közép-korai

nagyon erős

1,3-1,9

3

3

3

Waller F1

nagyon korai

közepes

1,5-2,2

3

2

2

Sárgahúsú fajták

Zöldhúsú fajták

Nunhems Hungary Kft.
Vegetable Seeds
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Hungary
Vevőszolgálat, rendelés:
E-mail: nunhems.customerservice.hu@bayer.com
Telefon/Fax: +36 1 884 5304, +36 1 884 5305
Sándor László
Telefon: +36 30 935-6722
E-mail: laszlo.sandor@bayer.com
www.agro.bayer.co.hu

Px 1,2-Gc, Ag
Fom 0,1,2

Px 1,2-Gc, MNSV

A Nunhems Hungary Kft. mindenkori érvényes Általános Szállítási Feltételek alapján végzi üzleti tevékenységét. A mindenkori
aktuális ÁSZF elérhető vevőszolgálatunkon, azt kérésre postán
vagy e-mail-ben elküldjük partnereinknek.
A Nunhems cég által közölt bármely írásos és szóbeli információ,
illusztrációk, fajta és technológiai tanácsok termesztési tapasztalatokon és kísérleti eredményeken alapulnak. A fajta és egyéb
képek, illusztrációk kedvező termesztési feltételek között készültek. Azonos eredmények nem garantálhatók minden termesztési
feltétel között. A vevőnek és felhasználónak kell eldönteni, hogy
a közölt információk a helyi termesztési körülmények között felhasználhatóak-e.
© Nunhems BV, 2018. Minden jog fenntartva a Nunhems BV és
leányvállalatainak, mely jog vonatkozik ebben a katalógusban
megjelent minden írott és képi információra.

