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Növényét generatív és vegetatív egyensúly jellemzi.
Rövid ízközű, nyitott lombozatú, sötétzöld levelű, erős gyökérzetű.
Toleráns a nyári magas hőmérsékletre.
A nyitott habitus könnyíti a növény zöldmunkáit, illetve a szedést.
A terméshossz és átmérő arányát (3,5:1) egész termesztési időszak alatt megtartja.
Termését közepes méretű szemölcsök jellemzik, sötétzöld termésszínnel.
Egész szezonban magas minőségű termést garantál.
Kiváló kötési hajlamú, a kísérletekben a legmagasabb termésmennyiséget adta.*
Kiválóan alkalmas friss fogyasztásra és a feldolgozóipar számára is.

* Monsanto által 2014-ben 2 magyarországi helyszínen szervezett kísérlet alapján, melyben 3 termék vett részt.
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Tüskés

HR CMV/Ccu
IR Px
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Nagyon korai érésű partenokarp hibrid.
Magas korai terméshozam, jó megújuló képesség jellemzi.
Termése keseredésmentes, kiváló ízű, henger alakú, színe sötétzöld.
Hossz-átmérő aránya: 3,2:1
Feldolgozóipari és friss piaci felhasználásra egyaránt ajánlott.
A fajta alkalmas szabadföldi és termesztőberendezésben történő termesztésre.
Ajánlott tőszám: támrendszeren: 20-25.000 tő/ha, síkművelésre: 45-50.000 tő/ha.

Mirabelle
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Tüskés

HR Ccu
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Magas terméshozamú partenokarp uborka hibrid.
Megfelelő tápoldatozás mellett nóduszonként 4-5 termést nevel.
Héja sötétzöld, termése henger alakú.
Keseredésmentes terméseinek hossz-átmérő aránya: 3,25:1
Friss piaci és feldolgozóipari felhasználásra egyaránt javasolt.
Szabadföldi és védett termesztésre ajánlott, támrendszeres kultúrában.

Solverde
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Salátás

HR Ccu
•
•
•
•

Növénye nyitott, erőteljes.
Szára vastag, gyökérzete erős.
Tavaszi termesztésre ajánlott salátás uborka típus.
Rövid ízköz jellemzi, így alacsonyabb termesztőberendezésben is
jól használható a fajta.
• Termése élénkzöld, fényes felületű, kis méretű szemölcsökkel.
• Terméshossza 18-20 cm.
• Szállításra kiválóan alkalmas.

Claudine

F1

Sima héjú

HR Ccu/Px
IR CMV
• Erős, közepesen nyitott habitusú növény.
• Termése hengeres alakú, sötétzöld, sima héjú. Ropogós és ízletes marad
feldolgozás után is.
• Hossz-átmérő aránya: 3,24:1
• A termés keseredésmentes.
• Ajánlott termesztés: fóliasátor, alagutas termesztés.
• Tavaszi, nyári ültetésre javasolt fajta.

Corentine
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Sima héjú

HR Ccu/Px
IR CMV
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Korai partenokarp csemegeuborka hibrid.
Növénye nyitott, erőteljes.
Sima héjú termése keseredésmentes, egységes méretű.
Hossz-átmérő aránya: 3,2:1
Friss piaci és feldolgozóipari felhasználásra is alkalmas.
Ajánlott termesztése: fóliasátor, szabadföldi termesztés.

Tornac
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Minikígyó

HR Px
IR CMV/CVYV
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Korai partenokarp minikígyó uborka hibrid.
Hossza legfeljebb 20 cm.
Termesztőberendezésben egész évben termeszthető.
Növénye erős, gyors növekedésű.
Termése keseredésmentes, kivételes minőségű.
Megfelelő körülmények között 10 napig is tárolható.
Ajánlott tőszám: 2-2,25 növény/m2
Helyes tápanyagellátás mellett kiemelkedően magas termésmennyiséget ad.
Rezisztencia jelölések

Vírusos megbetegedések

CMV

Uborka mozaik vírus

Gombás betegségek

Ccu

Cladosporium cucumerinum – Mézgás varasodás

Px

Peronospora farinosa f.sp. spinaciae (ex. Peronospora effusa) – Lisztharmat

A mamák receptje:

Friss uborkasaláta
HOZZÁVALÓK:

ELKÉSZÍTÉS:
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Az uborkát meghámozzuk és felkarikázzuk. A lilahagymát apró darabokra
vágjuk, összekeverjuk az uborkával.
Hozzáadjuk a sót, a cukrot, és egy
evőkanál ecetet. Összerázzuk!
1 óráig a hűtőben hagyjuk összeérni.
Jó étvágyat!

Solverde uborka
1 lilahagyma
két csipet só
2 evőkanál cukor
pár csepp ecet
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