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Tisztelt Termelő partnereink!
Februárban újra jelentkezünk hírlevelünkkel, mely sárgadinnye aktualitásokról szól.
A Bayer Cropscience Vegetable Seeds (NUNHEMS) régóta a vezető vetőmagcégek között helyezkedik el Európában és a tengeren túli piacokon több sárgadinnye
típussal is. A hazánkban 2015-ben népszerűsödő sárgadinnye termelés miatt is
szeretnénk néhány gondolatot megosztani Önökkel.

Mi várható 2015-ben?

Idei tendenciák Magyarországon
• A termőterület kissé növekedni fog, ami a szabadföldi termesztést érinti jobban,
ami az elmúlt évi kedvezőbb árszínvonalnak köszönhető. Talán elérjük a 2013-as
felületet (Kb. 500 ha) ami még mindig nem elegendő a belföldi piac ellátására sem.
• A hajtatás aránya 2-3%-kal emelkedik, ahogy az elmúlt 5 év léptéke is hasonló volt.
Ez a tendencia üdvözlendő, mert a biztonságos termelés és értékesítés alapfeltétele
lenne a minimum 50% hajtatási arány. Ez jelenleg 22-24%, tehát egy komolyabb
áttörés és fejlesztés szükségeltetik a minimálisan elvárható szint eléréséhez. Örömteli hír, hogy a belföldi termelésű dinnyék aránya emelkedik a hazai áruházlánci értékesítésben az elmúlt évek fejlesztése, piaci változásai nyomán. Ezt tovább lehetne
növelni a megfelelő beszállítói fejlesztés után.
• A sárgadinnyeoltás aránya is emelkedik, de sokkal lassabban, mint a görögdinnyéé.
A piaci igény nem olyan egyértelmű az oltott sárgadinnye iránt, Európa több országában sem.
• A zöldhúsú dinnyék aránya a kritikus szinthez érkezett, ha ez a változás tovább
tart, akkor az ellátás folyamatossága ebből a típusból már megkérdőjeleződik. Ezzel
szemben több belföldi piacon keresik a galia típusú sárgadinnyét és magasabb árat
is fizetnek érte.

Fajtaváltás a NUNHEMS-nél
A zöldhúsú fajták közül 2014 év végén megszűnt a Capri F1 forgalmazása a
csökkenő kereslet miatt, viszont ebben a típusban hazánkban is bevezetésre
kerül a mediterrán térségben jól ismert Waller F1 ugyanolyan kedvező árszinten mint a Capri-é volt.
A Waller F1 fajta jellemzői:
• Igen korai, hajtatott és alagutas termesztésre javasolt hibrid.
• Kerek termése 1,5-2,2 kg nagyságú, héja zöldből sárgára érő,
finom cserezettségű.
• Termésének húsa világoszöld színű, nagyon ízletes,
fűszeres zamatú
• Lombozata közép-erős, mely jó kötőképessége miatt
komoly terméseredményt biztosít
• Erős fuzárium és közepes lisztharmat, valamint nekrotikus
foltosság vírus ellenállósággal rendelkezik.
Összefoglalva: aki a Capri vagy más zöldhúsú fajta helyett korai „hagyományos” zöldhúsú dinnyét akar termelni, ültesse a már bevált Waller F1 fajtát.
Figyelem! 2015 év végén végleg megszűnik a Fiata F1 forgalmazása,
ezért akik e fajtát tovább is teremeszteni szeretnék, vetőmag készleteiket még idén év végéig töltsék fel, mert utána nem lesz rá lehetőség!

Waller F1

Mely fajtákat termelik
a sikeres termelők?

Magyarországon a Donatello F1 a legnépszerűbb NUNHEMS fajta sok éve
már. 2014-ben is nagyon sok elégedett
termelő volt a Donatello-t termelők között, pl. Peiszer Gábor csávolyi termelő.
A legnagyobb hozamú és a változékony
időjárást legjobban tűrő fajta a Baja melletti könnyebb talajon is a képen látható
kiváló eredményt adta.

Donatello F1
A második legnépszerűbb fajtánk a
Celestial F1, mely a 4 évvel ezelőtti bevezetése óta folyamatosan növekvő területet foglal el. Főleg hajtatásban terjedt
el a kiváló külső és belső tulajdonságai
miatt. Több termelő említette, hogy festeni sem lehetne szebbet a Celestialnál és ha valaki megkóstolja, azonnal
tapasztalja, hogy „prémium” kategóriás
termékként lehet és célszerű e terméket
értékesíteni. Fedor Andor csanádapácai termelő is ezért termeli a Celestial-t
már bevezetés első évétől fogva.

Celestial F1
A zöldhúsú fajták közül a London F1 a
piacvezető hibrid hajtatott és szabadföldi körülmények között is. Tavaly a nehéz időjárási viszontagságok között is a
London volt a „legtermeszthetőbb” galia
típus. Ezen felül több piacon magasabb
áron lehetett értékesíteni mint a sárgahúsú fajtákat. Ez volt Reicher Béla vaskúti
termelő tapasztalata is, aki régóta csak
Londont termel a zöldhúsú kategóriában. 2015-ben emelni fogja e fajta részarányát termesztésében.
A hírlevelünkhöz rendhagyó módon a
Kertészet és Szőlészet újság 2014. július 30-i számának kivonatát csatoljuk,
mely betekintést nyújt Roszik Tamás
dunavecsei termelő termesztési és
értékesítési folyamatába, Rimóczi Irén
újságíró részletes leírásában.

London F1

A Nunhems sárgadinnyékkel kapcsolatosan kérjen bővebb tájékoztatást a
termék felelősétől:
Sándor László, + 36 30 935 6722

Nunhems Hungary Kft.
Vegetable Seeds
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
www.bayercropscience.hu
Vevőszolgálat, rendelés:
E-mail: nunhems.customerservice.hu@bayer.com
Telefon/Fax: +36 1 884 5304, +36 1 884 5305
www.nunhems.com • www.bayercropscience.hu

A Nunhems Hungary Kft. a mindenkor érvényes Általános Szállítási
Feltételek alapján végzi üzleti tevékenységét. A mindenkor aktuális
ÁSZF a Nunhems Hungary Kft. irodájában elérhető, azt kérésre postán, faxon vagy e-mail-ben elküldjük partnereinknek.
A Nunhems cég által közölt bármely írásos és szóbeli információ, illusztrációk, fajta és technológiai tanácsok termesztési tapasztalatokon és kísérleti eredményeken alapulnak. A fajta és egyéb képek, illusztrációk kedvező termesztési feltételek között készültek. Azonos
eredmények nem garantálhatók minden termesztési feltétel között.
Vevőnek és felhasználónak kell eldönteni, hogy a közölt információk
a helyi termesztési körülmények között felhsználhatóak-e.
© Nunhems BV, 2017. Minden jog fenntartva a Nunhems BV és
leányvállalatainak, mely jog vonatkozik ebben a katalógusban
megjelent minden írott és képi információra.

