
 

 

 

 



 

 

 



A görögdinnye talaj és klimatikus igényei
A görögdinnye (Citrullus Vulgaris vagy 
szinonimaként Citrullus Lanatus) az 
uborkafélék családjához tartozik. Ez 
a növény szubtrópusi, afrikai erede-
tű, így magas napfény és hőmérsék-
let igényű az egész termesztési ciklus 
során. 

Vetés és csírázás
A minimális csírázási hőmérséklet 15 
°C, optimálisan 25 °C. A magnélküli 
fajták ennél magasabb hőmérsékle-
tet igényelnek: az optimum esetük-
ben 28 °C. 

Növényfejlődés 
A vegetatív fejlődési minimum hő-
mérséklet 12-15 °C között változik, 
fajtától függően. A lombozat fejlődés-
nek optimális hőmérséklete 15-20 °C 
éjszaka, és 25-30 °C nappal. 40 °C 
fölött a virágzás gátolt, ilyen esetben 
főleg hím virágot és rövidebb hossz-
tengelyű termést hoz a növény. 

Terméskötődés és fejlődés
A beporzás optimális hőmérsékleti 
tartománya 18-25 °C. A terméskö-
tődés eredményesebb 25-35 °C kö-
zött, és fénnyel jól ellátott időszak-
ban. A nappalok hossza kevésbé 
meghatározó, habár az optimális 
megvilágítási hossz 12-14 óra na-
ponta. A terméskötéstől számítva 
35-50 napra érnek a termések op-
timális körülmények között, amikor 
15-20 °C közötti éjszakai, és 20-30 
°C közötti nappali hőmérsékletet 
mérünk.

Talajigény
Levegős, könnyen melegedő, tá-
panyagban és szerves anyagban 
gazdag talajok. Legfontosabb, hogy 
a talaj mélyen lazított, laza szerke-
zetű, a legkevésbé sem tömörödött, 
víznyomásos legyen. Az optimális ta-
laj kémhatás pH 5,5-7.

Műtrágyázás: 
A görögdinnye 40 tonna termés elő-
állításához átlagosan 70 kg N, 55 kg 
P2O5, 120 kg K2, 30 kg MgO ható-
anyagot vesz fel a talajból. A műtrá-
gyázásnál figyelembe kell venni, hogy 
a kimosódás és „lekötődés” csök-
kenti a tápanyagok hasznosulását. 
Így általánosan 100-180 kg N, 150-
250 kg P2O5, 150-300 kg K2 és 50-
100 kg MgO hatóanyagot célszerű 
kijuttatni a tenyészidőszakban. Ettől 
eltekintve a kalcium és magnézium 
lombon keresztül és/vagy csepegte-
tő öntözéssel juttatható ki.

További információkért kérjük 
forduljon termékfelelősünkhöz, 
aki szívesen segít abban, 
hogy a legmagasabb 
terméseredményt el lehessen 
érni fajtáinkkal.



A magnélküli görögdinnye egy olyan 
természetes úton nemesített nö-
vény, ami nem képes termést hozni 
a porzó görögdinnye fajták jelenlé-
te nélkül. Ennek ellenére a „mag-
nélküli” minőség itt azt jelenti, hogy 
fehér, üres maghéj előfordul a ter-
mésben, melyet a dinnye húsával 
együtt könnyedén lehet fogyasztani.  
Alkalmanként a termés valódi mag-
vakat is tartalmazhat, melynek szá-
mát az európai szabványok behatá-
rolják. 

A magnélüli görögdinnye egy kivá-
ló minőségű termék, mely általában 
nagyobb nyerséggel termeszthető. 
Ahhoz, hogy a benne rejlő maximális 
potenciált ki tudjuk aknázni, magas 
szinvonalú termesztéstechnológia 
szükséges. Kérjük, különösen figyel-
jen a következőkben említett techno-
lógiai elemekre:

A vetőmag csírázása: a magnélküli  
görögdinnye csírázási hőmérsékle-
te általában 2-4 °C-kal magasabb, 
mint a hagyományos fajtáké. A ma-
gasabb vetőmag költség miatt ta-
pasztalataink szerint erősen ajánlott 
palánta használata a helyrevetéssel 
szemben. a palántanevelés közben 
néhány alapszabályt célszerű figye-
lembe venni:

• Tápközeg: laza szerkezetű,
tápanyaggal ellátott tőzeg

• Optimális csírázási hőmérséklet:
28-30 °C, 48-72 órán keresztül

• Relatív páratartalom: > 95%

• Vetéskori beöntözés: általában
50%-al kevesebb, mint a
hagyományos görögdinnyéknél

• Palántaneveléshez szükséges
léghőmérséklet: 18 °C

• Öntözés a palántanevelés folya-

Kiegészítő technológiai elemek  
a magnélküli görögdinnye termesztéséhez

mán: a magnélküli fajták nagyon 
érzékenyek a túlöntözésre; tilos az 
öntözés a csírázás utáni első hé-
ten, főleg az átlagosnál melegebb 
időjárás esetén

A porzó fajta kiválasztása során 
figyelembe kell vennünk, hogy 
milyen:

• A fajta eladhatósága,
növekedési erélye és hozama

• A magnélküli fajtától való
megkülönböztethetősége

• A virágzási ideje (3-5 nappal
korábbinak kell lennie),

• A virágok mennyisége

• A virágzási időszak hossza

• Az érési és betakarítási idő hossza

A porzó fajtáról: ideális aránya 30 % 
a 70 % magnélküli mellett. A legjobb 
beporozás érdekében azt ajánljuk, 
hogy a porzó fajtát a magnélkülivel 
azonos sorba ültessük a fent említett 
arányban, egyenletesen eloszlatva. 
Például: 2 magnélküli + 1 porzó vagy 

3 magnélküli + 1 porzó egymás után.

A beporzás: általában rovarok végzik, 
alapvetően házi méhek szállítják a vi-
rágport a porzó fajtáról a magnélkülire.  
A magnélküli görögdinnye nagyobb 
számú házi méh jelenlétét igényli. 
Átlagosan egy – két hektár magnél-
küli termesztéséhez ajánlott egy ak-
tív méhkaptár kihelyezése. Nagyon 
fontos, hogy a virágzási időszakban 
naponta ellenőrizzük a méhek aktivi-
tását. 

Termesztési gyakorlat: a mag-
nélküli fajták érzékenyebbek a rosz-
sz termesztési körülményekre, és az 
időjárási anomáliákra, különösen a 
terméskötés és a korai termésnöve-
kedés időszakában. További term-
esztéstechnológiai kérdések esetén, 
kérjük, forduljon termékspecialis-
tánkhoz.
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