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MULHACEN F1
A kertészek jó barátja
HR  CVYV/Ccu
IR    CMV/CYSDV/Px

• Vigorózus, termelőbarát fajta, hosszú tenyészidővel (kora 
tavasztól – késő őszig).

• A növény nagy gyökértömeggel és jó gyökérműködéssel 
rendelkezik.

• Erős, vastag szárú, rövidízköz és nyitott, jól átszellőző lomb 
jellemzi.

• Kiváló termése közepes hosszúságú, sötét színű, fajsúlyos.
• Főszáron, megfelelő terhelés és tápanyag-utánpótlás mellett, 

akár 14-15 termést is kinevelhető.
• Ajánlott a 2 napos szedési gyakoriság.

2020
SV9702PP F1
Fehérben őrzi egészségét
HR  Tm:0-3
IR    TSWV

• Nagy termőképességű hibrid.
• Jó takarást biztosító lombozattal rendelkezik
• A növényét generatív-vegetatív egyensúly jellemzi.
• A 110-130 g súlyú termések egységesek, szabályos formájúak.
• A bogyók vonzóak, gyönyörű fehér színűek.
• Bronzfoltosság rezisztenciája igen jó.

KUME F1
Minőség és egységesség szabadföldön is
HR  Tm:0
IR    TSWV

• Kompakt növény erőteljes növekedéssel
 és tökéletes bogyótakarással.
• A termés alakja és mérete egységes az egész szezonban.
• Termése jól száron és pulton tartható, nem hajlamos a 

mikrorepedésekre sem.
• Nagyszázalékban első osztályú termés,
 alacsony lecsó arány jellemzi.
• Bogyója mélybordó színű, tálcás csomagoláshoz ideális.
• Bronzfoltosság vírus elleni erős toleranciával rendlekezik.



SV1446SD F1
Tetszik a szemnek, édes a szájnak

• Szuperédes, frisspiaci csemegekukorica fajta, 75-78 napos 
tenyészidővel.

• Másodkorai fajta, így kiváló választás a folyamatos szedés 
biztosításához.

• Jó állású növény, ideális szárszilárdsággal, kedvező 
lombmennyiséggel.

• Fattyúképzésre csekély mértékben hajlamos.
• Könnyen szedhető csövei nagyon egységesek, formásak, jól 

berakódottak, hosszuk 20-22 cm.
• Egyöntetűségének köszönhetően szinte az összes igen ízletes 

cső piacképes.

FORTALEZA F1
Rugalmas termesztés és kiemelkedő minőség

• Erőteljes növekedési erélyű, koncentrált érésű karfiol fajta.
• Áprilistól júliusig ültethető, tenyészideje 80 nap.
• Javasolt tőszáma: 30 ezer tő/ha.
• Minden talajtípuson megállja a helyét.
• Jól bírja a szélsőséges időjárási viszonyokat.
• Levelei jól takarják a súlyos, tömör, sima felületű rózsákat.

ABENI F1
Megbízhatóság, minőség, jó fajsúly

• Az elmúlt évek egyik legstabilabban tervezhető korai karfiol fajtája.
• Különböző talajtípusokon is megbízhatóan termeszthető.
• Fűtetlen fóliás hajtatásra, takart vagy takaratlan korai termesztésre és 

őszi ültetésre is ajánlott.
• Tenyészideje átlagosan 62-64 nap (őszi termesztésben 70 nap).
• Az erős, viaszos, felálló takarólevelek kiváló öntakarást biztosítanak.
• Kemény, tömör, hófehér rózsákkal rendelkezik; átlag fejsúlya 1,3-1,8 kg.

CALIBRE F1 
Vonzó külső, még mutatósabb belső
HR  Co:1
IR    Fon:1

• 90-105 napos tenyészidejű, korai görögdinnye fajta.
• Középerős növekedésű, terlemőbarát habitusú.
• Egyöntetű, eliptikus, sötétzöld csíkozottságú terméssel rendelkezik.
• A átlagosan 5,5 – 8 kg súlyú termésnek, igen muatós színű a húsa.
• Nagyon kellemes aromájú és jó cukortartalmú fajta.
• Pultontarthatósága igen jó, illetve szabadföldön az érését követően
 5-7 napig is eltartható.

KAPRIMA F1
A nehézfiú
HR  Tm:0
IR    TSWV

• Jó növekedésierélyű, erőteljes gyökerű kápia paprika.
• Friss fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt kiváló választás.
• Magas terméspotenciál jellemzi.
• Zöldből fényes, mélypiros színbe érő, sima felületű lapos bogyóval rendelkezik.
• Termése 2-3 rekeszes, mely jellemzően nagy méretű, 170–180 g súlyú.
• Bronzfoltosság rezisztenciájának köszönhetően fóliás termesztésben is 

megállja a helyét.

SV5047CE F1
HR  Cca/Ccu
IR    CMV/CVYV/CYSDV/Px

• Kimagasló eredményekre képes, prémium kategóriás uborka fajta.
• Növénye nyitott lombozatú, könnyen átszellőzik.
• Erős gyökérrendszere miatt, talajos és hidrokultúrás termesztésre 

egyaránt alkalmas.
• Kiváló kötődés jellemzi; egy nóduszban akár több termést is képes 

kinevelni, terméselrúgás nélkül.
• Termése közepes méretű, még az oldalhajtásokon sem túl nagy, 

enyhén bordázott.
• Kifejezetten ajánlott tavaszi enyhén fűtött vagy fűtetlen 

berendezésekbe.

SVEGLIO F1 
Minőség és egységesség szabadföldön is
HR  Fom:0,1,2
IR    Px:1,2,3,5

• Kellemes aromájú és ízű, kiváló cukortartalmú sárgadinnye fajta.
• Erőteljes növekedésű.
• Fóliás és szabadföldi alagutas termeszésre egyaránt alkalmas.
• Igen korai fajta, mely egyszerre érik.
• Vonzó termése jól látható bordázottsággal rendelkezik.
• Nagyon jó terméshús konzisztencia jellemzi.

CLAUDIUS F1  
Kiváló terméshozammal és egyensúllyal
HR  ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

• Erőteljes növekedésű, de jó vegetatív–generatív egyensúlyú paradicsom 
fajta.

• Lombozata nyitott, fürtjei szép halszálkásak, a csészelevelek tartósak.
• Bogyói tetszetős piros színűek, 125-145 g súlyúak.
• A fürtön belüli bogyószámot hosszú kultúrában is tartja, így kiemelkedő 

a terméshozama.
• Nyári időszakban is jó minőségben szedhető és szállítható.
• Bronzfoltosság vírus rezisztens.



A FAJTÁKKAL KAPCSOLATOS 
BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT 
KERESSE KÉPVISELŐNKET:

Papp Zoltán
+36 20 973 9625
zoltan.papp@bayer.com

RpG59: közönséges kukoricarozsda
MDMV: kukorica csíkos mozaikvírus
SCMV: cukornád mozaikvírus
Et: kukorica északi levélfoltosság és levélszáradás

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.
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GIEWONT F1
Vakító fehérség késő ősszel

• Őszi főszezonra ajánlott 95-110 napos tenyészidejű karfiol.
• Sokáig földöntartható, nem aprósodik, késő őszig szedhető.
• Kimagasló értekesíthető terméshányaddal rendelkezik.
• Erős, viaszos felálló lombozatú és kettős öntakarású növény.
• Kemény, hófehér rózsák, fajsúlyos fejek jellemzik.
• Nagyszerűen választás a frisspiac és a feldolgozóipar 

számára is.

CENTRO F1
Erénye a gyorsaság
HR  Fom:0,1,2
IR    Gc/Px:1,2,5 

• Fóliás és szabadföldi alagutas termesztésre is ajánlott sárgadinnye.
• Igen korai, rövid tenyészidejű, generatív tulajdonságú fajta.
• Hideg körülmények között is jó terméskötődés jellemzi.
• RS 841 alanyon nevelve még nagyobb terméspotenciállal rendelkezik.
• Gyümölcse vonzó narancssárga, nyújtott gömb alakú, szépen gerezdes.
• A termés átlagosan 1,5–1,7 kg súlyú, mely kiválóan megfelel a piac 

igényeinek.

MESSENGER F1
Kiemelkedik a tömegből
HR  RpG59
IR    MDMV/SCMV/Et

• Szuperédes, a feldolgozóipar és a friss piac számára is alkalmas 
csemegekukorica.

• 84-86 napos tenyészidejű, így könnyen vetéstervbe illeszthető.
• Erős, masszív, nagyon jó növekedési erélyű fajta, mely jellemzően 

nem nevel fattyúhajtást.
• Másodcső nevelésére hajlamos, melyek szintén nagy százalékban 

betakaríthatók.
• A csuhéval átlagosan 450-500 g súlyú, jól berakódott csövek 

mélysárga színűek, mutatósak.
• Betegség ellenállósága nagyon jó, vírusrezisztenciája igen magas.

Monsanto Hungária Kft.
1133, Budapest Váci út 96-98. „A” épület
Telefon: +36 1 289 3100
Fax: +36 1 289 3131

www.seminis.hu


