
Görögdinnye 
hírek



Megújult a Syngenta

  zöldség vetőmag
           weboldal

Folyamatosan 

frissülő hírek, információk 
www.syngenta.hu/seed-vegetable/zoldseg-vetomag

  zöldség vetőmag
           weboldal

Folyamatosan 

frissülő hírek, információk 
www.syngenta.hu/seed-vegetable/zoldseg-vetomag



Megújult a Syngenta

  zöldség vetőmag
           weboldal

A 2020-as görögdinnye 
szezon tanulságai, avagy 
hogy érdemes termelni 
megváltozott, szélsőséges 
éghajlati és időjárási 
feltételek között

2020-as év rendkívüli évként fog a 
történelemkönyvekbe belekerülni. Az 
embereket érintő víruskrízisre mindenki 
emlékezni fog, de ennél biztosan szű-
kebb kör számára, az időjárásbeli vi-
szontagságok is emlékezetessé teszik.

A rendkívül száraz 2019-2020-as “tél-
lel” kezdődött a nehézségek sora a 
gazdálkodók számára. Április elején 
enyhe, majd a hónap közepén fagyos 
napok voltak. Ebben az időszakban 
azok a görögdinnye állományok ame-
lyek kiültetésre kerültek sok esetben 
fagykárt szenvedtek, amelyek túlélték 
a hideghullámot megfáztak. Ennek az 
időszaknak az volt a jellemzője, hogy 
nemcsak hajnali fagyként jelentkezett 
a hideg, hanem tartós, elhúzódó, több 
napos időszakról beszélünk, tehát 
nemcsak a növény földfeletti része, 
hanem a földalatti is fagy/hideghatást 
kapott. Ez a stressz azoknál a növé-
nyeknél még erősebb volt, amelyek 
nem tudtak kellően begyökeresedni. 
Sajnos az állományok jó része ilyen 
volt, abban az időszakban!

Májusban az időjárás továbbra is a 
kedvezőtlen arcát mutatta. 10-15 °C 
fokos átlaghőmérsékleteket mértek 
országosan. Csapadék továbbra sem 
esett. Egy átlagos évben, ebben az 
időszakban általában a görögdinnye 
erős növekedésben van és az időjá-
rástól függően a hónap második fe-
lében virágzik. 2020-as év tavaszán 
csak vegetálásra futotta. Több termelő 
megpróbálta “beindítani” a növényt 
nitrogén túlsúlyos tápoldattal – ami 
ebben a környezeti helyzetben nem 
lett volna indokolt -, így ez kevés siker-
rel párosult. Természtesen a száraz-
ság miatt az öntözés bizonyos terüle-
teken elkerülhetetlen volt, de a növény 
nem a rossz tápanyag ellátás miatt 
nem nőtt. Egyszerűen fázott, nem volt 
biztosított a fejlődéséhez szükséges 
hőmérséklet. Ebben az időszakban 
kijuttatott nitrogén pedig a talaj felső 
részében betárolódott, a növény által 
nem került felvételre és azt csak ké-
sőbb tudta hasznosítani.



A görögdinnye hőmérsékleti optimu-
ma magas, Markov-Haev szerinti be-
sorolás alapján 25 °C. Ettől a hőmér-
séklettől természetesen el lehet térni, 
de 18 °C alatt és 32 °C felett a növény 
számára a környezet nem megfelelő. 
Ilyen esetben a görögdinnye vegetál, 
azaz nem fejlődik jól!

Mit jelent az, hogy nem fejlődik jól?
Nem növekszik, nem vesz fel táp- 
anyagot, illetve extrém magas vagy 
alacsony hőmérésklet esetén sérül a 
szövet, a hajtás, tehát az egész nö-
vény károsodik. Ez a károsodás kihat 
az egész növény életére és nem csak 
az abban az időszakban nyíló virágon, 
kötött termésen látjuk, hanem a nö-
vény teljes életciklusát végigkísérheti.
Júniusban javult az időjárás, ideje is 
volt, hiszen már hivatalosan is nyár 
volt. Emelkedett a hőmérséklet és el-
kezdett növekedni a görögdinnye is. 
Öntözni is lehetett ilyenkor, sok eset-
ben kellett is. A bestresszelt növények 
viszont lassabban regenerálódtak, 
nőttek. A nitrogén szerephez jutott 
újra a tápoldatozások során. Medárd 
körül megérkezett a várt eső és esett 
40 napig kisebb nagyobb megszakí-
tásokkal. A természet igyekezett be-
pótolni a lassan féléves elmaradását. 
150-200-250-300 mm-es csapadék- 
összegeket lehetett mérni néhány nap 
leforgása alatt. Ez a nagy mennyiségű 
csapadék, minden a talajban lévő fel-
vehető nitrogént feloldott és a növény 
számára hozzáférhetővé tett. 
Több termelőnél előfordult, hogy az 
eső előtt kötés nélküli erős állomá-
nyokban, későbbi terméskötődés volt 
tapasztalható. 

A betakarítás két hét késéssel kezdő-
dött el a szabadföldön. A korai, azaz 
az áprilisban ültetett állományról július 
10-15-én. A szedett termés sok eset-
ben rossz minőségű lett. Elsősorban 
azoknál a termelőknél akik öntöztek 
és tápanyagot juttattak ki a hideg idő-
szak alatt. Azok a termelők akik nem 
öntöztek vagy nem adtak ki plusz nit-
rogént, ott nem volt minőségi problé-
ma a termésekkel. Általánosságban 
elmondható, hogy ott ahol a lomb 
csaknem térdig ért, ott szinte biztos, 
hogy probléma volt a minőséggel.

A fajtaválasztásnál figyelembe kell 
venni az időszakot amire az adott faj-
ta javasolva van. A korai időszakban, 
korai termesztésre ajánlott fajtákat 
(Bostana F1, Mirto F1) szabad ültet-
ni, hiszen a nemesítés során és a kí-
sérletek alatt erre az időszakra fejlesz-
tik ki a fajtákat. Ezek a fajták jobban 
tűrik az alacsony hőmérsékletet és a 
jelentős hőingadozást, míg a későbbi 
időszakra nemesített és ajánlott fajták 
kevésbé.

A közép érési idő vagy főszezonú gö-
rögdinnye fajtákat a kevésbé hideg 
és kevésbé szélsőséges időjárási kö-
rülmények között teszteljük és ennek 
okán az április 25-e utáni ültetési idő-
szakra javasoljuk. Ilyen fajták a válasz-
tékunkban a Rubin/Mirsini F1 és a 
Top Gun F1. 



Mit lehet javasolni, az elkövetke-
zendő szezonra a görögdinnye 
termesztőknek?
A klíma változásával egyértelműen 
tapasztalhatjuk a szélsőségek előfor-
dulását az időjárásunkban. Elég csak 
az elmúlt évre gondolni, hogy szinte 
nincsen igazi telünk, viszont a hideg 
időszak inkább januárba kezdődik el 
és márciusban még inkább februári 
időjárás van. Hasonló tapasztalataink 
lehetnek, ha júniusra gondulunk. Ak-
kor még inkább májusi szeszélyes és 
hűvösebb időjárás jellemző, de szep-
temberben még nyár van.

Ha a kereskedelmi oldalát nézzük a 
görögdinnye piacnak, akkor minden-
képpen meg kell említeni, hogy a sza-
badkereskedelemnek köszönhetően 
már májusban megtalálják a vásárlók 
a pultokon a görögdinnyét. Ezt köny-
nyen megtörténhet, hiszen a medi-
terrán országok déli részén már már-
ciusban elkezdik a betakarítást. Azzal 
az éghajlati előnnyel amivel ezek az 
térségek bírnak, nem tudjuk felvenni 
a versenyt. Az egyetlen lehetőségünk, 
hogy gondolkozunk mielőtt cselek-
szünk és nem ugyanazt csináljuk, mint 
20 évvel ezelőtt.

Aki korán akar görögdinyét betakarí-
tani annak a fóliasátras termesztés a 
legbiztonságosabb út. Ennek a tech-
nológiának az aránya növekszik és a 
tapasztalatok a 2020-as évben is jók 
voltak. Ezekből a létesítményekből 
kiváló minőségű, korai dinnyét tudtak 
betakarítani.

Ha a szabadföldi termesztés mellett 
dönt valaki, akkor annak ha korán, 
korai fajtával akar dolgozni érdemes 
megvárni legalább az április 15-20-át 
a kiültetéssel még abban az esetben 
is, ha fóliaalagútba ültet. A közép azaz 
a főidőszaki dinnyék ültetésével pedig 
az április 25-ét!

A görögdinnye melegkedvelő növény! 
Sokkal könnyebben nő, ha a számá-
ra preferált hőmérsékletben teheti ezt 
és ebben az esetben minőségi prob-
lémák nélkül lehet róla termést beta-
karítani.

Álljon itt egy megtörtént eset, amely 
egyértelműen leírja azt, ami a valóság. 
2020-as évben az a termelő, aki má-
jus elején ültetett oltott görögdinnyét 
2 nappal szedett későbben, mint az 
aki április elején! A korai ültetéstől, a 
jelenlegi éghajlati szélsőségek mellett 
nem lesz korai a betakarítás! Helyet-
te a korai ültetéssel rengeteg költ-
ség, gond és keserűség is társulhat.  
Az, hogy az említett példa bekövet-
kezik az elkövetkezendő években is  
annak igen nagy az esélye. A ritka sze-
rencsét, azaz a nagyon magas kezdő 
árat érdemes kiszámítható megtérü-
lésre cserélni, mert ez a gondolkozás 
a jövő görögdinnye termesztésének a 
záloga Magyarországon!



Magvas görögdinnye fajta 
újdonságok!

Mirto F1 / WMH 6716
Hűséges társ a korai időszakban!

• Korai, 60 napos tenyészidejű!
• Terméshúsának a minősége kiemelkedő a hasonló tenyészidejű fajtákhoz 

képest!
• Sötétzöld csíkozású héjjal rendelkezik.
• Oltva és oltatlanul is termeszthető, fóliasátorban és szabadföldön egyaránt.
• Magas hozamú, jó kötőképességű fajta.
• Terméseinek a mérete döntő részben 6-8 kg-os.
• Terméseinek az alakja kerek és egyöntetű.



TERMELŐI VÉLEMÉNYEK:

Az idei évben korai fóliás próbatermesztésben volt nálam a Mirto. Elmondhatom, hogy 
nagyon jól vizsgázott. A fajta korai, termései egyöntetűen kerekek, mérete átlagosan 6-8 
kg-os. Egyedi, nagyon szép, frisseséget sugárzó sötétzöld csíkos külső héjszín jellemzi a 
fajtát. A Mirto termése kiváló, nagyon jó húsminősége van és természetesen egy attraktív 
sötétpiros belső szín társul hozzá. Hozama is kiemelkedő.
Holecz Zoltán (Medgyesegyháza, Békés megye)

A Mirto az idén volt először gazdaságunkban. Korai ültetések között kapott helyett, a kez-
deti időszaktól kezdve nagyon intenzíven növekedett, az első kötések is itt jelentek meg 
leghamarabb. A kötések teljesen egyöntetű méretben és koncentráltan voltak szedhetők. 
Tömör húsa miatt a termései fajsúlyosak, a kiugróan magas termésmennyiséghez a ter-
mésszám mellett ez is hozzájárult. A fajta húsminősége pedig magáért beszél. Tökéletes 
ízvilág jellemzi, és a termés sötétpiros színe is nagyon meggyőző. Jövőre biztosan lesz 
ebből a fajtából.
Bogdán Zoltán (Szedres, Tolna megye)

2020-as évben próbáltam ki a Mirto fajtát. A nemest március 20-i vetéssel Emphasisra 
oltva május 8-án ültettük ki. A május 13.-i fagyközeli állapotot takarás nélkül átvészelte, 
de tenéyszideje kitolódott 6-8 nappal. A WMH 6716-os, amelyet Mirto névre kereszteltek 
egy nagyon megbízható áruházlánci értékesítésnek megfelelő típus. Külső héjszíne szép 
sötétzöld csíkozású. Húsa tökéletesen piros, kemény mégis omlós szerkezetű. Sok ter-
mést köt, amelyek jól tövöntarthatóak, ennek köszönhetően egymenetben szedhetőek. 
Megújulóképessége nagyon jó, lombja nyitott, az átlaghoz képest jobban ellenáll a be-
tegségeknek. Homokon termesztve, oltva 5-8 kgos terméseket nevelt nálunk, átlagosan 
4 termést tövenként.
Illés Antal (Papos, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)



• 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.

Mirza F1
Top Gun minőség, kisebb mérettel és divatosabb megjelenéssel!

Magvas görögdinnye fajta 
újdonságok!



TERMELŐI VÉLEMÉNYEK:

A Mirza fajtát 8 hektáron termeltük 2020-ban, mert nagyon sok jót hallottunk előző évben 
róla. Azért választottuk ezt a fajtát, mert ez a fajta az áruházak által elvárt kívánalmaknak 
jól megfelel, mind megjelenésében, mind beltartalmi értékekben és export értékesítésre 
is kiváló. Mi nem szeretjük túl korán kirakni a dinnyéket, mert sokszor ez a visszájára for-
dul. Törekszünk a biztonságos és kiszámítható termesztésre. Idén sem volt ez másként. 
Április 20-án kezdtük kiültetni a Mirza-t. Az időjárás addigra már megemberelte magát, 
így a növények lendületesen tudtak fejlődni. A szedést, július 15-én kezdtük meg. Az 
egyszerre lezúduló nagy mennyiségű esők minket sem kerültek el, emiatt kötések mentek 
el, de még így is a területről átlagosan 660 q/ha tudtunk betakarítani. A Mirza tökéletes 
áruházlánci méretet, azaz a 5-8 kg-ot produkáló fajta, amit nagyon megbízhatóan és 
egyöntetűen terem. Nagyon szép sötét színe szembetűnő a pulton, ami mellé egy jó 
beltartalom is párosul.  Minket meggyőzött a fajta minősége és mennyisége. Ugyanennyi 
terület biztosan lesz jövőre is.
Frucht Melonen Kft. (Nagybánhegyes, Békés megye)

2020-ban próbáltam ki először a Mirza-t, 1 ha felületen Shintosa c. alanyon. A fajtára jel-
lemző volt, hogy nagyon jól kötött, pedig tudjuk, hogy nem volt kedvező a májusi időszak 
a dinnyének. A termések húsa tömör szerkezetű és nagyon szép színű. Nálam hozta a 
6-8 kg-os átlag mérete, ami elvárható a Mirza-tól. Alakja szabályos és egyöntetű.
Tejes Imre (Kunágota, Békés megye)

Görögdinnyét 7 ha-on termeltem 2020-as évben, intenzív körülmények között. A Mirza-t 
2 ha-on termesztettem, saját gyökéren. Az ültetés május 23-24-én volt. Az időjáráshoz 
képest meg voltam elégedve a termés minőségével és mennyiségével is. A többi fajtához 
viszonyítva nem volt annyira fogékony a fenésedésre sem! Hosszabb ideig tövön tartható, 
nem tapasztaltam apadás illetve szakadást sem. Jól tartja a 4-8 kg közötti méretet, ami 
az export piacon előnyt jelent. Jó beltartalmi értékekkel rendelkezik a fajta! Termelőként 
és kereskedőként is javaslom a Mirza termesztését!
Kerezsi Csaba (Balkány, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)



Magvas görögdinnye fajta 
újdonságok!

• Ovális alakú, mélyzöld csíkozású héjszínnel rendelkezik.
• Mélypiros hússzínű, kiváló minőségű dinnye.
• Állagát hosszú ideig megtartja.
• Keresett, ismert fajta a piacon. 
• Ültetését április 25-e után javasoljuk alagútfólia alá és szabadföldre!

Rubin / Mirsini F1
Mélyvörös, mint a RUBIN

TERMELŐI VÉLEMÉNYEK:

Több éve termesztjük a Rubint nagy megelégedettséggel. A korai fóliás termesztésünk-
ben nagyon jól szerepelt ebben az évben is, az ár megfelelő volt, a megismert minőséget 
és mennyiséget hozta a fajta. Sajnos a korai alagutas dinnyék esetében nem volt az idő-
járás kegyes hozzánk és sok más termelő számára sem. Nem lehetett most rutin szerűen 
végezni az öntözést és a tápanyag utánpótlást. Minden nap más volt, nagy hőmérséklet 
ingadozások mellett sokszor hirtelen jött nagy mennyiségű eső nehezítette a dinnyeter-
mesztést. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen az elmúlt években sikerült a Ru-
bin fajtát megismernem és így megfelelő minőséget és mennyiséget tudtunk előállítani a 
2020-as évben is ezzel a fajtával.
Engelhardt János (Medgyesegyháza, Békés megye)



A Rubin egy nagyon jó dinnye, ezt nem csak én mondom, hanem a vevőink visszajelzései 
is megerősítenek ebben évről évre. Sajnos ez az esztendő nem kedvezett sok esetben 
a dinnyetermelőknek, de mi elmondhatjuk, hogy az idei év viszontagságai ellenére kiváló 
minőségben tudtuk betakarítani a Rubint. Idén is több ültetésben volt Rubin. Állíthatom, 
hogy a legjobb dinnye a hagyományos hazai piacon. Egyrészt a vásárlói igények szerint 
is, mivel édesebb és pirosabb, mint bármelyik más görögdinnye, másrészt a termelői 
szempontokat is szem előtt tartva nagyon jól termeszthető.
Nemes László (Cece, Fejér megye)

Jól ismerjük a Rubint, minden évben termesztjük, idén sem volt ez másként. A vevőink 
keresik a fajtát, mivel a versenytárs fajtáihoz viszonyítva színe tökéletesen piros, a héja vé-
kony volt. A matricázott terméseket könnyen felismerik és célirányosan keresik a standon. 
Minden termelőtársnak ajánlom, mert a dinnyéi mind nagyon teltek és finom terméssé 
alakulnak.
Bugyi Sándor (Lengyeltóti, Somogy megye)

Már évek óta, bő 30 ha-on temelünk görögdinnyét, intenzív technológiát alkalmazva.  
Az idén is többféle piaci igénynek kellett megfelenünk, ezért viszonylag sok fajtát vontunk 
be a gazdálkodásba. Fontos szempont számunkra a belföldi piac igényeinek a kielégí-
tése. Ezen piaci szegmens meghódítására ez évi tapasztalataim alapján is a Rubin fajtát 
tartom a legjobb megoldásnak. 2020-ban 5 ha-on termeltünk Rubint, kései fóliaalagutas 
technológiával, ami azt jelenti, hogy nem ültettünk túl korán, megvártuk az optimális ta-
lajhőmérsékletet és csak május 10-e körül palántáztunk. Ennek köszönhetően részben 
sikerült elkerülni a fagyos, hideg, szélviharokkal tarkított, változékony tavaszi időjárás 
okozta negatív hatásokat. Így a kedvezőtlen körülmények ellenére is bő 70 t/ha jó minő-
ségű, szakadásmentes, egyöntetű, tetszetős, 7-11 kg átlagtömegű kifogástalan termést 
takarítottunk be, amit nem volt nehéz értékesíteni és a legigényesebb elvárásoknak is 
maradéktalanul megfelelt. Lassan kereskedői körökben mottóvá válik: “Amíg van Rubin, 
nekem nem kell más!”
Dublinszki Miklós (Balkány, Szabolcs-Szatmár- Bereg megye)



Magnélküli görögdinnye fajta 
újdonságok!

• 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
Magas hozam, tökéletes minőség

TERMELŐI VÉLEMÉNY:

Ezt a fekete héjszínű, magnélküli fajtát nagy megelégedettségünkre idén ki tudtuk pró-
bálni. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert azon kevesek közzé tartozunk, akik 
hozzájutottak a maghoz, mert még kevés volt belőle. Kiemelkedően egyöntetű termé-
sek 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)



• 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
Kiegyenlített minőség

TERMELŐI VÉLEMÉNY:

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)



Magnélküli görögdinnye fajta 
újdonságok!

• 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
Nagyágyú a magnélküliek között



TERMELŐI VÉLEMÉNYEK:

Már 2019-ben is kipróbáltam a Fascination-t kisebb tőszámmal, de idén már 1 ha felüle-
ten volt ez a fajta. Nálam a mérete 5-11 kg között alakult. Ami nekem nagyon szembetűnő 
volt, hogy a Fascination nagyon sokáig lábon tartható. Június eleji ültetéssel még most, 
október elején is áruljuk a pulton a dinnyéit. A színe szép csíkos, a minősége tökéletesen 
megfelelő. Ez engem nagyon meggyőzött. Aki csíkos magnélkülit akar a magyarországi 
piacra annak tökéletesen megfelelő a Fascination fajta. Bátran merem ajánlani!
Nemes László (Cece, Fejér megye)

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, crim-
son 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)
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