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Az elmúlt években sok fontos szabályzó 
lépett érvénybe, amely megnehezíti az 
eredet nélkül, külföldről beérkező zöld-
ségek értékesítését. 
Az ezt megelőző időszakban a termelők 
keserűn tapasztalhatták, hogy amikor az 
ár kicsit feljebb tudna menni, azonnal és 
sokszor a termelési költségeik alatti áron 
kerültek értékesítésre különböző zöldség-
félék. Az előbb említett gyakorlatnak az 
egyik legjobban sújtott terméke a kígyóu-
borka volt. A már említett szabályzók 
beépítésének köszönhetően az utóbbi 
években sokkal stabilabbá és kiszámít-
hatóbbá vált a kígyóuborka értékesítése.
Viszont több tényező rosszabbra for-
dult, ha a munkaerő problémákra vagy 
az utóbbi évben a kiszámíthatatlan piaci 
anomáliákra gondolunk.
Zöldségfajta nemesítő cégként a termelők 
versenyképes genetikával való kiszolgá-
lása a feladatunk, ezért dolgozunk min-
dennap.

Ebben a kiadványban két új fajtát szeret-
nénk Önöknek bemutatni.
Mindkettőre jellemző, hogy termelőbarát, 
munkaerőbarát, ami kevesebb zöldmun-
kát, több termést és jobb termésminő-
séget jelent. 
Az egyik a Balder F1 fajta, amely a kísér-
leteink alapján nagyon jól viselkedett, őszi, 
téli és kora tavaszi termesztésben is. 
A másik új fajtánk az Esben F1, amely 
a nyári termesztésben emelkedett ki 
a konkurens fajták közül, rendkívül jó 
hozammal és minőséggel.

Amennyiben kérdése van a fajtákkal kap-
csolatban keresse uborkaspecialistánkat:

Lacházi Pál
Telefonszám: +36 20 978-0548
Email cím: pal.lachazi@syngenta.com



Kígyóuborka fajta 
újdonságok!

Balder F1
A primör fajta!

Balder F1 (kg/m2) Kontroll (kg/m2)

• Őszi, téli és tavaszi hajtatásra javasolt fajta.

• Lombja nyitott, a fényszegény időszakot jól tolerálja.

• Terméseinek a mérete 30-32 cm hosszú.

• Finoman bordázott, egyenes termései vannak.

Rezisztencia: HR: Cca, Ccu; IR: Gc, Px

5,65

12,06

5,27

10,12

1-11. szedés (fő szár)          1-25. szedés



Esben F1 (kg/m2) Kontroll (kg/m2)

• Ültetését március közepétől javasoljuk.

• A növényhabitusának köszönhetően jól viseli 
a nyári körülményeket.

• Magas hozamra képes!

• Terméseinek minősége a magyar piacnak 
tökéletesen megfelel.

• Terméseinek a mérete 30-35 cm közötti.

Rezisztencia: HR: Ccu, Px; IR: Cca, CVYV, CYSDV

Esben F1 
A nyári kincs!

1-11. szedés (fő szár)          1-25. szedés

6,98

13,38

6,21

10,86

Új



1-7. szedés (csak fő szár)          1-14. szedés

• A fő kiültetési időszaka márciustól szeptemberig.

• Termése ideális hosszúságú, főszáron és kacson sem lesz hosszú.

• A termés mély zöld színű, talajos és talaj nélküli termesztésben is.

• Kis levelű, nyitott karakterű növény, mely a termésre dolgozik,  
nem állandó hajtásképzésre.

• Alkalmas talajos termesztésre, de kiválóan teljesít bármilyen közegen is.

Rezisztencia: HR: Ccu, Px; IR: Cca, Gc, CVYV

Elsie F1
A Jolly Joker!

Elsie F1 (kg/m2)

1. kísérlet: Talajos termesztés
Ültetési idő: március 12.

2. kísérlet: Talaj nélküli termesztés: kókuszrost.
Ültetési idő: április 2.

DL2018 Piacvezető kontroll fajta (kg/m2)

Elsie F1 (kg/m2) Bomber (kg/m2)

7,09

13,65

5,82

10,51

1-7. szedés (fő szár)          1-14. szedés

4,47

9,70

4,43

9,31



Ccu: Cladosporium cucumerinum (uborka kladospóriumos betegsége)

Cca: Corynespora casslicola (korinesporás betegség)

Gc: Golovinomyces cichoracearum ex. Erysiphe cichoracearum (lisztharmat)

Px: Podoshaeria xanthli ex. Sphaerotheca fuliginea (lisztharmat)

CVYV: Cucumber Vein Yellowing Virus (sárgaerűség vírus)

CMV: Cucumber Mosaic Virus (uborka mozaik vírus)

CYSDV: Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus (sárga-levelűség vírus)

Fajta neve Ültetési idők Rezisztencia

Bomber F1 február közepétől
HR=Cca/Ccu/CVYV/

Px; IR=CMV/
CYSDV/Gc

Vigorex F1 március közepétől HR=Cca/Ccu; IR=Px

További 
kereskedelmi 
kígyóuborka 
fajtáink
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