
Fajták
Tenyészidő 
ültetéstől 

(nap*)
Termésalak Terméstömeg 

(kg) Típus Hússzín Termesztéstechnológia Tövön  
tarthatóság

Saját gyökerű termesztésre javasolt fajta

Lusia F1 75 kerek 5-7 Görögdinnye 
Sugar Baby sötétpiros korai fóliatakarásos és szabadföldi kiváló

WM 1041 F1 75-79 kerek 8-10 Görögdinnye  
Crimson sötétpiros korai fóliatakarásos és szabadföldi kiváló

Vasko F1 80-83 megnyúlt 
kerek 12-14 Görögdinnye  

Crimson intenzív piros szín korai fóliatakarásos és szabadföldi jó

Varda F1 83-85 megnyúlt 
kerek 14-16 Görögdinnye 

Crimson intenzív piros szín korai fóliatakarásos és szabadföldi kiváló

Zodiak F1 85-88 ovális 10+ Görögdinnye 
Crimson intenzív piros szín korai fóliatakarásos és szabadföldi kiváló

Manuela F1 62-72 kerek 1,2-1,5 Sárgadinnye  
gerezdes, paraléces zöld-, sárgahúsú korai fóliatakarásos és szabadföldi kiváló

Oltásra javasolt fajta

Sprinter F1 75 kerek 5-7 Crimson intenzív piros szín Nimbus F1 • interspecifikus alanyra 
javasoljuk oltani jó

* évjárattól függően
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Dinnye fajtaválaszték

Alfa Lucullus dinnye fajtaválaszték

WM 1041 F1
 •  Erőteljes növekedés jellem-

zi, a lombozat jól védi  
a dinnyéket, ezért napégés-
re nem érzékeny.

 •  Korai termésérésű, kb. 75-79 
napos ültetést követően.

 •  A termések Crimson típu-
súak kerek formájúak, kb. 
8-10 kg nagyságúak.

 •  A gyümölcsök hússzíne 
sötétpiros, íze kiváló, kelle-
mesen édes, ropogós.

 •  Kiváló tövön tarthatóság  
és pultállóság jellemzi  
a dinnyéket.

 •  Nagy termőképességű, bő-
termő fajta.

  •  IR: Co 1,3
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Varda F1
 •  Lombozata erőteljes növeke-

désű, ezért napégésre nem 
hajlamos.

 •  Korai fóliatakarásos és sza-
badföldi termesztésre ajánl-
juk, 83-85 napra szedhető.

 •  Piacos termései 14-16 kg 
nagyságúak, Crimson típu-
súak, megnyúlt, kerek for-
májúak

 •  A hússzíne intenzív piros, 
íze ropogós mézédes, a 
beltartalmi értéke kiváló, 
belső repedésre nem hajla-
mos.

 •  Folyamatos terméshozás, 
magas hozam jellemzi.

 •  Kiválóan tövön tartható
 •  IR: Fon 0,1

Vasko F1
 •  Erőteljes lombozatot nevel, 

amely a dinnyéket jól takarja, 
ezért a napégés nem jellemző.

 •  Korai Crimson típusú fajta, kb. 
80-83 napos ültetést követően.

 •  Minőségi belső szerkezet, kb. 
12-14 kg-os, tömör, intenzív 
piros hússzín, repedésre nem 
hajlamos.

 •  Szedésénél figyelembe kell ven-
ni, hogy a hús színe hamarabb 
kialakul, mint az édessége.

 •  Jó megújuló képessége miatt, 
kifejezetten jó össztermés vár-
ható.

 •  Kiváló tövön tarthatóság
 •  Fuzárium és fenésedés ellenálló
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Zodiak F1
 •  Lombozata erőteljes növe-

kedésű, amely a dinnyéket 
jól takarja, ezért a napégés 
nem jellemző.

 •  Korai fóliatakarásos és 
szabadföldi termesztésre 
ajánljuk, 85-88 napra szed-
hető.

 •  Nagytestű, kiegyenlí-
tett méretű, 10 kg feletti 
Crimson típusú terméseket 
hoz.

 •  A hús intenzív piros színű, 
tömör, magas cukortartal-
mú, kellemes ízű.

 •  Kiváló tövön tarthatóság
 •  HR: Fon 0,1

Lusia F1
 •  Korai, kb. 75 napos ültetést 

követően.
 •  Közepesen erőteljes nö-

vekedés, napégésre nem 
hajlamos.

 •  5-7 kg-os kiegyenlített 
nagyságú és méretű kerek 
termések, csillogó fekete 
terméshéj.

 •  Sötétpiros hússzín, tömör 
hús, amely belső repedés-
re nem hajlamos, kelle-
mes, édes íz.

 •  Kimagasló hozama van.
 •  Kiváló tövön tarthatóság.



Alfa Lucullus dinnye fajtaválaszték

Elérhetôségek:

AL Alfa Lucullus
professzionális zöldségvetőmagok

Bélley Réka 
szaktanácsadó
30/687-9868

Valasekné Judit
vevôszolgálat
30/388-0219

Konrád Zoltán
szaktanácsadó 
Dél-Magyarország 
30/960-2710, 30/432-2521

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 2.
Tel: 76/480-878
www.alfaluc.hu

Morauszki Tibor
szaktanácsadó 
Kelet-Magyarország 
30/388-2186, 20/385-2416

Manuela F1 

 •  Nagyon korai fajta  
(62-72 nap)

 •  1,2-1,5 kg nagyságú, rend-
kívül ízletes, mézédes, 
zöld-, sárgahúsú, gerezdes 
sárgadinnye. 

 •  Jó megújuló képesség 
jellemzi, folyamatosan 
terem.

 •  Kiváló tövön tarthatóság 
és pultállóság.


