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Újabb, ellenállóbb...
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• 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.

• Generatív jellegű fajta, magas hozammal.
• Gyors termőre fordulás, dinamikus érés jellemzi, ezért rövid kultúrákban
is rentábilisan hajtatható.

Paramos

• A 7-8. nódusztól érdemes terhelni a növényt nyári időszakban is.
• Egy-két napos szedési ütem mellett nincs átállási idő a főszárról
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HR CMV / CVYV / Px

az oldalhajtásra.

• 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.

• 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.

Shakira
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Termelői vélemény
Juhász János,
Sarkad

•
•
•
•

„Kőzetgyapoton termesztünk uborkát, tavaszi és késő nyári ültetési ciklussal.
A Legendario fajtát generatív jellege és vírustoleranciája miatt választottuk
először. Meggyőző volt számunkra a fajta gyorsasága, a folyamatos és magas
szedési eredmény, illetve a növény megújulási képessége…”

Generatív jellegű, magas lisztharmat ellenállósággal rendelkező kígyóuborka.
Lombja nyitott, könnyen átszellőző, termése közepes hosszúságú, igen fajsúlyos.
Csokrosodásra nem hajlamos.
Kiemelkedő mennyiség, egyöntetű minőség jellemzi.
Fajta

Mulhacen
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• 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.

Termelői vélemény
PETRUCZA LÁSZLÓ,
Méhkerék

„Az első hazai tesztelésektől kezdve folyamatosan, minden évben termeljük a
Mulhacen fajtát. Tavaszi és őszi termesztésben is folyamatosan kiemelkedő
volt a teljesítménye. A nagy forróságban sem jellemezte csúcselhalás, valamint
a tavaszi visszahűlések alkalmával, ill. a késő őszi hűvös időszakban is
egyenletesen termett. A Mulhacenről valóban elmondható, hogy kertészbarát,
könnyen termeszthető fajta…”

Fajtaleírás és termelői vélemények a 2010/2011/2012. évi összehasonlító fajtakísérletek alapján
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logóval ellátott uborkafajták

De Ruiter csomagolásban érkeznek.

Rezisztencia

Kígyóuborka
Újdonság!
Legendario
Újdonság!
mulhacen
CERES
PARAMOS
SHAKIRA
Salátás uborka
Solverde
Setman
Mini kígyóuborka
Tornac

Újdonság!

A

HR Px
HR CVYV / Ccu

IR CVYV / CYSDV
IR CMV / CYSDV / Px
IR Px
HR CMV / CVYV / Px
HR Px

Ültetési idő
február közepétől április végéig ill. augusztusban
március elejétől augusztus végéig
október elejétől február végéig
február végétől augusztus végéig
január végétől

HR Ccu
HR Ccu

IR Px
IR Px

március 1 - július 20.
március 1 - július 20.

HR Px

IR CMV / CVYV

március 1 - július 20.

Baranyi Szabolcs, kommunikációs manager ajánlásával

Joghurtos Seminis uborka mentával

Elkészítés:

Hozzávalók két főre:

Egy tálban a joghurthoz lassan annyi vizet
adagolunk, hogy a víznél valamivel sűrűbb
állagú, egynemű anyagot kapjunk.

•
•
•
•
•
•
•

3 evőkanál natúr joghurt
1 egész Legendario uborka
szobahőmérsékletű víz
1 gerezd fokhagyma
olívaolaj
só
menta
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Az uborkát hosszában csíkosra hámozzuk,
majd durvára reszeljük, és a joghurthoz adjuk.
A megpucolt fokhagymát passzírozzuk,
majd a joghurthoz keverjük.
Tetszés szerint sóval, kevés olívaolajjal és
mentával ízesítjük.
Tálalás előtt 1-2 órára tegyük hűtőbe!

Paksi András

Donkó Attila

Papp Zoltán

Sallai Imre

További információért
keresse képviselőinket:

Kiemelt partnerünk:

Donkó Attila • Telefon: +36 30 297 7736
Paksi András • Telefon: +36 30 683 1560
Papp Zoltán • Telefon: +36 20 973 9625
Sallai Imre • Telefon: +36 20 967 3690

Petrusán János
PJ-Agro Resort Kft.
Méhkerék, Napfény u. 51.
Telefon: +36 20 964 9238

Minden, a Monsanto, alkalmazottai vagy képviselői által a fajtákkal és teljesítményükkel kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli
információ jóhiszeműségen alapszik, azonban nem képviseli a Monsantot az általa értékesített fajták teljesítménye és
alkalmassága tekintetében. A fajták teljesítménye nagyban függ a helyi klimatikus és egyéb adottságoktól. A Monsanto
nem vállal felelősséget az általa adott információért.
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Donkó Attila

Monsanto Hungária Kft.
1238 Budapest
Túri István út 1.
Telefon: +36 1 289 3100
Fax: +36 1 289 3131
Vevőszolgálat:
vevoszolgalat@monsanto.com
Tel: +36 1 289 3122
Fax: +36 1 289 3145
www.seminis.hu

