Magyarország

Bahama, Morena és Fascination korszerű magnélküli
görögdinnye fajták a termelők szolgálatában!
Zöldség
2020.11.23.

A magnélküli görögdinnye fajták egyre népszerűbben a magyar piacon és könnyű
értékesíthetőségük miatt igen keresettek az exportőr cégeknél is.
A Syngenta intenzív és tudatos nemesítésének köszönhetően számos új és a magyar piacon egyre
népszerűbb fajtát ajánl a termelők ﬁgyelmébe. Több termelő saját tapasztalatát is közöljük, hiszen
egy fajta termesztésével kapcsolatos sikert nem is lehet jobban elmondani, mint egy ilyen
véleménnyel!

Elkészült az új kiadványunk amelyben számos további információt talál
a sikeres görögdinnye termesztéssel kapcsolatban:

Megnyitom a Görögdinnye hírek kiadványt >>

Bahama F1 - Magas hozam, tökéletes minőség! >>
Kiemelkedő egyöntetűség jellemzi.
80%-a terméseinek 4-6 kg közötti tartományba van.
Omlós hús és magas brix jellemzi.
Magas hozamú!
Tenyészideje 65-70 nap.

Bahama F1

Ezt a fekete héjszínű, magnélküli fajtát nagy megelégedettségünkre idén ki tudtuk
próbálni. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert azon kevesek közzé tartozunk,
akik hozzájutottak a maghoz, mert még kevés volt belőle. Kiemelkedően egyöntetű
termések voltak jellemzőek a Bahama-ra. Mérete a 4-6 kg közötti tartományban
szerepelt. A termések jól lábon tarthatónak bizonyultak. A hús minősége ropogós, édes.
Héjszíne egyöntetűen fekete. Jól szállítható. Bátran merem ajánlani, aki egy jó
minőségű, kiváló fajtát szeretne termelni ebben a szegmensben.
Hudák Tamás (Nagykamarás, Békés megye)

Morena F1 - Kiegyenlített minőség >>
Kerek termés alak és 5-8 kg tömeg jellemzi.
Kiegyenlített gyümölcsei kifejezetten jó ízűek.
A termésének húsa mélypiros és roppanó.
Tenyészideje 65-70 nap.

Morena F1

3,5 ha területen termeltük idén is a Morena-t. Ez az év nem volt kiemelkedő, de a fajta
stabilan tudott teljesíteni, megállta a helyét. A Morena-ra jellemző a fényes, fekete
külső héjszín, ami nagyon vonzóvá teszi. Termései szép kerekek, nálunk oltva 6-7 kg
volt a termésmérete. A szélsőséges időjáras hatására is jól kötött, belső minősége is
megfelelő volt, ami mélypiros és roppanó.
Engelhardt János (Medgyesegyháza, Békés megye)

Fascination F1 - Nagyágyú a magnélküliek között >>
Termései 7-10 kg-os méretűek.
Erős lombja van, ami megvédi a terméseket a napégéstől.
Lassan apad és a pultontarthatóssága is jó.
Tökéletes választás azoknak, akik szeletben értékesítenek!
Tenyészideje 75-80 nap.

Fascination F1

Fontos kiemelni a Fascination-el kapcsolatban, hogy a fajta csírázó képessége nagyon jó
- ami nem jellemző a magnélküliekre - és ennek következtében az oltás is jól időzíthető,
a palánta egyöntetűsége, valamint kihozatala is magas. A Fascination-ra jellemző az
erős növekedés, de könnyen és jól beköt a nehezebb körülményekben is. A
húsminősége kiemelkedik a magnélküliek között. Nagyon jól és könnyen szedhető a
fajta. Mérete, crimson csíkos héjszíne egyre elfogadottabb a magyar piacon. Tövön és
pulton tarthatósága kiemelkedő, akár 3-4 hétig is eltartható minőségromlás nélkül. A
Fascination felülmúlja több magvas fajta termésátlagát. Az értékesítés során a magos
dinnyéknél magasabb szinvonalat képvisel. A magnélküli szortimentbe nagyon jól
beilleszkedik.
Horváth Béla (Csányoszró, Baranya megye)

Kapcsolódó cikkek
Bostana, Mirto, Mirza és Rubin a tökéletes magvas görögdinnye fajtasor a 2021-es
szezonra! >>
Mirza - Top Gun minőség kisebb mérettel és divatosabb megjelenéssel >>
Rubin/Mirsini F1 - Mélyvörös, mint a RUBIN! >>

