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Cukkini fajtaválaszték
          minden igényre!
Az idei évben mutatja be a Syngenta új, 
rezisztens, fehér cukkini/főzőtök típusú 
fajtáját az Angelina F1 hibridet!
Az Angelina-t előzetesen, számos helyszí-
nen, különböző ültetési időkben valamint, 
termesztés technológiai körülmények 
között próbáltuk ki és a különböző körül-
mények ellenére kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott.
Terméseinek a minősége tökéletesen 
megfelel a frisspiaci és feldolgozói igé-
nyeknek és amelyeket könnyű betakarít-
hatóság jellemez.
Növénye nyitott lombú, de levelei jól takar-
ják a terméseket. Középkorai fajta, amely 
jól illeszkedik hajtatási és szabadföldi 
körülmények közé.

Az Angelina rezisztens uborka mozaik, 
görögdinnye mozaik és cukkini sárga mozaik 
vírusra, valamint lisztharmat ellenálló.
Zöld cukkini választékunkból a Kasos F1
fajtát javasoljuk korai fóliás termesztésre. 
Stabil kötődőképesség jellemzi, elviseli a 
fényszegény körülményeket és liszthar-
matra toleráns.
A szabadföldi cukkini hibridjeink közül 
a Naxos F1 az egyik legnépszerűbb és 
legproduktívabb fajta. Széles reziszten-
ciája miatt ellenáll számos vírusnak és 
lisztharmatra is ellenálló.
A Golden Glory F1 fajtánk egy igazi 
különlegesség. Aranysárga termései 
tökéletesek választék bővítésére. Tavaszi 
hajtatásra és szabadföldi termesztésre is 
alkalmas.

Amennyiben kérdése van a fajtákkal kapcsolatban keresse specialistánkat:

Lacházi Pál
Telefonszám: +36 20 978-0548

Email cím: pal.lachazi@syngenta.com

Sikeres termesztést kívánunk!



Fehér színű cukkini / 
főzőtök fajtáink

ÚJ

Angelina F1 A tökéletes világos!

Cordelia F1 Ellenállhatatlan világos!

• Fehér, nagyon halványzöld színű
cukkini/főzőtök fajta.

• Fóliás és szabadföldi termesztésre is alkalmas.
• Terméseinek a minősége tökéletesen megfelel 

a frisspiaci és feldolgozói igényeknek.
• Terméseit könnyű betakaríthatóság jellemzi. 

Növénye nyitott lombú, de levelei jól takarják a terméseket.
• Középkorai fajta, amely jól illeszkedik hajtatási és 

szabadföldi körülmények közé.
• Rezisztens uborka mozaik, görögdinnye mozaik 

és cukkini sárga mozaik vírusra, valamint lisztharmat 
ellenálló. 

• Javasolt ültetési idő: március elejétől.
Ellenálló képesség:
IR: Gc / Px / CMV / WMV / ZYMV

• Fehér, nagyon halványzöld színű 
cukkini különlegesség.

• Fóliás és szabadföldi termesztésre is alkalmas.
• Középerős növény.
• Magas minőségi igény esetére 

javasoljuk termesztését.
• Javasolt ültetési idő: március elejétől.
Ellenálló képesség: 
IR: Gc / Px / CMV / WMV / ZYMV



Hajtatásra javasolt 
fajtáink

Cronos F1 Ellenálló, korai cukkini!

Kasos F1 Hajtatásra kiváló!

• Növénye nyitott és középerős.
• Termés minősége kiváló és nagyon egyöntetű.
• Jó pultontarthatósággal rendelkezik.
• Javasolt ültetési idő: március elejétől.
Ellenálló képesség: IR: Gc / Px / WMV / ZYMV

• Nyitott lombú, kompakt növény.
• Nagyon jó hozamú, stabil kötődési 

képességgel rendelkezik.
• Javasolt ültetési idő: március elejétől.
Ellenálló képesség: IR: Gc / Px 
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Szabadföldi 
termesztésre 
javasolt fajtáink

Milos F1 Egységesség bajnoka!

Naxos F1 Legyőz minden problémát!

• Középerős habitusú, nyitott lombú szabadföldi fajta.
• Magas termőképességű.
• Termései középzöld színűek és egységesek.
• Javasolt ültetési idő: április végétől
Ellenálló képesség: IR: Gc / Px / CMV / WMV / ZYMV

• Jól ellenáll az erős vírusnyomásnak és a lisztharmat fertőzésnek.
• Erős növény, a levelei jól takarják a terméseket.
• Folyamatosan és jól köti a terméseket.
• Javasolt ültetési idő: április közepétől.
Ellenálló képesség: IR: Gc / Px / CMV / WMV / ZYMV



Mikonos F1 Különleges csemege!

• Erős habitussal rendelkezik.
• Egyöntetű termései vannak, amelyek fényes, sötétzöld színűek.
• Tolerancia csomagja ellenállóságot tartalmaz lisztharmat 

és több vírussal szemben.
• Javasolt ültetési idő: április közepétől.
Ellenálló képesség:
IR: Gc / Px / CMV / WMV / ZYMV



Cukkini 
különlegességeink

Golden Glory F1 Értékálló!

• Aranysárga színű cukkini különlegesség.
• Rendkívül szép termései, választékbővítésre tökéletesek.
• Elsősorban szabadföldi termesztésre javasoljuk. 
• Javasolt ültetési idő: április közepétől.
Ellenálló képesség: IR: Gc / Px  / WMV / ZYMV



Brice F1 Kerekded fi nomság!

• Világos zöld, kerek alakú cukkini különlegesség.
• Szabadföldi termesztésre javasoljuk.
• Választékbővítésre kiváló.
• Javasolt ültetési idő: április közepétől.
Ellenálló képesség: IR: Gc / Px / CMV / WMV / ZYMV
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Fajta
Termés 

szín
Termés 

alak
Hajtatás

Korai 
alagutas 

termesztés

Szabadföldi 
termesztés

Rezisztencia

Cronos F1 sötétzöld hengeres • • IR: Gc / Px / WMV / 
ZYMV

Kasos F1 sötétzöld hengeres • • IR: Gc / Px 

Mikonos F1 zöld hengeres • IR: Gc / Px / CMV / 
WMV / ZYMV

Milos F1 sötétzöld hengeres • IR: Gc / Px / CMV / 
WMV / ZYMV

Naxos F1 sötétzöld hengeres • • IR: Gc / Px / CMV / 
WMV / ZYMV

Angelina F1 fehér/zöld hengeres • • • IR: Gc / Px / CMV / 
WMV / ZYMV

Cordelia F1 fehér/zöld hengeres • • • IR: Gc / Px / CMV / 
WMV / ZYMV

Golden 
Glory F1

sárga hengeres • IR: Gc / Px / WMV / 
ZYMV

Brice F1 világos zöld kerek • IR: Gc / Px / CMV / 
WMV / ZYMV

Hivatalos rövidítés Magyar elnevezés Tudományos név

Gc Lisztharmat
Golovinomyces cichoracearum 

(ex Erysiphe cichoracearum)

Px Lisztharmat
Podosphaera xanthii 

(ex Sphaerotheca fuliginea)

CMV Uborka mozaik vírus Cucumber Mosaic Virus

WMV Dinnye mozaik vírus Watermelon Mosaic Virus

ZYMV Cukkini sárga mozaik vírus Zucchini Yellow Mosaic Virus

Cukkini 
fajtaválaszték

HR: magas fokú ellenálló képesség                                   IR: közepes fokú ellenálló képesség



Fajta Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec.

Cronos F1

Kasos F1

Mikonos F1

Milos F1

Naxos F1

Angelina F1

Cordelia F1

Golden 
Glory F1

Brice F1

ültetés                              betakarítás

Cukkini fajták optimális 
időzítése



Kapcsolat

Dinnye, uborka, tökfélék és fűtetlen hajtatási specialista
Területi képviselő:
Lacházi Pál: 06 20 978-0548
pal.lachazi@syngenta.com

Zöldségvetőmag Ügyfélszolgálat :
Telefon: (06 1) 488 2211, (06 1) 488 2236 
Fax: (06 1) 488 2259
zoldseg.ugyfelszolgalat@syngenta.com

Zöldségfélék üzletágvezető:
Antal Gyula: 06 20 561-8865
gyula.antal@syngenta.com

Területi képviselő:
Leveles zöldségek és hagymafélék specialista
Fóris Balázs: 06 20 826-6785
balazs.foris@syngenta.com

Területi képviselő:
ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁG
Aros József: 06 20 366-1652
jozsef.aros@syngenta.com

Marketing vezető:
Gáncse Mihály: 06 20 936-2138
mihaly.gancse@syngenta.com
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