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A Syngenta az új igényeknek megfelelően, megújult magvas görögdinnye választékkal áll
a termelők rendelkezésére.

Az áruházlánci értékesítére két magvas fajtát ajánl a cég:
Miért ajánljuk a Bostana F1 és Mirza F1 fajtákat?
Minkét fajta korai.
Kiváló minőséget adnak a korai időszakban.
Betegségre kevésbé érzékenyek.

Bostana F1 – A kis csinos, formás
Csíkos héjú, kerek, magvas fajta.
Rendkívül korai érésű, 58 napos tenyészidő.
Termései 5-8 kg-osak.
Tökéletes konténeres értékesítésre.
Korai magas hozam jellemzi!
Ellenálló képessége: IR: Co: 1 / Fon: 1.

Mirza F1 – Top Gun minőség kisebb mérettel és divatosabb megjelenéssel
Miért gondoljuk, hogy a Mirza lehet az egyik legnépszerűbb magvas görögdinnye az
elkövetkező években Magyarországon?
Rendkívül szép, üde zöld csíkos, Rubin héjszín jellemzi.
Roppanós, édes hússal rendelkezik, amelynek színe mélypiros.
Oltva és oltatlanul is termeszthető.
Termésének a mérete a legkeresettebb tartományba tartozik 5-8 kg, alakja kerek.
Minőségi problémák egyáltalán nem jellemzőek rá.
Magas hozammal rendelkezik, oltva 5-6 termést képes kötni és megnevelni tövenként.
Átlagos tenyésideje 65-70 nap azaz középkorai fajta.
Toleranciával bír a fenésedéssel szemben, ellenálló képessége: IR: Co: 1 / Fon: 1.

A hagyományos görögdinnyét kedvelőknek és RUBIN rajongóknak: Rubin F1 –
Mélyvörös, mint a RUBIN!

Az elmúlt években a magyar piac meghatározó fajtája lett a RUBIN/Mirsini. A fajtát nem kell bemutatni
senkinek, mert ismert és keresett fajta.
A rendkívül ﬁnom íz és kiváló minőség miatt vált a magyar piac legkeresettebb fajtájává. Az első hely
amelyet a következő évben is meg fog őrízni borítékolható és nem ok nélküli.

Kinek és mit tud nyújtani a Rubin/Mirsini F1?
A termelőnek:
egyöntetű palántát, könnyű olthatóságot, dinamikusan fejlődő ﬁatal növényt,
generatív habitust, nagyszámú virágot, sok megőrzött kötést,
rövid ciklusú, gyors fejlődésű növényt, mely nem kívánja meg a magas kockázatú, extra korai
kiültetést,
kategóriájában, a hosszú alakkörben is ﬁgyelemre méltó koraiságot,
gombás betegségekre nem érzékeny lombozatot,
jó kötésszámot, meglepően magas hektáronkénti hozamokat,
oltva is kiváló minőséget és mérettartományt,
állandó minőséget, még csapadékos szezonban is,
jó tövöntarthatóságot,
kamionos exportba eladható minőséget, még az indavégekről is,
könnyű értékesítést, kereskedői bizalmat.
A kereskedőknek:
a kiváló minőség biztonságát, a felismerhető minőséget,
kockázat nélküli szállíthatóságot, raktározást,
a megszokottnál kisebb méretek értékesíthetőségét is,
a vásárló bizalmát.
A magyar fogyasztónak:
igazi, teljes dinnye élményt,
állandó, kiváló minőséget,
felismerhetőséget, kevesebb csalódást,
egy egészséges gyümölcsöt, melynek antioxidáns tartalma a legsötétebb hússzín okán az egyik
legmagasabb.
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