
KÍGYÓUBORKA
fajtasor

a BAYER kínálatából

SV5047CE  F1
HR Cca/Ccu
IR CMV/CVYV/CYSDV/P

// Kimagasló eredményekre képes, prémium kategóriás 
uborka fajta. 

// Növénye vigorózus, nyitott lombozata miatt
  könnyen átszellőzik. 

// Erős gyökérrendszere miatt, talajos és hidrokultúrás 
termesztésre egyaránt ajánlott. 

// Kiváló kötődés jellemzi, egy nóduszban akár több 
termést is képes kinevelni terméselrúgás nélkül. 

// Termései közepes méretűek, enyhén bordázottak, 
oldalhajtáson sem túl nagyok. 

// Elsősorban tavaszi enyhén fűtött vagy
  fűtetlen berendezésekbe ajánljuk. 

TA V A S Z I

TA V A S Z IINVICTUS  F1
HR CVYV/Cca/Ccu
IR CGMMV/CYSDV/Px

// Kimagasló növekedési erő, fejlett 
rezisztenciacsomag jellemzi a fajtát. 

// Növénye nyitott, közepesen rövid ízközű, 
könnyen átszellőzik. 

// A kiemelkedő hőtűrésnek és jó gyökér-
működésének köszönhetően a növény a nyári 
forróságban is dinamikusan fejlődik. 

// Nóduszonként több kíváló minőségű termést 
is képes kinevelni. 

// Termései főszáron és oldalhajtáson is 
egységes méretűek. 

// Kiválóan újít, szinte átmenet nélkül vált 
oldalhajtásokra. 

// Enyhén fűtött és fűtetlen, hidrokultúrás és 
talajos termesztésre is alkalmas fajta.



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.

SV0091CE  F1
HR CVYV/Cca/Ccu
IR CYSDV/Px

// Kiemelkedő hőtolerancia és erős növekedési erő 
jellemzi.

// Jól viseli az erős hőmérséklet-ingadozásokat,
  így a késő őszi, fényszegény időszakban is
  nagy biztonsággal használható.

// Kiegyensúlyozott vegetatív/generatív jellegű és 
rendkívül jó gyökérműködésű fajta.

// Lisztharmat- és vírusellenállóság jellemzi.

// Termése sötétzöld, enyhén bordás, közepesen 
hosszú, késő ősszel sem rövidül túlzottan.

// Lombja nyitott, megújuló képessége kiváló.

TESEO  F1
HR Cca/Ccu
IR CVYV/CYSDV/Px

// Gyors növekedésű, nyitott lombozatú, 
generatív kígyóuborka. 

// Főszáron és oldalhajtásokon is kiemelkedő 
terméseredményekre képes. 

// Kiválóan újít, de az átlagosnál kevesebb 
zöldmunkát igényel. 

// Termései egységes méretűek, enyhén 
bordázottak, közepesen hosszúak. 

// A terméseredmény oltással tovább 
fokozható.

TA V A S Z I

TA V A S Z I - N YÁ R I

N YÁ R I - Ő S Z I

N YÁ R I - Ő S Z ISV4097CV  F1   
Tüskés
HR CMV/Ccu
IR Px

// 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.



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 nyilatko-
zatnak. 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.
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LEGENDARIO  F1
HR Px
IR CVYV/CYSDV

// 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.

// 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.

N Ö V É N Y V É D E L M I  Ú T M U T A T Ó

Megnevezés Hatóanyag
Hatás-

spektrum
Forgalmi 
kategória

ÉVI MVI Dózis
Méhveszé-

lyesség

Kezelés 
feno-

stádiuma

Kezelések 
max. száma

Megjegyzés

Aliette 80 WG
foszetil-al
(800 g/kg)

peronoszpóra III. 3 0 1,3–1,5 kg
nem jelölés-

köteles
2-4 levéltől 

- érésig
4

két kezelés között 
7 nap

Infinito

fluopikolid
(62,5 g/l)

+ propamokarb 
hidroklorid
(625 g/l)

peronoszpóra II. 3 0 1,8 l
nem jelölés-

köteles

első 
oldalhajtás 
megjelené-
sétől - teljes 

érésig

3
két kezelés között 

7 nap

Movento
spirotetramat 

(100 g/l)

levéltetvek, 
liszteske, 
tripszek, 

takácsatkák

I. 3 0 0,75 l
kifejezetten 
kockázatos

2 levéltől - 
érésig

2
két kezelés között 

7 nap

Oberon
spiromezifen 

(240 g/l)

közönséges 
takácsatka, 

üvegházi 
molytetű

II. 3 0

0,25 - 
0,75 l/ha
(50 ml/

100 l víz)

kifejezetten 
kockázatos

3 levéltől - 
teljes érésig

2

két kezelés között 
10 nap, poszméhek 
betelepítése 2 órával 

beszáradás után, 
tapadásfokozó nem 

szükséges

Previcur 
energy

propamokarb 
(530 g/l) + 

foszetil (310 g/l)

peronoszpóra, 
palántadőlés

II. 3 0
beönt:

3 ml/m2

csep: 3 l/ha

nem jelölés-
köteles

érés kezde-
téig

2 beöntö-
zés + 4 

csepegtető 
öntözés

két kezelés között 
7 nap

Sivanto prime
flupiradifuron 

(200 g/l)
levéltetvek, 
molytetvek

II. 3 0
1 m: 0,56 l
2 m: 1,12 l

nem jelölés-
köteles

2 levéltől - 
érésig

2
két kezelés között 

10 nap

Teldor 500 
SC

fenhexamid (500 
g/l)

szürkepenész II. 1 0 1 l
nem jelölés-

köteles
2 levéltől - 

érésig
3

két kezelés között 
8 nap

N YÁ R I - Ő S Z I


