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Újdonság!

SV0091CE

• Generatív jellegű fajta, magas hozammal.
• Gyors termőre fordulás, dinamikus érés jellemzi, ezért rövid kultúrákban
is rentábilisan hajtatható.
• A 7-8. nódusztól érdemes terhelni a növényt nyári időszakban is.
• Egy-két napos szedési ütem mellett nincs átállási idő a főszárról
az oldalhajtásra.
• Folyamatosan sok termést köt, ezért indokolt esetben végezzünk
termésritkítást és figyeljünk a profi tápanyag utánpótlásra.
• Kiváló fajta oltott állományok létesítéséhez.
• Termése tetszetős, enyhén hosszú, kicsit bordázott.

F1

HR CVYV / Cca / Ccu
IR CYSDV / Px
• Kiemelkedő hőtoleranciával és erős növekedési erővel bíró nyári, őszi újdonság.
• A fajta jól viseli az erős hőmérséklet-ingadozásokat, ezért a késő őszi,
fényszegény időszakban is nagy biztonsággal használható.
• Kiegyensúlyozott vegetatív/generatív jelleg és rendkívül jó
gyökérműködés jellemzi.
• Lisztharmat- és vírusellánállóságának köszönhetően nagy biztonsággal
termeszthető fertőzött régiókban is.
• Vigorának köszönhetően a főszáron már a 6-7. nódusztól jól terhelhető.
• Termése sötétzöld, enyhén bordás, közepesen hosszú,
ami késő ősszel sem rövidül túlzottan.
• Lombja nyitott, megújuló képessége kiváló.
• Ültetését április elejétől, szeptember elejéig ajánljuk.

Mulhacen

F1

HR CVYV / Ccu
IR CMV / CYSDV / Px
• Vigorózus, betegségekre nem fogékony, kertészbarát fajta.
• Nagy gyökértömeg, jó gyökérműködés, rövid ízköz, vastag szár,
nyitott és jól átszellőző lomb jellemzi.
• Termésminősége kiváló; közepes terméshossz, fajsúlyos termés, sötét szín.
• A termésminőség megőrzése érdekében két napos szedési
gyakoriság ajánlott.
• Kora tavasztól késő őszig saját gyökéren is nagy biztonsággal termeszthető.
• A 6-7. nódusztól bátran terhelhető, főleg oltott állományban.
• Főszáron akár 14-15 termést is ki tud nevelni egyenletes terhelés,
jó tápanyagozás mellett.

Paramos

Cuarzo

F1

HR Px
IR CVYV / CYSDV

Termelői vélemény
Goron Zsolt,
Méhkerék

De Ruiter csomagolásban érkeznek.

F1

IR Px
• Részleges lisztharmat ellenállósága miatt télen és kora tavasszal is
nekrózisveszély nélkül ültethető üvegházba és fóliába egyaránt.
• Erős növekedés és jó megújuló képesség jellemzi.
• Termése hosszú, hamvas, közepesen bordázott.

Shakira

„Több éven keresztül teszteltük, ma már nagy felületen termesztjük kertészetünben a Cuarzo-t.
Eleinte talajon próbáltuk, egy ideje pedig hidrokultúrás termesztésben hajtatjuk a fajtát.
Mindkét termesztési mód mellett kimelkedő eredményeket értünk el
		a Cuarzo-val, ezért szívesen ajánljuk olyan kertész kollégáknak, akik enyhe fűtéssel, vagy
fűtetlenül termesztenek kígyóuborkát.”

Monsanto által 2013/2014-ben 2 magyarországi helyszínen szervezett kísérlet alapján, melyben 4 termék vett részt.

A

• Rendkívül gyors érésdinamikájú fajta, igen nagy korai terméshányaddal.
• Lisztharmat és CMV / CVYV ellenállóságának köszönhetően
kevesebb növényvédelmet igényel.
• Növekedési erejének köszönhetően jól tolerálja a nyári forróságot.
• Termése kiváló minőségű, sötétzöld színű.

Ceres

• Kiemelkedő hidegtoleranciával bíró,
lisztharmat- és vírusellenálló kígyóuborka fajta.
• A növényt nyitott lombozat és dinamikus fejlődés jellemzi.
• Növekedési dinamikáját a hűvösebb tavaszi és őszi időszakban is megőrzi.
• Kiválóan újít, szinte átmenet nélkül vált oldalhajtásra.
• Intenzív tápanyagozás mellett főszáron is kiemelkedően terhelhető.
• Termése sötétzöld, hamvas, a késő őszi időszakban sem rövidül le túlzottan.
• Kiváló gyökérműködésének köszönhetően gyengébb talajviszonyok
mellett is sikeresen termeszthető.
• Javasolt ültetési időszak: március közepétől - augusztus közepéig.

F1

HR CMV / CVYV / Px
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Generatív jellegű, magas lisztharmat ellenállósággal rendelkező kígyóuborka.
Lombja nyitott, könnyen átszellőző, termése közepes hosszúságú, igen fajsúlyos.
Csokrosodásra nem hajlamos.
Kiemelkedő mennyiség, egyöntetű minőség jellemzi.
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logóval ellátott uborkafajták

Fajta

Rezisztencia

Ültetési idő

Kígyóuborka
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HR CVYV / Cca / Ccu IR CYSDV / Px

április elejétől - szeptember elejéig

CUARZO

HR Px

IR CVYV / CYSDV

március közepétől - augusztus közepéig

LEGENDARIO

HR Px

IR CVYV / CYSDV

február közepétől - április végéig ill. augusztusban

MULHACEN

HR CVYV / Ccu

IR CMV / CYSDV / Px

március elejétől - augusztus végéig

IR Px

CERES
PARAMOS

HR CMV / CVYV / Px

SHAKIRA

HR Px

október elejétől - február végéig
február végétől - augusztus végéig
január végétől

Salátás uborka
SOLVERDE

HR Ccu

március 1 - július 20.

Mini kígyóuborka
TORNAC

RECEPT

HR Px

IR CMV / CVYV

március 1 - július 20.

Baranyi Szabolcs, Marketing manager ajánlásával

Hideg uborkaleves
HOZZÁVALÓK 2 FŐRE:

ELKÉSZÍtÉS:
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•
•

Az uborkát meghámozzuk, durvára reszeljük,
majd a sóval, fokhagymával összekeverjük és
20 percig állni hagyjuk.
Hozzáadjuk a joghurtot, felöntjük az
ásványvízzel, fehérborssal, citromlével,
kaporral ízesítjük, és tálalásig
a hűtőben tároljuk.
Tálaláskor apró paradicsomkockákkal
meghinthetjük és kaporral díszíthetjük.

25 dkg Cuarzo Seminis uborka
2 dl joghurt
2 gerezd fokhagyma
őrölt fehérbors
citromlé
só
kapor
1 db Tomimaru Muchoo
De Ruiter paradicsom
• ásványvíz

Bővebb információért keresse
képviselőinket és partnereinket:
Papp Zoltán • Telefon: +36 20 973 9625 • E-mail: zoltan.papp@monsanto.com
Tőzsér Csaba • Telefon: +36 20 539 2629 • E-mail: csaba.tozser@monsanto.com
Horváth-Zsikó Sándor • Telefon: +36 30 297 7736 • E-mail: sandor.horvath-zsiko@monsanto.com

Kiemelt partnerünk:
Petrusán jános
Pj-Agro Resort Kft.
Méhkerék, Napfény u. 51.
Telefon: +36 20 964 9238
VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK: A Monsanto, vagy munkavállalói, vagy megbízottai által, akár szóban, akár írásban a fajtákról és
teljesítményükről átadott információk jóhiszeműen átadott információk, azonban nem tekintendők a Monsanto által az értékesített
fajták teljesítményére és alkalmasságára vonatkozó általános érvényű nyilatkozatnak. Egy növényfajta teljesítménye függ a
termesztési körülményektől, a helyi időjárási viszonyoktól és egyéb környezeti körülményektől. Ezen okból a Monsanto semmilyen
felelősséget nem vállal a nyújtott információkért.
© Monsanto Hungária Kft. Minden jog fenntartva (08/2015).
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