Fajta neve

Koraiság

Termesztéstechnológia

Termés típus

Termés méret

Bonta

Korai

Fóliaház/Szabadföld

Kerek

8–9 kg

Fenway

Korai

Szabadföld

Kerek

4–5 kg

Betegségellenállóképesség*

ÚJDONSÁG!

Bryxberry (SVWL5363)

Közép-korai

Fóliaház/Szabadföld

Ovális

9–11 kg

HR Fon:1 IR Co:1

ÚJDONSÁG!

Ekinox

Közép-korai

Szabadföld

Ovális

9–12 kg

HR Co:1 IR Fon1

ÚJDONSÁG!

Retrox (SVWL4194)

Közép-korai

Szabadföld

Hosszúkás

12–14 kg

IR Fon:1 IR Co:1

Colosseo

Közép-korai

Szabadföld

Ovális

13–16 kg

HR Co:1 IR Fon:1

Calibre

Közép-korai

Szabadföld

Kerek

6–8 kg

HR Co:1 IR Fon:1

Sentinel

Közép-korai

Szabadföld

Hosszúkás

14–16 kg

Santa Matilde

Közép-korai

Szabadföld

Hosszúkás

12–14 kg

Keresse az

-et!

Új Seminis fajták
a jövedelmezőbb
dinnyetermesztésért

HR Co:1 IR Fon:1

Magyarázat a betegségekkel szembeni ellenálláshoz*: Co=Anthracnose; Fon=Fusarium wilt

A Seminis dinnyevetőmagok országszerte beszerezhetők kereskedőpartnereinknél.
Az aktuálisan elérhető fajtaválasztékről és készletekről tőlük kaphat közvetlen
információt. Az Önhöz legközelebbi értékesítési pont elérhetőségét megtalálja
a www.seminis.hu weboldal Üzletkereső menüpontjában.
Kérdés esetén forduljon értékesítő kollégánkhoz bizalommal:
Papp Zoltán
+36 20 973 9625
zoltan.papp@bayer.com

Amennyiben érdeklődik újdonságaink, híreink iránt, kérjük,
kövessen minket a Bayer Zöldségvetőmagok közösségi média csatornáin:
Bayer Zöldségvetőmagok

Bayer Zöldségvetőmagok

Monsanto Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Telefon: +36 1 289 3100
Fax: +36 1 289 3131
www.seminis.hu

piacképes külső és beltartalom
kiszámíthatóan magas termés
eXtra zamat

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

Bry berry

Zamatosan édes
(nemesítői referenciakód: SVWL5363)

Amiért a termelők szeretik:
„Az idei évben próbáltam ki először a fajtát nagyobb felületen. A termések
nagyon jó minőségűek voltak, sötét piros hússzínnel és kiváló ízzel. Repedés
nem volt jellemző - a dinnyetermesztésnek egyáltalán nem kedvező időjárási
körülmények ellenére sem.” (Cece)
Amiért szakértőink ajánlják:
„A Bryxberry mérete, egyedi zamata és fajtajellemzői miatt nagyon fogyasztóbarát, hűtőkompatibilis fajta, ideális a szuper- és hipermarketek polcaira.”
Fajtajellemzők:
Közép-korai, igen produktív fajta
Közepes méretű, 9–11 kg (kerek-blocky formájú)
Méretét és alakját tekintve az egyöntetűség jellemzi
Szép csíkozottságú, mélyzöld héjszín jellemzi
A gyümölcshús mélypiros, jó cukortartalmú (magas brixű), zamatos, roppanós
Magvai kisméretűek
Oltásához erős alany ajánlott
Erős növekedési potenciállal rendelkezik

A 2021-es fajtaválaszték jól ismert, zamatos Seminis dinnyéi
Bonta | Korai kedvenc
Amiért a termelők szeretik:
“Évek óta megbízhatóan termeszthetem a fajtát, kiváló húsminőség jellemzi.” (Tolna)
Amiért szakértőink ajánlják:
„Koraiságának és generativitásának köszönhetően alkalmas a konténeres export piac,
valamint az igényes hazai vevők kiszolgálására egyaránt.”
Fajtajellemzők:
• Termésméret saját gyökéren 6–8 kg átlagosan, oltva 9–10 kg
• Gömb, sötétzöld alapon világoszöld csíkos (Crimson típus)
• Terméshúsa mélypiros és tömör
• Interspecifikus alanyra történő oltását elsősorban korai ültetés esetén ajánljuk

Fenway | Magnélküli kuriózum
Amiért a termelők szeretik:
„Exkluzív jellege miatt termését elsősorban export célra vagy igényes hazai
fogyasztóknak szánjuk.”
Fajtajellemzők:
• Termésméret saját gyökéren 4–5 kg
• Gömb alakú, héja sötétzöld alapon (alig láthatóan) fekete csíkos
• Generatív tulajdonsága miatt termesztését leginkább oltva ajánljuk

Colosseo | Kolosszális zamat

ÚJDONSÁG!

Retro

A régi idők zamata
(nemesítői referenciakód: SVWL4194)

Amiért a termelők szeretik:
„A régi idők görögdinnye ízét hozza vissza a fajta. Kiváló ízű, egyforma
nagy méretű termések. Nagy hozamú fajta. Repedésre nem hajlamos,
nagy termésbiztonsággal lehet termeszteni a fajtát.”(Szedres)
Amiért szakértőink ajánlják:
„Alkalmas kisalagutas és szabadföldi termesztésre, igazi termelőbarát
fajta: könnyen termeszthető és flexibilis. Szeletelt vagy „standos”
dinnyének kiváló. „Retro” íze visszahozza a régi vajaskenyeres-dinnyés
meleg nyarak hangulatát.”
Fajtajellemzők:
10–14 kg nagyságú termés, amelyek szedéskor is szépen takartak
Hosszúkás, erősen csíkozott Crimson típus
Vakító piros belső, magas cukortartalom és rostos,
ropogós hús („retro” íz) jellemzi
Erős vigor potenciállal bír

ÚJDONSÁG!

Ekino

Amiért a termelők szeretik:
„A Colosseo görögdinnye régóta benne van a termesztett fajtáim között, elsősorban
a nagy mérete miatt választottuk ki. Főleg a belföldi piacon értékesítem a termést.
A fajta jól termeszthető változékony időjárási körülmények mellett is.” (Medgyesegyháza)
Amiért szakértőink ajánlják:
„Gyökér- és hajtásnövekedését közepes növekedés jellemzi, ezért saját gyökéren is jól
megállja helyét. Szeretik a hazai fogyasztók mélypiros színe és ízletes húsa miatt,
így könnyen értékesíthető.”
Fajtajellemzők:
• Termésméret saját gyökéren 13–14 kg
• Ovális, középzöld alapon világos csíkozottságú (Crimson típus)

Calibre | Exportra és pultra kalibrált zamat
Amiért a termelők szeretik:
„Exportra kiváló fajta, nagyon jól szállítható, magas terméshozam jellemzi,
megbízhatóan terem. Repedésre nem hajlamos.” (Alsószentiván)
Amiért szakértőink ajánlják:
„Pultontarthatósága igen jó, szabadföldön az érését követően akár 5-7 napig is eltartható.”
Fajtajellemzők:
• Átlagosan 5,5–8 kg súlyú termés
• Egyöntetű, eliptikus, sötétzöld csíkozottságú terméssel rendelkezik
• Középerős növekedésű, termelőbarát habitusú
• Nagyon kellemes zamatú és jó cukortartalmú fajta

Sentinel | Megbízható zamat-őrszem
Hamvas és zamatos

Amiért a termelők szeretik:
„Nagyon egyforma terméseket nevel ki a fajta, magas cukortartalmú
és kiváló ízű a hús. Vevők körében nagy sikert aratott a fajta.” (Sellye)
Amiért szakértőink ajánlják:
„Egyedi waxos külseje, hamvas megjelenése miatt különleges
fajta. Kiszámíthatóan magas termésre számíthat a termelő,
aki ezt választja. Akár korai, akár főszezoni értékesítésre
alkalmas lehet.”
Fajtajellemzők:
Közepes méretű (9–12 kg)
Héja középzöld színű, hamvas, vékony wax réteg borítja,
így jobban megkülönböztethető
Belül mutatós piros színű, magvai egészen aprók
Erős növekedési és magas terméspotenciál jellemzi
Szikes talajt nehezen viseli, de betegségekkel szemben ellenálló

Amiért szakértőink ajánlják:
„Erős gyökérzete és jól takaró, húsos, vigorózus lombozata intenzíven táplálja,
védi a kiválóan tövön tartható és jól szállítható terméseit.”
Fajtajellemzők:
• A termésméret saját gyökéren 12–14 kg
• Alakja hosszúkás, héja sötétzöld alapon világos csíkos (Crimson típus)
• Terméshúsa sötétpiros, ropogós
• Hosszúkás, Crimson típus dinnye
• Erős gyökérzetű, jó takarású

Santa Matilde | Mézédesen ropogós
Amiért szakértőink ajánlják:
„A Santa Matilde egy középérésű, erős vigorú görögdinnye fajta, mely kimagasló hozam
potenciáljával és egységes méretével nyerte el számos termelő tetszését.
Nagyon jó takarást biztosít. Az első osztályú termések magas aránya jellemzi.”
Fajtajellemzők:
• Közepes méretű (12–14kg)
• Alakja megnyúlt, hosszúkás
• Héja vékony, sötétzöld alapon világos csíkos (Crimson típus).
• Húsa gyönyörű, intenzív piros, lédús és ropogós. Mézédes, az érett termések cukortartalma magas.

