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ძვირფასო პარტნიორებო!
კომპანია Enza Zaden მრავალი წლის განმავლობაში არის
აღიარებული მსოფლიო ლიდერი ბოსტნეული კულტურების
სელექციაში, წარმოებაში და სათესლე მასალის რეალიზაციაში.
კომპანია სათავეში უდგას ჰოლანდიის სოფლის მეურნეობის
სფეროში მომუშავე 100 კომპანიის სიას («Hillenraad 100»).
2016 წელს ოჯახური ბიზნესის ფონდმა აღიარა ჰოლანდიის
საუკეთესო ოჯახურ კომპანიად. Enza Zaden შეიქმნა 1929 წელს
და მისი მფლობელების უკვე მესამე თაობა წარმატებით უძღვება
მის საქმიანობას. კომპანია, რომელშიც ირიცხება 1700-ზე მეტი
თანამშრომელი, აგრძელებს მაღალკვალიფიციურ პერსონალში,
ეფექტური ტექნოლოგიებისა და უახლესი აღჭურვილობაში
ინვესტირებას. ხარისხი და ინოვაცია წარმოადგენს კომპანიის
მოღვაწეობის ძირითად მიმართულებას. მისი მიზანია
მიაწოდოს მომხმარებელს ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო
ბოსტნეულის ფართო ასორტიმენტი.
კომპანია იყენებს მულტიკლონალურ მიდგომას და იმყოფება
თავის კლიენტებთან მჭიდრო კონტაქტში, ცდილობს შექმნას
ჯიშები და ჰიბრიდები, რომლებიც მაქსიმალურად შეესაბამება
მომხმარებლის, მწარმოებლის და სავაჭრო ქსელის მოთხოვნებს.
წარმოებული პროდუქტების შესანიშნავი ხარისხისა და
უპირატესობების წყალობით მოგებაშია Enza Zaden-ის
გაყიდვების ჯაჭვის ყველა რგოლი. კომპანიის ასორტიმენტი
ითვლის 24 ბოსტნეული კულტურის 1100-ზე მეტ ჰიბრიდსა
და ჯიშს, რომელთა შორის ძირითადია პომიდორი, წიწაკა,
კიტრი, სალათი, ხახვი, ნესვი. კომპანიას გააჩნია 43 სამეცნიეროკვლევითი სადგური და სავაჭრო წარმომადგენლობა, ასევე
3 ერთობლივი საწარმო 25 ქვეყანაში. დღეს Enza Zaden ერთერთი ყველაზე სწრაფადმზარდი კომპანიაა მთელ მსოფლიოში.
ყოველწლიურად კომპანია თავისი ბრუნვის 30%-ის
ინვესტირებას ახდენს უახლეს სელექციურ ტექნოლოგიებში
და სამეცნიერო მიღწევებში, ცდილობს იყოს მოვლენათა
ეპიცენტრში, გაითვალისწინოს ბაზრის მოთხოვნილებები და
განჭვრიტოს მისი განვითარების მიმართულებები.კომპანიის
სელექციონერების და სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრების
შემოქმედებითი მიდგომა, გამოცდილება და გუნდური
მუშაობა, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება
იძლევა სელექციაში წარმატების მიღწევის, უმოკლეს ვადებში
მაღალი ხარისხის ჯიშების, ჰიბრიდების შექმნისა და ბაზარზე
წარდგენის შესაძლებლობას. მათი მთავარი ამოცანაა საუკეთესო
ხარისხის თესლის წარმოება. კომპანიის კლიენტების
მოთხოვნილებების დროულად დაკმაყოფილებისთვის
შექმნილია საწარმოო ნაკვეთები მთელ მსოფლიოში.
Enza Zaden-ის სათესლე მასალის წარმოების განყოფილება
მუდმივად ამუშავებს და ნერგავს თესლის აღმოცენების,
ჯიშობრივი სიწმინდის და დაავადებებისგან დასენიანების
ტესტირების ახალ მეთოდებს. სხვადასხვა ქვეყნებში
ჩატარებული ცდების შედეგად კომპანია გულდასმით არჩევს
სასელექციო მასალას, რომელიც შეესაბამება ამა თუ იმ ბაზარს.

მჭიდროდ თანამშრომლობს რა ადგილობრივ მწარმოებლებთან,
კომპანია ითვალისწინებს ბაზრის ტენდენციებს, ზოგჯერ
კი თვითონ კარნახობს სამომავლო განვითარების
პერსპექტივებს. გამომდინარე აქედან, იქმნება საუკეთესო
ჯიშები და ჰიბრიდები, რომლებიც მაქსიმალურად შეესაბამება
მომხმარებელთა მოთხოვნებს და ადგილობრივი წარმოების
პირობებს.
Enza Zaden-ის ჯიშები და ჰიბრიდები, განკუთვნილი ღია
გრუნტისა და პლასტიკურ საფარიანი სათბურებისათვის, დიდი
ხანია ცნობილია ქართველი მწარმოებლებისთვის.
პომიდორის ჰიბრიდები „ლოჯეინი“, „ბელე“, „ბელფორტი“,
კიტრის ჰიბრიდები „გუნარი“ და „სედრიკი“, წიწაკის
„ვედრანა“, „ლოტა“, ყაბაყის „არდენდო 174“, ხახვის „სნაიპერი“,
გოგრის „მატილდა“, ბოლოკის „სელესტა“, სალათის ჯიში
„დაიმონდი“, ოხრახუშის „გიგანტე დე იტალია“, კამის
„გოლდკროუნი“, რეჰანის „როზი“ ჯეროვნად იქნა შეფასებული
პროფესიონალების მიერ.
გთავაზობთ ახალ კატალოგს, რომელშიც ნაცნობ
ასორტიმენტთან ერთად მოცემულია უახლესი სელექციური
მასალა ღია და დახურული გრუნტისათვის. ახალი ჰიბრიდები
წარმოადგენენ Enza Zaden-ის პროდუქტების როგორც
ტრადიციულად ძლიერ ჯგუფებს: მსხვილნაყოფა პომიდორს,
კონუსური ტიპის ტკბილ წიწაკას, საპიკულე კიტრს, ბოლოკს,
სალათას, გოგრას, მწვანილეულობას, ასევე ახალ პოპულარულ
სელექციურ მიმართულებებს: ვარდისფერ და დეტერმინანტულ
პომიდორს, ხახვს, ყაბაყს, ბადრიჯანს, ყვავილოვან კომბოსტოს
და ისპანახს.
ამ ჯიშებისა და ჰიბრიდების უმეტესობა საშუალებას აძლევს
აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ფერმერებს
მიაღწიონ წარმატებას ბოსტნეული კულტურების მოყვანაში.
საქართველოში, სადაც Enza Zaden-ის წარმომადგენელია
კომპანია „კარტლის აგროსისტემები“. ჩვენი კომპანიის
კვალიფიციური და გამოცდილი თანამშრომლები
წარმოგიდგენენ სრულ ინფორმაციას, გაგიწევენ
კონსულტირებას, მოგეხმარებიან უშუალოდ თქვენი
პირობებისთვის შესაბამისი ჯიშების და ჰიბრიდების არჩევაში.
პროდუქტი, მწარმოებელი და მომხმარებელი ყოველთვის არის
ჩვენი ყურადღების ცენტრში.
გისურვებთ Enza Zaden-ის ბოსტნეულის სათესლე მასალის
საშუალებით ბიზნესის ზრდას და განვითარებას
ოლეგ გლადუნიაკი
გაყიდვების რეგიონალური დირექტორი
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,,ვიტალისი”--- ბოსტნეული კულტურების თესლი ორგანული მებოსტნეობისათვის
ორგანული პროდუქციის წარმოება ერთ-ერთი ყველაზე
დინამიურად განვითარებადი ტრენდია მსოფლიოში.
ბოლო 16 წლის განმავლობაში ფართობები ორგანული
მიწათმოწმედებისთვის გაიზარდა 4-ჯერ, სერთიფიცირებულია
2 მილიონზე მეტი ორგანული მიწათმოქმედი, რომელთა სამი
მეოთხედი რეგისტრირებულია განვითარებად ქვეყნებში.
ორგანული მიწათმოქმედების აქტიური განვითარების ტენდენცია
აქტუალურია მსოფლიოს 170 ქვეყანაში და ეს ციფრი მატულობს
ყოველწლიურად, რადგანაც ორგანული პროდუქცია სულ უფრო
მოთხოვნადია მსოფლიოს ბაზარზე.
ორგანული ბოსტნეულის პროდუქციის წარმოებისათვის
აუცილებელია ორგანული სათესლე მასალის გამოყენება. შპს
,,კარტლის აგროსისტემები“ თავაზობს თავის კლიენტებს ,,ენზაზადენის“ ჯიშებისა და ჰიბრიდების გარკვეულ ასორტიმენტს,
რომელთა თესლი მიღებულია ორგანული მიწათმოქმედების
მეთოდით. ამ სათესლე მასალის მწარმოებელია ,,ენზა ზადენის“
შემადგენლობაში არსებული სპეციალიზირებული საწარმო ,,Vitalis
Biologische Zaden BV” , რომელიც განლაგებულია ნიდერლანდების
ქალაქ ვორსტში .
ორგანული მიწათმოქმედების მეთოდით ბოსტნეულის
მოყვანის იდეა ასოცირებულია იმ ტექნოლოგიებთან, რომლებიც
გამოიყენება ტრადიციულ მებოსტნეობაში. იყენებს რა ყველაზე
თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და ხარისხის სტანდარტებს,
,,ვიტალისის“ საწარმოების მუშაობა დაფუძნებულია ორგანული
მიწათმოქმედების საბაზო პრინციპებზე (ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნება, ეკოლოგიური სისუფთავე) შედეგად, მიღწეულია
ინოვაციური გადაწყვეტილებანი სელექციასა და წარმოებაში, რამაც,
თავის მხრივ უზრუნველყო ისეთი მაღალხარისხოვანი თესლის
მიღების შესაძლებლობა, რომელთაგანაც შეიძლება გემრიელი
და ამავე დროს, ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო, უმაღლესი
ხარისხის ბოსტნეულის მოყვანა.
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,,ვიტალისი“ 1994 წელს შეიქმნა, ხოლო 1998 წელს
დამოუკიდებელი კომპანიის სახით შევიდა ,,ენზა ზადენის“
ჯგუფის შემადგენლობაში. ამჟამად, კომპანია წარმოადგენს
ორგანული მიწათმოქმედებისთვის გამიზნული თესლის
წარმოებისა და მარკეტინგის მსოფლიო ლიდერს.
კომპანია ,,ვიტალისის“ ძირითადი ამოცანაა მაღალი ხარისხის
თესლის წარმოება, რომელთაც გააჩნიათ მნიშვნელოვანი
მახასიათებლები ორგანული მიწათმოქმედებისათვის. ამ
მიზნისათვის კომპანია დიდ ყურადღებას უთმობს სხვადასხვა
კულტურებისა და ჯიშების ფართო ასორტიმენტის თესლის
გადარჩევასა და სელექციას. კომპანიაში წარმოებული თესლი
სპეციალურად მოწმდება ორგანული მიწათმოქმედებისათვის და
მხოლოდ ის სათესლე მასალა ხვდება კომერციულ ასორტიმენტში,
რომლებიც პასუხობენ მკაცრ კრიტერიუმებს.
ამგვარად, კომპანია ,,ვიტალისი“ თავის მომხმარებელს სთავაზობს
ორგანული მიწათმოქმედებისათვის სპეციალურად გამოყვანილი
თესლის ფართო არჩევანს.
,,ენზა ზადენის“ განვითარებული სადისტრიბუციო ქსელისა და
საექსპორტო სისტემების გამოყენებით ,,ვიტალისი“ ამარაგებს
თესლით ორგანული პროდუქციის მწარმოებლებს დედამიწის
ყველა კუთხეში.
დამატებითი ინფორმაციას კომპანიის ორგანული
მიწათმოწმედების სათესლე მასალის ასორტიმენტზე გაეცნობით
ვებ-გვერდზე: nl.biovitalis.eu
სათესლე მასალის შეკვეთა და შეძენა შესაძლებელია
საქართველოში ,,ენზა ზადენის“ წარმომადგენელთან შპს ,,კარტლის
აგროსისტემების“ ქსელში შემავალ ფერმერთა მომსახურების
ცენტრებში.

წინასიტყვაობა
პომიდორი
კიტრი
ტკბილი წიწაკა
ცხარე წიწაკა
ბადრიჯანი
ყაბაყი
ნესვი
გოგრა
საზამთრო
კომბოსტო
ყვავილოვანი კომბოსტო
ბროკოლი
კოლრაბი
ხახვი
მწვანე ხახვი
ბოლოკი

სალათი
ენდივი
ისპანახი
ნიახური
კორნ სალათი
კამა
სანელებელ-მწვანილეული კულტურები
საძირე , ბოსტნეული კულტურებისთვის
დაავადებათა მიმართ კულტურათა გამძლეობა
თესლის მიწოდებისა და გაყიდვის ზოგადი
პირობები
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პომიდორი
პომიდორი წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან ბოსტნეულს
მსოფლიო ბაზარზე. კომპანია ENZA ZADEN-ს აქვს დიდი ხნის
წარმატებული ისტორია ამ კულტურის სელექციაში. მისი
ჰიბრიდების ასორტიმენტი წარმოდგენილია სხვადასხვაგვარი
ტიპებით, რომელთა შორისაა მსხვილნაყოფა წითელი და
ვარდისფერი, მტევნის, ჩერი და სხვა პომიდორები. სელექციის
ძირითადი მიმართულებაა მსხვილნაყოფა წითელი პომიდორი
პლასტიკურ საფარიან სათბურებში მოსაყვანად, რაშიც კომპანია
ტრადიციულად ძლიერია. ახალი ჰიბრიდების შექმნისას,
მაღალმოსავლიანობისა და დაავადებებისადმი გამძლეობის გარდა,
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პომიდორის ისეთ თვისებებს,
როგორიცაა გემო, ფერი, ნაყოფის ზომა, გამძლეობა დასკდომის
მიმართ, ადრეული სიმწიფე და პლასტიურობა. აღმოსავლეთ
ევროპის ქვეყნებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ვარდისფერი
პომიდორის ჰიბრიდები. კომპანია ინტენსიურად მუშაობს ამ
მიმართულებით და პირველი კომერციული ვარდისფერნაყოფიანი
ჰიბრიდები უკვე წარმოდგენილია მის ასორტიმენტში.
მომხმარებლებში იმატა მოთხოვნილებამ მტევნის, მსხლისებური,
ყვითელი და ჩერის ტიპის პომიდორზე. ენზა ზადენი წარმოადგენს
ამ ტიპის პომიდვრების მაღალხარისხოვან ჰიბრიდებს, რომლებიც
ადაპტირებულია დახურულ გრუნტში საწარმოებლად. კომპანიის
ასორტიმენტში ღია გრუნტისათვის ფართოდაა წარმოდგენილი
მაღალი გამძლეობის ჰიბრიდები ყველაზე საადრეოდან ყველაზე
საგვიანოს ჩათვლით. სელექცია ძირითადად სამი მიმართულებით
მიმდინარეობს: მრგვალი წითელი, ვარდისფერი და მსხლისებური
პომიდორი. სელექციური პროგრამის წარმატებას ადასტურებს ის
ფაქტი, რომ ჰიბრიდი ლოჯეინ F1 ბოლო წლების მანძილზე უდავო
ლიდერია მრგვალი წითელი პომიდორის სეგმენტში ღია გრუნტში
საწარმოებლად. ენზა ზადენის ჰიბრიდები წარმატებით იყიდება
მსოფლიოს 80-ზე მეტ ქვეყანაში.

ინდეტერმინანტული პომიდორი პლასტიკურსაფარიანი
სათბურებისთვის
წითელი მსხვილნაყოფა პომიდორი

ბელფორტი F1 | Bellfort
საერთო მახასიათებლები:
• მცენარე: 			
ვეგეტატიური, კარგი ზრდის უნარით, მოკლე მუხლთშორისებით
•	მტევნის განვითარება: 	თანაბარი მთელი ვეგეტაციის განმავლობაში, ძლიერი მტევანი,
ჩატეხვების გარეშე
• ნაყოფის ფორმა: 		
მომრგვალო, წახნაგების გარეშე
• ნაყოფის წონა: 			
220-250 გრ
• ნაყოფის ფერი: 			
მუქი წითელი ლამაზი ელფერით

უპირატესობა:
ბელფორტი F1 -ს აქვს საადრეო მოსავლის მასიური, ერთიანი მოცემის უნიკალური უნარი.
მაღალი ტემპერატურის დროს ინვითარებს სრულ მტევნებს. აქვს მოკლე მუხლთშორისები,
რაც იძლევა მისი მოყვანის საშუალებას როგორც მაღალ, ასევე დაბალ პლასტიკური საფარის
სათბურებში. მუქი წითელი, მაგარი, მცირე წაგრძელების მომრგვალო ფორმის ნაყოფები
გამოირჩევიან კარგი ტრანსპორტაბელურობით და შესანიშნავი სასაქონლო სახით.
დამატებით უპირატესობას იძლევა ნაყოფის მაღალი გემური თვისებები, რითაც არ
ჩამორჩება ვარდისფერნაყოფიან პომიდვრებს. რეკომენდებულია როგორც
გრძელვადიანი, ასევე პირველი და მეორე ბრუნვის პირობებში მოყვანისათვის.

ბელფორტი F1 | Bellfort

აგილისი F1 | Agilis
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 			
მტევნის განვითარება:
ნაყოფის ფორმა: 		
ნაყოფის წონა: 			
ნაყოფის ფერი: 			

გენერატიული, ღია ტიპის, ძალიან მოკლე მუხლთშორისებით
ერთდროულად რამოდენიმე მტევნის თანაბარი განვითარება
მომრგვალო, წახნაგების გარეშე
210-240 გრ
ინტენსიური წითელი შეფერილობა

უპირატესობა:
ახალი საადრეო ჰიბრიდი, გამოირჩევა ადრე მსხმოიარობისა და მსხვილნაყოფიანობის
შესანიშნავი თანხვედრით.
გამოსადეგია მოკლე პირველი და მეორე ბრუნვისათვის. კომპაქტური მუხლთშორისების
გამო ძალიან მოსახერხებელია მოსავლელად, აქვს საუკეთესო შედეგები როგორც მაღალ,
ასევე დაბალპლასტიკურსაფარიან სათბურებში, ნაყოფები გლუვია, არ სკდება, ბოლოში
მცირე წანაზარდით.
აგილისი F1 | Agilis
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პომიდორი
ბელე F1 | Belle

ბერბერანა F1 | Berberana

საერთო მახასიათებლები:

საერთო მახასიათებლები:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

მცენარე: 			
მტევნის განვითარება:
ნაყოფის ფორმა: 		
ნაყოფის წონა: 			
ნაყოფის ფერი: 			

გენერატიული, ღია ტიპის, ძალიან მოკლე მუხლთშორისებით
თანაბარი მთელი ვეგეტაციის მანძილზე
ბრტყელი მომრგვალო ფორმის, წახნაგების
180-200 გრ
მუქი წითელი

უპირატესობა:
ფართოდ გავრცელებული, მებოსტნეთათვის ცნობილი საადრეო ჰიბრიდი. გამოირჩევა
სტაბილური მსხმოიარობითა და სტრესის მიმართ მაღალი მედეგობით. ძლიერი მცენარე
მოკლე მუხლთშორისებით. ერთგვაროვანი, მკვრივი, მუქი წითელი ფერის შესანიშნავი
ხარისხის ნაყოფი. წონა 180-220 გრ. მაღალპროდუქტიული, დიდხანს ინარჩუნებს
სასაქონლო იერსახეს და ტრანსპორტირების უნარს. რეკომენდებულია მინისა და
პლასტიკურ საფარიან სათბურებში გრუნტზე მოსაყვანად მოკლე ბრუნვის პირობებში.

საერთო მახასიათებლები:
ბელე F1 | Belle

მცენარე: 			
მტევნის განვითარება:
ნაყოფის ფორმა: 		
ნაყოფის წონა: 			
ნაყოფის ფერი: 			

ვეგეტატიური, კარგი სიძლიერის ზრდით
თანაბარი მთელი ვეგეტაციის მანძილზე
მომრგვალო ფორმის
250-280 გრ
მკვეთრი წითელი

უპირატესობა:

საადრეო მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი. გამოირჩევა გამძლეობის უნარით დაავადებათა
კომპლექსის მიმართ. ძლიერი, კომპაქტური მცენარე მოკლე მუხლთშორისებით.
დამახასიათებელია მაღალი პლასტიურობა და სხვადასხვა პირობების მიმართ კარგი
შეგუების უნარი. მსხვილი, თანაბარი ზომის ნაყოფი მკვეთრი წითელი ფერით. წონა 250280 გრ. რეკომენდებულია გრუნტზე მოსაყვანად მოკლე ბრუნვისათვის.

ამანეტა F1 | Amaneta

რალი F1 | Rally
•
•
•
•
•

მცენარე: 			
მტევნის განვითარება:
ნაყოფის ფორმა: 		
ნაყოფის წონა: 			
ნაყოფის ფერი: 			

ძლიერი, ნახევრადღია, საშუალო სიგრძის მუხლშორისებით
თანაბარი მთელი ვეგეტაციის მანძილზე
ბრტყელი, მომრგვალო ფორმის
250-280 გრ
წითელი

უპირატესობა:
საადრეო, მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი. ახასიათებს სტრესული პირობების მიმართ
მაღალი გამძლეობა. ნახევრად ღია ტიპის ძლიერი მცენარე მოკლე
მუხლთშორისებით. ნაყოფისწონა 250-300 გრ (მტევანში პირველი ნაყოფი უფრო დიდ
წონას აღწევს) დიდხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს და გამოსადეგია შორ
მანძილზე ტრანსპორტირებისათვის. რეკომენდებულია მაღალი ხარისხის, მეტად
საადრეო პროდუქციის მოსაყვანად, მოკლე ბრუნვის პირობებში, მინისა და
პლასტიკურსაფარიან სათბურებში. უჩვენა კარგი შედეგები სამხრეთ რეგიონებში
მოყვანისას. გამძლეა ნემატოდისა და კლადოსპორიოზის მიმართ.

საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 			
მტევნის განვითარება:
ნაყოფის ფორმა: 		
ნაყოფის წონა: 			
ნაყოფის ფერი: 			

ღია ტიპის, კომპაქტური
თანაბარი მთელი ვეგეტაციის მანძილზე
მომრგვალო ფორმის
200-220 გრ
მკვეთრი წითელი

ბერბერანა F1 | Berberana

უპირატესობა:

ახალი პერსპექტიული საადრეო ჰიბრიდი. ღია ტიპის ძლიერი მცენარე , კარგად
განვითარებული ფესვთა სისტემით. გამოირჩევა სტაბილური გამონასკვის უნარით და
მაღალი მოსავლით ცხელ პირობებში. თანაბარი ზომის მაღალი ხარისხის ნაყოფი 200-220
გრამია. ახასიათებს კარგი ტრანსპორტაბელურობა და შესანიშნავი სასაქონლო სახე.

ამონტე F1 | Amonte
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 			
მტევნის განვითარება:
ნაყოფის ფორმა: 		
ნაყოფის წონა: 			
ნაყოფის ფერი: 			

ღია ტიპის, კომპაქტური
თანაბარი მთელი ვეგეტაციის მანძილზე
მომრგვალო ფორმის
220-250 გრ
მკვეთრი წითელი

უპირატესობა:
რალი F1 | Rally
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ახალი მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი. მძლავრი მცენარე მოკლე მუხლთაშორისებით
და კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემით. მსხვილი ნაყოფი მკვეთრი წითელი
შეფერილობით, აქვს გამორჩეული ხარისხი, გამძლეა დასკდომის მიმართ. ნაყოფი
მკვრივი, ახასიათებს კარგი ტრანსპორტაბელურობა და შესანიშნავი სასაქონლო სახე. აქვს
გამძლეობა პომიდვრის ყვითელი ვირუსული სიხუჭუჭის მიმართ.

ამანეტა F1 | Amaneta
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პომიდორი
ვარდისფერნაყოფა ინდეტერმინანტული პომიდორი

პინკ შაინი F1 | Pinkshine
საერთო მახასიათებლები:
• მცენარე: 			გენერატიული, ღია ტიპის, საშუალო სიგრძის მუხლშთორისებით
•	მტევნის განვითარება: 	თანაბარი მთელი ვეგეტაციის მანძილზე, ძლიერი მტევანი,
ჩატეხვების გარეშე
• ნაყოფის ფორმა: 		
მომრგვალო, წახნაგების გარეშე
• ნაყოფის წონა: 1			
180-200 გრ
• ნაყოფის ფერი: 			
ინტენსიური ვარდისფერი, ლამაზი ელფერით

ჰიბრიდი

უპირატესობა:
ვარდისფერი ინდეტერმინანტული პომიდვრის ახალი ჰიბრიდი, გამორჩეული
სტრესისადმი მაღალი გამძლეობით. ნაყოფები კარგად ინასკვება და არ სკდება
მაღალი ტემპერატურის დროსაც კი. ინვითარებს 5-7 ერთგვაროვან ნაყოფს სწორი
ფორმის მტევანზე. მაღალი დონის მინერალური კვებისა და მტევნის ნორმირების
შემთხვევაში ნაყოფის წონა აღწევს 230-260 გრამს. ნაყოფი მკვრივი, ახასიათებს კარგი
ტრანსპორტაბელურობა და შესანიშნავი სასაქონლო სახე.

პინკ შაინი F1 | Pinkshine

დიმეროსა F1 | Dimerosa

HR

მცენარე: 			გენერატიული, ღია ტიპის, საშუალო სიგრძის მუხლშთორისებით
მტევნის განვითარება: თანაბარი მთელი ვეგეტაციის მანძილზე
ნაყოფის ფორმა: 		
მომრგვალო, წახნაგების ფარეშე
ნაყოფის წონა: 			
200-220 გრ
ნაყოფის ფერი: 			
ვარდისფერი

უპირატესობა:
საადრეო, მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდი. ნაყოფების სტაბილური ჩამოყალიბება
მსხმოიარობის მთელი პერიოდის განმავლობაში. მომრგვალო ფორმის,მკვრივი,
ტრანსპორტაბელური, დასკდომის მიმართ გამძლე, მიმზიდველი ვარდისფერი
შეფერილობის მქონე ნაყოფები.
დიმეროსა F1 | Dimerosa

IR

სიმწიფის
პერიოდი

მცენარის
ჰაბიტუსი

ნაყოფის
წონა, გ

შენიშვნა

წითელიმსხვილნაყოფაპომიდორი
ბელფორტი F1 | Bellfort

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0-2

TSWV/Ma/Mi/Mj საადრეო

მძლავრი

220-250

შესანიშნავი თანხვედრა
მსხვილნაყოფიანობის,
მოსავლიანობის და ხარისხის

აგილისი F1 | Agilis

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/Mj საადრეო

მძლავრი

210-240

რამოდენიმე მტევნის
ერთდროულად მისაღებად

ბელე F1 | Belle

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/Mj საადრეო

ძლიერი

180-200

საიმედო სტრესგამძლე ჰიბრიდი

რალი F1 | Rally

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/Mj

ძალიან
საადრეო

ძლიერი

250-280

ძალიან საადრეო
მაღალმოსავლიანი პროდუქციის
მისაღებად

ბერბერანაF1 | Berberana

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/Mj საადრეო

ძლიერი

250-280

ნაყოფის შესანიშნავი ხარისხი

ამანეტა F1 | Amaneta

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1For"

TSWV/Ma/Mi/Mj საადრეო

ძლიერი

200-220

ახალი პერსპექტიული საადრეო
ჰიბრიდი.

ამონტე F1 | Amonte

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1"

TSWV

საშუალო
საადრეო

მძლავრი

220-250

მძლავრი მცენარე მოკლე
მუხლთაშორისებით

ბელფასტი F1 | Belfast

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0-2

TSWV/Ma/Mi/Mj

ძალიან
საადრეო

მძლავრი

250-280

მაღალი საადრეო მოსავალი

ბურანი F1 | Buran

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/Mj საადრეო

მძლავრი

180-220

ნაყოფის შესანიშნავი ხარისხი

TSWV/Ma/Mi/Mj საადრეო

ძლიერი

180-200

შესანიშნავი გამონასკვის უნარი
და დასკდომისადმი მაღალი
გამძლეობა

ძლიერი

200-220

შესანიშნავი ხარისხის ნაყოფი
და დასკდომისადმი მაღალი
გამძლეობა

საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

რეზისტენტობა

ვარდისფერნაყოფა ინდეტერმინანტული პომიდორი
პინკ შაინი F1 | Pinkshine

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0-2

დიმეროსა F1 | Dimerosa

ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Ss/
TSWV/TYLCV
Aal/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

საადრეო

HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების აღწერა იხილეთ მე-* გვერდზე /
მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com
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პომიდორი
ყვითელი პომიდორი

ქლიავისებური პომიდორი

გუალდინო F1 | Gualdino

გრანადერო F1 | Granadero

საერთო მახასიათებლები:

საერთო მახასიათებლები:

•
•
•
•
•

• მცენარე: 			ძლიერი, დაბალანსებული, ღია ტიპის, საშუალო სიგრძის
მუხლთშორისებით
• მტევნის განვითარება: სწრაფი
• ნაყოფის ფორმა: 		
ქლიავისებური
• ნაყოფის წონა: 			
120-150 გრ
• ნაყოფის ფერი: 			
წითელი

მცენარე: 			
მტევნის განვითარება:
ნაყოფის ფორმა: 		
ნაყოფის წონა: 			
ნაყოფის ფერი: 			

ღია ტიპის, საშუალო სიგრძის მუხლთშორისებით
თანაბარი მთელი ვეგეტაციის მანძილზე
ბრტყელი- მომრგვალო
100-120 გრ
მოყვითალო

უპირატესობა:
საადრეო ჰიბრიდი ყვითელი ფერის ნაყოფით. ღია ტიპის მძლავრი მცენარე ლამაზი
ფორმის მტევნებით. შესაძლებელია მოსავლის აღება მთლიანი მტევნებით. მკვრივი,
ბრტყელი-მომრგვალო ფორმის ნაყოფი. საშუალო ზომა 100-120 გრ.

უპირატესობა:
ღია ტიპის მძლავრი მცენარე ნაყოფის მოსხმის კარგი უნარით. ხასიათდება ლამაზი
ქლიავისებური ფორმის ნაყოფით (ოდნავ წვეტიანი ცივ გარემო პირობებში). მკვრივი
მუქი წითელი ფერის ნაყოფი წონით 120-150 გრამი. მაღალპროდუქტიული სახეობა.
რეკომენდებულია პლასტიკურსაფარიან სათბურებში მოსაყვანად.

გრანადერო F1 | Granadero

პომიდორი მთლიანი მტევნით
გუალდინო F1 | Gualdino

დირკი F1 | Dirk
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 			
მტევნის განვითარება:
ნაყოფის ფორმა: 		
ნაყოფის წონა: 			
ნაყოფის ფერი: 			

ღია და ძლიერი
სწრაფი
მომრგვალო
120-140 გრ
ინტენსიური წითელი

უპირატესობა:
ვეგეტაციის მთელი პერიოდის მანძილზე ჰიბრიდი აყალიბებს გაწონასწორებულ მტევნებს
მსხვილი მბრწყინავი ნაყოფით. ყუნწი და გვირგვინის ფურცლები ძალიან დიდხანს
რჩებიან საღ მდგომარეობაში მოსავლის აღების შემდეგ. დირკი F1 ხასიათდება კარგი
გამონასკვის უნარით არასრული განათების დროს და შესაძლებელია მისი გამოყენება
საადრეო ნათესებისათვის. ჰიბრიდს გააჩნია მაღალი მედეგობა სტრესების მიმართ.

დირკი F1 | Dirk
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პომიდორი
პომიდორი ჩერი

საკურა F1 | Sakura
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 			
მტევნის განვითარება:
ნაყოფის ფორმა: 		
ნაყოფის წონა: 			
ნაყოფის ფერი: 			

ძლიერი, ღია ტიპის, წაგრძელებული მუხლთშორისებით
სწრაფი
მომრგვალო
18-22 გრ
მუქი წითელი

უპირატესობა:

საადრეო მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდი დიდი, განშტოებული მტევნებით. ნაყოფი
მკვრივი, ტრანსპორტაბელური, ძალიან მაღალი გემოვნური თვისებებით. შესანიშნავი
გამონასკვის უნარი არასრული განათებისა და დაბალი ტემპერატურის პირობებში.
რეკომენდებულია გახანგრძლივებული ბრუნვისათვის.

ტრებუსი F1 | Trebus
საერთო მახასიათებლები:
საკურა F1 | Sakura

•
•
•
•
•

მცენარე: 			
მტევნის განვითარება:
ნაყოფის ფორმა: 		
ნაყოფის წონა: 			
ნაყოფის ფერი: 			

უპირატესობა:

მძლავრი, ღია ტიპის, კომპაქტური, მოკლე მუხლთშორისებით
სწრაფი
მომრგვალო
25-30 გრ
წითელი

მაღალპროდუქტიული პომიდორი ჩერი საცალო და მტევნით მოკრეფისათვის. ამ
ჰიბრიდისათვის დამახასიათებელია რეგულარული გამონასკვის უნარი ცხელი ამინდის
პირობებშიც კი. გაწონასწორებული მტევნები, სიმეტრიულად განთავსებული ნაყოფებით
ქმნიან შესანიშნავ სასაქონლო იერსახეს. შესანიშნავი გამძლეობა ნაყოფების დასკდომის
მიმართ, მაღალი სასაქონლო ღირებულება და შენახვის უნარი ახასიათებს ამ ჰიბრიდს,
როგორც საუკეთესოს პლასტიკურ სათბურებში მოყვანისათვის.

ტრებუსი F1 | Trebus
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ჰიბრიდი

რეზისტენტობა
HR

IR

სიმწიფის
პერიოდი

მცენარის
ჰაბიტუსი

ნაყოფის
წონა, გ

შენიშვნა

საადრეო

მძლავრი

100-120

მაღალი მოსავალი

Si საადრეო

მძლავრი

120-140

ყუნწით საკრეფი, შესანიშნავი
გამონასკვის უნარი

ძლიერი

120-150

ქლიავისებრი

ძლიერი

18-22

ჩერის ტიპის, მაღალი გამონასკვის
უნარით სუსტი განათებისა
და დაბალი ტემპერატურის
პირობებში

საადრეო

მძლავრი

25-30

ჩერის ტიპის, მაღალი გემური
თვისებებით

საადრეო

მძლავრი

135-145

ნაყოფის შესანიშნავი წიწაკისებრი
ფორმა

T

ყვითელი პომიდორი
გუალდინო F1 | Gualdino

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/
Vd:0/Fol:0,1/For

პომიდორი მთლიანი მტევნით
დირკი F1 | Dirk

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

On

ToMV:0-2/Lt/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/Mj

ქლიავისებური პომიდორი
გრანადერო F1 | Granadero

საადრეო

პომიდორი ჩერი

საკურა F1 | Sakura

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1

Ma/Mi/Mj

ტრებუსი F1 | Trebus

ToMV:0-2/Fol:0,1/For

TSWV/Ma/Mi/Mj

პოზანო F1 | Pozzano

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/

Si საადრეო

HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | T: Tolerance – ტოლერანტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების
აღწერა იხილეთ მე-* გვერდზე /მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com
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პომიდორი
დეტერმინანტული პომიდორი ღია გრუნტში

იმრანი F1 | Imran

მოყვანისათვის

საერთო მახასიათებლები:

უსმანი F1 | Usman
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

სიმწიფის ვადა:		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

უპირატესობა:
უსმანი F1 | Usman

56-60 დღე გადარგვიდან
მომრგვალო, წახნაგების გარეშე
220-250 გრ
მუქი წითელი

ახალი საადრეო მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდი მოსავლის მასიური, ერთიანი
დამწიფების უნარით. იდეალურია საადრეო და ულტრასაადრეო რგვისათვის, მათ შორის
დროებითი საფარით. შესანიშნავი ხარისხის ნაყოფი, თანაბარი მომრგვალო ფორმის,
მკვრივი, სკდომის მიმართ გამძლე. ნაყოფის დიდ პროცენტს გააჩნია წვეტი, ახასიათებს
შენახვის კარგი უნარი და ტრანსპორტაბელურობა. რეკომენდებულია ღია გრუნტში და
დროებითი, დაბალი საფარის ქვეშ მოსაყვანად.

•
•
•
•

სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

63-68 დღე გადარგვიდან
მომრგვალო, სუსტი წახნაგებით
200-220 გრ
მუქი წითელი

უპირატესობა:

მსხვილნაყოფა მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდი. ძლიერი, კარგად შეფოთლილი
მცენარე განვითარებული ფესვთა სისტემით იძლევა ძალიან მაღალი მოსავლის
მიღების საშუალებას. ჰიბრიდი ადრე შედის მასიური მსხმოიარობის ფაზაში. ნაყოფის
სტანდარტული წონა და ფორმა დაცულია მოვლა-მოყვანის მთელი პერიოდის
განმავლობაში.
იმრანი F1 | Imran

აივაზ 331 F1 | Ayvaz 331
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

67-70 დღე გადარგვიდან
მომრგვალო
210-220 გრ
მბზინვარე მუქი წითელი

უპირატესობა:

ძლიერი, კარგად შეფოთლილი მცენარე საიმედოდ იცავს ნაყოფებს მზით დამწვრობისაგან.
ჰიბრიდი კარგად ეგუება მოყვანის პირობებს, გამოირჩევა მსხმოიარობის გრძელი
პერიოდით და სტაბილური მოსავლით. ხასიათდება მაღალი გემური თვისებების
მსხვილი ნაყოფით. შესანიშნავია როგორც ადგილობრივი ბაზრისათვის, ასევე
ტრანსპორტირებისათვის.

აივაზ 331 F1 | Ayvaz 331

ლოჯეინი F1 | Lojain
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

70-75 დღე გადარგვიდან
მომრგვალო
160-200 გრ
მბზინვარე მუქი წითელი

უპირატესობა:

საშუალო-საადრეო მსხვილნაყოფა ჰიბრიდი. მძლავრი მცენარე ძლიერი ფესვთა
სისტემით კარგად განვითარებული მწვანე მასით. ძლიერ მკვრივი, გათანაბრებული
ნაყოფი მუქი-წითელი შეფერილობით. წონა 200-220 გრ. კარგად იტანს მაღალ
ტემპერატურას. ხასიათდება შენახვის შესანიშნავი უნარითა და შორ მანძილებზე კარგი
ტრანსპორტაბელურობით.

16 | Enza Zaden

ლოჯეინი F1 | Lojain
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პომიდორი
სადინი F1 | Sadeen
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

სიმწიფის ვადა:
ნაყოფის ფორმა:		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

70-75 დღე გადარგვიდან
მომრგვალო
180-220 გრ
მბზინვარე მუქი წითელი

უპირატესობა:

საადრეო მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი. ძლიერი მცენარე კარგად განვითარებული
ფოთლის აპარატით, რომელიც კარგად იცავს მცენარეს მზის დამწვრობისაგან. ნაყოფი
გამოირჩევა მკვეთრი წითელი შეფერილობით, გამოირჩევა მაღალი მოსავლითა და
შესანიშნავი არომატით. დიდხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს და კარგად იტანს
ტრანსპორტირებას .
სადინი F1 | Sadeen

ბეჰრამი F1 | Behram
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

70-75 დღე გადარგვიდან
მომრგვალო
200-220 გრ
მბზინვარე მუქი წითელი

უპირატესობა:

ბეჰრამი F1 | Behram

ძლიერი და მძლავრი მცენარე, ძალიან ამტანი და პროდუქტიული, შესანიშნავად იცავს
ნაყოფს. მძლავრი ფესვთა სისტემის წყალობით ნაყოფი ინარჩუნებს ზომას მთელი
სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში. ნაყოფი თანაბარი ფორმისა და ზომისაა.
ნაყოფი მცენარეზე დიდი ხნის განმავლობაში ნარჩუნდება სასაქონლო ღირებულების
დაკარგვის გარეშე. აქვს საუკეთესო ტრანსპორტაბელურობის უნარი. მოცემული ჰიბრიდი
რეკომენდებულია საშუალო და საგვიანო მოსავლისათვის

HR

IR

სიმწიფის
პერიოდი

მცენარის
ჰაბიტუსი

ნაყოფის
წონა, გ

შენიშვნა

დეტერმინანტული პომიდორი ღია გრუნტში მოყვანისათვის
Lt/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/M საადრეო

მძლავრი

220-250

ლინატა F1 | Linata

იდეალურია ულტრა საადრეო
გადარგვისათვის

იმრანი F1 | Imran

Lt/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/M საადრეო

მძლავრი

200-220

თანაბარი ნაყოფი

საერთო მახასიათებლები:

აივაზი331 F1 | Ayvaz 331

ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/M

საშუალო
საადრეო

ძლიერი

210-230

იდეალური გემური თვისებები

ლოჯეინი F1 | Lojain

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

TYLCV

საშუალო
საადრეო

ძლიერი

160-200

გამძლეობა მაღალი ტემპერატურის
მიმართ

სადინი F1 | Sadeen

Lt/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

საადრეო

ძლიერი

180-220

ნაყოფი გამოირჩევა მკვეთრი წითელი
შეფერილობით,

ბეხრამი F1 | Behram

ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

TSWV/TYLCV/
Ma/Mi/Mj

საშუალო
საადრეო

ძლიერი

200-220

ნაყოფის თანაბარი ზომა მთელი
ვეგეტაციის განმავლობაში

ლინატა F1 | Linata

Lt/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

TSWV/TYLCV

საადრეო

ძლიერი

80-90

იდეალური სასაქონლო სახე

სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

უპირატესობა:

18 | Enza Zaden

რეზისტენტობა

უსმანი F1 | Usman

•
•
•
•

ლინატა F1 | Linata

ჰიბრიდი

60-65 დღე გადარგვიდან
ქლიავისებური
80-90 გრ
მუქი წითელი

კომპაქტური, ძლიერმზარდი მცენარე. მძლავრი შეფოთვლა საიმედოდ იცავს ნაყოფს
მზის სიდამწვრისაგან. ნაყოფი ძალიან მკვრივია, თანაბარი ზომისა და წონის. სქელი კანი
განაპირობებს საუკეთესო ტრანსპორტაბელურობას. ჰიბრიდი სტრესულ პირობებშიც კი
იძლევა მაღალ მოსავალს.

HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | T: Tolerance – ტოლერანტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების
აღწერა იხილეთ მე-* გვერდზე /მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com
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ენზა ზადენის დასამწნილებელი (პიკული) კიტრის სელექციის

კიტრი

პროგრამა შედარებით ახალია და აქვს ძალიან დიდი წარმატება
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში მწარმოებლებთან მჭიდრო
თანამშრომლობის გამო. კომპანიის სელექციონერები
სხვადასხვა ქვეყნებში ყოველწლიურად ათვალიერებენ საცდელსადემონსტრაციო ნაკვეთებს, აკვირდებიან ბაზრის ტენდენციებს,
განვითარების პერსპექტივას და მიღებულ ცოდნას იყენებენ
თავიანთ სელექციურ მუშაობაში. ასეთი თანამშრომლობის
წყალობით შექმნილია სწორედ ისეთი პროდუქტი, რომელიც
პასუხობს ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნებს. ჰიბრიდების
სელექციაში გათვალისწინებულია ისეთი მნიშვნელოვანი
მახასიათებლები, როგორიცაა მოსავლიანობა, ნაყოფების
ხარისხი, ტრანსპორტაბელურობა, გამძლეობა და პლასტიურობა.
ენზა ზადენის ჰიბრიდები აჩვენებენ შესანიშნავ შედეგებს
გახანგრძლივებული სავეგეტაციო პერიოდის და ცვალებადი
ამინდის პირობებში სხვადასხვა კლიმატურ ზონებში. მრავალი
წლის მანძილზე კომპანია წარმატებით ანხორციელებს მოკლე
გლუვნაყოფიანი კიტრის სელექციას შუა აზიის და კავკასიის
ბაზრისათვის.

კიტრი პლასტიკურ საფარიან სათბურებში და ღია
გრუნტში მოსაყვანად
დასამწნილებელი (პიკული) კიტრი

ბიორნი F1 | Bjorn
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

დაბალანსებული, ღია, მოკლე გვერდითა ნამხრევებით
10-12 სმ
100-120 გრ
ცილინდრული
მუქი მწვანე, ნათელი ზოლების გარეშე

უპირატესობა:

საადრეო ჰიბრიდი ინტენსიური მოსავლიანობით. გამოირჩევა გვერდითა ნამხრევების
ნელი ზრდით, რაც მოსახერხებელია მოვლის დროს. ჰიბრიდი თაიგულის
ტიპის ყვავილობით, ინვითარებს 3-4 ნაყოფს ყოველ მუხლში. მოსავლის ძირითადი
მასა ფორმირდება მთავარ ღეროზე. ნაყოფები მსხვილხორკლიანია მთელ სიგრძეზე,
ერთგვაროვანია ფორმით ვეგეტაციის მთელი პირველი პერიოდის განმავლობაში.
სტაბილურად ინასკვებს ნაყოფს და არ ყრის მათ ტემპერატურის ვარდნისა და არასრული
განათებისას მიყენებული სტრესის დროს. ამ ჰიბრიდის განმასხვავებელი თვისებაა
შენახვის კარგი უნარი და ტრანსპორტაბელურობა. რეკომენდებულია პლასტიკურ
საფარიან სათბურებში პირველ და მეორე ბრუნვაში მოსაყვანად.

ბიორნი F1 | Bjorn

სედრიკი F1 | Cedrik
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

მძლავრი, ნახევრადღია
12-14 სმ
130-150 გრ
ცილინდრული
მუქი მწვანე, ნათელი ზოლების გარეშე

უპირატესობა:

საადრეო ჰიბრიდი ინტენსიური და თანაბარზომიერი მოსავლიანობით. აქვს მძლავრი
ფესვთა სისტემა. მაღალმოსავლიანი, ინვითარებს 2-4 ნაყოფს ყოველი ფოთლის უბეში.
გამოირჩევა მსხვილხორკლიანი, მაღალი ხარისხის ნაყოფს სწრაფი და სტაბილური
ერთიანი მოსავლით. საუკეთესო შენახვის უნარი და ტრანსპორტაბელურობა.
რეკომენდებულია პლასტიკურ საფარიან სათბურებში პირველ და მეორე ბრუნვაში
მოსაყვანად.
სედრიკი F1 | Cedrik
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კიტრი
საშუალო ზომის (20-24 სმ) ნაკლებ ხორკლიანი კიტრი
(ამერიკული სლაისერი)

ჯაზერი F1 | Jazzer
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

მცენარე: 		 მძლავრი, დაბალანსებული
ნაყოფის სიგრძე: 20-23 სმ
ნაყოფის ფორმა: ცილინდრული, გასქელების გარეშე
ნაყოფის ფერი: მწვანე, მბზინავი

უპირატესობა:

მაღალმოსავლიანი საადრეო ჰიბრიდი. კომპაქტური მცენარე, მაგრამ ძლიერი ნამხრევით.
თანაბარი ცილინდრული ნაყოფი მუქი მწვანე შეფერილობით და იშვიათი ხორკლით.
რეკომენდებულია პირველი და მეორე ბრუნვისათვის ყველა ტიპის სათბურებისათვის.

პარაისო F1 | Paraiso
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

მძლავრი, დაბალანსებული
20-22 სმ
ცილინდრული
მწვანე, მბზინავი

უპირატესობა:

ძლიერი მაღალმოსავლიანი საადრეო ჰიბრიდი, დაბალი ტემპერატურის მიმართ
კარგი გამძლეობით, ძლიერი მაღალმოსავლიანი მუქი მწვანე ფერის , ცილინდრული
ფორმის , იშვიათი ხორკლის მქონე ნაყოფით. ჰიბრიდს გააჩნია შესანიშნავი გამძლეობა
დაავადებების მიმართ.
პარაისო F1 | Paraiso

სარგონი F1 | Sargon
საერთო მახასიათებლები:
ჯაზერი F1 | Jazzer

•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

მძლავრი, დაბალანსებული
21-23 სმ
ცილინდრული
მწვანე, მბზინავი

უპირატესობა:

ძლიერი მაღალმოსავლიანი საადრეო ჰიბრიდი. ძლიერი მცენარე, თითქმის არ
ინვითარებს ნამხრევებს, თანაბარი ცილინდრული ნაყოფი მუქი მწვანე შეფერილობით
და იშვიათი ხორკლით. რეკომენდებულია საგაზაფხულო და საზაფხულო მოყვანისათვის
ყველა ტიპის სათბურებში, ჰიბრიდს გააჩნია გამძლეობა ვირუსის ფართო სპექტრის მიმართ

კორინტო F1 | Corinto
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

მძლავრი, დაბალანსებული
20-22 სმ
ცილინდრული
მწვანე, მბზინავი

უპირატესობა:
კორინტო F1 | Corinto

22 | Enza Zaden

ძლიერი მცენარე დაბალი ტემპერატურის მიმართ კარგი გამძლეობით, ძლიერი,
მაღალმოსავლიანი მუქი მწვანე ფერის , ცილინდრული ფორმის , იშვიათი ხორკლის მქონე
ნაყოფით. ჰიბრიდს გააჩნია შესანიშნავი გამძლეობა დაავადებების მიმართ.
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კიტრი
გლუვი, მოკლე ზომის ნაყოფიანი კიტრი ზომით 15-20 სმ

მელენი F1 | Melen
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

მძლავრი, დაბალანსებული
17-19 სმ
ცილინდრული
მწვანე, მბზინავი

უპირატესობა:

ენზა ზადენის სელექციის ერთ-ერთი ყველაზე პლასტიური ჰიბრიდი. გააჩნია კომპაქტური
ნამხრევები და მძლავრი ფესვთა სისტემა. სტრესულ სიტუაციებშიც კი აჩვენებს საუკეთესო
შედეგებს, სხვადასხვა ტიპის სათბურში. ადრე შედის მსხმოიარობაში და კარგად იტანს
მაღალ ტემპერატურას. მუხლში ინვითარებს ერთიდან სამამდე ნაყოფს. სტანდარტული
პროდუქციის მაღალი გამოსავალი, თანაბარი მოსავლიანობა, დაავადებათა მიმართ
კომპლექსური გამძლეობა.

ჰიბრიდი

რეზისტენტობა
HR

მელენი F1 | Melen

მოკლე ზომის გლუვი ნაყოფის კიტრი 12-20 სმ

პიკოლინო F1 | Picolino
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

უპირატესობა:

მძლავრი, დაბალანსებული
12-14 სმ
130-150 გრ
ცილინდრული, გასქელების გარეშე
მწვანე, მბზინავი

საადრეო ჰიბრიდი მინი ნაყოფით. მუხლში ინვითარებს 3-4 ცალ მუქი-მწვანე ფერის
მბზინვარე ნაყოფს საშუალო ზომით 12 სმ. შესანიშნავი ხარისხის ნაყოფი, ყოველთვის
ცილინდრული ფორმის, გლუვი ზედაპირით. სტანდარტული პროდუქციის ძალიან
მაღალი გამოსავალი. მძლავრი მცენარე, აქტიურად ინვითარებს ნამხრევებს, კარგად არის
დაბალანსებული. გააჩნია დაავადებების მიმართ კომპლექსური გამძლეობა. განკუთვნილია
გრუნტიან სათბურებში მოყვანისათვის პირველ და მეორე ბრუნვაში.

სიმწიფის დრო

მცენარის
ჰაბიტუსი

IR

ნაყოფის
სიგრძე, სმ

შენიშვნა

დასამწნილებელი (პიკული) კიტრი
ბიორნი F1 | Bjorn

Ccu

CMV/CVYV/Px

ძალიან საადრეო ძლიერი

10-12

ღია ტიპის მცენარე სწრაფად მზარდი
ნამხრევებით

სედრიკი F1 | Cedrik

Ccu

CMV/CVYV/Px

ძალიან საადრეო ძლიერი

12-14

შესანიშნავი სასაქონლო სახე

დერია F1 | Derya

Ccu

CMV/CVYV/Px

ძალიან საადრეო მძლავრი

10-12

მაღალმოსავლიანი პლასტიური

ექსელსიორი F1 | Excelsior

Cca/Ccu

CMV/CVYV/Px

ძალიან საადრეო მძლავრი

10-12

მაღალმოსავლიანი სტრესგამძლე ჰიბრიდი

საშუალო ზომის (20-24 სმ) ნაკლებ ხორკლიანი კიტრი (ამერიკული სლაისერი)
ჯაზერი F1 | Jazzer

Cca/Ccu

Px/CMV

საადრეო

ძლიერი

20-23

კომპაქტური მცენარე, მაგრამ ძლიერი
ნამხვრევით.

სარგონი F1 | Sargon

Cca/Ccu

Px/CMV/CVYV/
ZYMV"

საადრეო

ძლიერი

21-23

მაღალმოსავლიანი ტექნოლოგიური ჰიბრდი

კორინტო F1 | Corinto

Cca/Ccu

Px/CMV/CVYV/
ZYMV

საადრეო

ძლიერი

22-24

ძლიერი მცენარე დაბალი ტემპერატურის
მიმართ კარგი გამძლეობით,

CMV/CVYV/
CYSDV/Px

საადრეო

ძლიერი

20 -22

გამოირჩევა ნაყოფის შესანიშნავი ხარისხითა
და ფორმით

საადრეო

მძლავრი

17-19

კარგად იტანს მაღალ ტემპერატურას

საადრეო

მძლავრი

12-14

მინი ნაყოფის მაღალი ხარისხი

პარაისო F1 | Paraiso

გლუვი, მოკლე ზომის ნაყოფიანი კიტრი ზომით 15-20 სმ
მელენი F1 | Melen

Cca/Ccu

CMV/CVYV/Px

მოკლე ზომის გლუვი ნაყოფის კიტრი 12-20
პიკოლინო F1 | Picolino

პიკოლინო F1 | Picolino

Cca/Ccu

CMV/CVYV/Px

HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების აღწერა იხილეთ მე-* გვერდზე /
მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com
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წიწაკა
ტკბილი წიწაკა პლასტიკურ საფარიან სათბურებში და ღია
გრუნტში მოსაყვანად
კონუსური წიწაკა

ანეტა F1 | Anetta
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კონუსური
5 x 11 სმ
100-140 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში ღია მწვანე, ბიოლოგიურში - მუქი წითელი

უპირატესობა:
ახასიათებს მაღალი საადრეო მოსავალი. გამორჩეულია ძალიან სწრაფი ინტენსიური
წითელი შეფერვით. ნაყოფი ერთსახოვანი, მკვრივი, მიმზიდველი ბზინვარებით,
გამოდგება ხანგრძლივი ტრანსპორტირებისთვის. მცენარის კომპაქტურობის წყალობით
რეკომენ-დებულია ღია გრუნტისა და ყველა სახის პლასტიკურ საფარიან სათბურში
მოსაყვანად.

წიწაკის ჰიბრიდების სელექცია ენზა ზადენის გლობალური
პროექტია, რომლის წარმატების საფუძველია ჰოლანდიის,
ესპანეთის, თურქეთის, ამერიკის სელექციონერების
ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები და უახლესი
ტექნოლოგიები. ამჟამად ღია და დახურული გრუნტის წიწაკის
სეგმენტში კომპანიის სელექციონერების ძირითადი საქმიანობა
მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებებით: კონუსისმაგვარი
წიწაკა ღია მწვანე და სპილოსძვლისფერი შეფერილობით (ლიდერი
ლოტა F1), ფერთა ფართო პალიტრის კუბისმაგვარი წიწაკები,
განსაკუთრებით ჰიბრიდი ვედრანა F1, რომელიც გამოირჩევა
მაღალი პლასტიურობით, პროდუქტიულობით და ნაყოფის
განსაკუთრებული ხარისხით. ბოლო დროს პოპულარული

ლოტა F1 | Lotta

ანეტა F1 | Anetta

საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კონუსური
7 x 14 სმ
160-200 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში ღია მწვანე, ბიოლოგიურში - წითელი

უპირატესობა:
ძალიან საადრეო ჰიბრიდი ნაყოფების გამონასკვის მაღალი ინტენსივობით. სიმწიფეში
შედის ჩითილის გადარგვიდან 55-60 დღეში. მკვრივ ნაყოფს აქვს შესანიშნავი სასაქონლო
სახე როგორც ტექნიკურ, ისე ბიოლოგიურ სიმწიფეში. მაღალი მოსავლიანობა და
საუკეთესო ტრანსპორტაბელურობა განპირობებულია 5-6 მმ სისქის რბილობით.
ჰიბრიდი განკუთვნილია პლასტიკურ საფარიან სათბურებში და ღია გრუნტში მოსაყვანად.

ხდება ნარინჯისფერი და ყვითელი ფერის წიწაკები და ხშირად
გამოიყენება ტრადიციული კერძების მოსამზადებლად.
კომპანიის ასორტიმენტში, გარდა სტანდარტული ფერებისა, არის
იასამნისფერი და მუქი იისფერი წიწაკები, რომელთა ორიგინალური
შეფერილობა იპყრობს ბაზრის მომხმარებელთა ყურადღებას.
ტკბილი წიწაკის ბაზრის ზრდა განპირობებულია მოსახმარებლად
მზა პროდუქტების მწარმოებელი გადასამუშავებელი ინდუსტრიის
განვითარებით.
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წიწაკა
კონუსური წიწაკა

ამარეტა F1 | Amaretta
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა: კონუსური
ნაყოფის ზომა: 		 7 x 12 სმ
ნაყოფის წონა: 		 140-170 გრ
ნაყოფის ფერი: 		ტექნიკურ სიმწიფეში ღია მწვანე, ბიოლოგიურში - წითელი

უპირატესობა:

ამარეტა F1 | Amaretta

საადრეო ტკბილი წიწაკის ახალი ჰიბრიდი, მძლავრი მცენარე , ნაყოფი გამოირჩევა სქელი
რბილობითა და შესანიშნავი არომატით. ნაყოფი სწრაფად გადადის ღია მწვანე
შეფერილობიდან წითელში. ჰიბრიდი განკუთვნილია პლასტიკურ საფარიან სათბურებში
და ღია გრუნტში მოსაყვანად.

ჰიბრიდი

რეზისტენტობა

მცენარის ნაყოფის ფერი
ჰაბიტუსი

ნაყოფის
ზომები,
სმ

წარმოების
ტიპი

შენიშვნა

ძალიან
საადრეო

ძლიერი

ღია მწვანე

5 x 11

ნაყოფის ძალიან სწრაფი
შეფერვა

HR

IR

ანეტა F1 | Anetta

Xcv:1-3/Tm:0-2

TSWV:0

ლოტა F1 | Lotta

Xcv:1-3/Tm:0-2

ძალიან
საადრეო

ძლიერი

ღია მწვანე

7 x 14

მაღალი პროდუქტულობა

ამარეტა F1 | Amaretta

Xcv:1-3/Tm:0-2

საადრეო

ძლიერი

ღია მწვანე

7 x 12

ნაყოფი გამოირჩევა სქელი
რბილობითა და შესანიშნავი
არომატით.

ივეტა F1 | Ivetta

HR: Xcv:1-3/
Tm:0-2

საადრეო

ძლიერი

ღია მწვანე

6 x 10

ნაყოფი გამოირჩევა სქელი
რბილობითა და შესანიშნავი
არომატით.

ხასკი F1 | Khaski

ხასკი F1 | Khaski

Xcv:1-3/Tm:0-2

ძალიან
საადრეო

ძლიერი

თეთრი

6 x 11

საადრეო ნაყოფიერებისა და
მოსავლიანობის სტანდარტი

საერთო მახასიათებლები:

რუბინე F1 | Rubinne

Tm:0-2

TSWV:0

ძლიერი

წითელი

5 х 22

შესანიშნავი გემური თვისებები

•
•
•
•

საშუალო
საადრეო

ტესეო F1 | Teseo

PVY:0/Tm:0

TSWV:0

საადრეო

ძლიერი

წითელი

5 х 23

მაღალხარისხიანი ნაყოფი,
მიმზიდველი ფერი, მაღალი
მოსავლიანობა

TSWV:0

საადრეო

მძლავრი

თეთრი

9 х 11

თანაბარი ზომის ნაყოფი

საადრეო

მძლავრი

მოყვითალო

9 х 13

საადრეო სიმწიფის
მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდი

ივეტაF1 | Ivetta

კონუსური წიწაკა

საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა: კონუსური
ნაყოფის ზომა: 		 6 x 10 სმ
ნაყოფის წონა: 		 120-140 გრ
ნაყოფის ფერი: 		ტექნიკურ სიმწიფეში ღია მწვანე, ბიოლოგიურში - წითელი

უპირატესობა:

ივეტაF1 | Ivetta

სიმწიფის
პერიოდი

საადრეო ბულგარული წიწაკის ახალი ჰიბრიდი, მძლავრი მცენარე , ნაყოფი გამოირჩევა
სქელი რბილობითა და შესანიშნავი არომატით. აქვს შესანიშნავი სასაქონლო სახე, როგორც
ტექნიუკურ ასევე ბიოლოგიურ სიმწიფეში. ჰიბრიდი განკუთვნილია პლასტიკურ საფარიან
სათბურებში და ღია გრუნტში მოსაყვანად.

ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კონუსური
6 x 11 სმ
160-210 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში თეთრი, ბიოლოგიურში - ინტენსიური წითელი

კონუსური წიწაკა

თეთრი კუბისებური წიწაკა

უპირატესობა:

ხასკი F1 | Khaski
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გამოირჩევა მაღალინტენსიური საადრეო მოსავლიანობით, ასევე ნაყოფის
განსაკუთრებული ხარისხით. სიმწიფეში შედის ჩითილის გადარგვიდან 50-55-ე დღეს.
მძლავრი მცენარე ძლიერი ფესვთა სისტემით. მაღალი სასაქონლო ღირებულება ტექნიკურ
სიმწიფეში განპირობებულია ძალიან მიმზიდველი ფერით თეთრიდან სპილოსძვლის
ფერამდე ლამაზი ბზინვარებით. ნაყოფი ხასიათდებიან შესანიშნავი სიმკვრივით და
ტრანსპორტაბელურობით. რბილობის სისქე 6-9 მმ. განკუთვნილია პლასტიკურ საფარიან
სათბურებში და ღია გრუნტში მოსაყვანად.

ბლანჩინა F1 | Blancina

Tm:0-2

ვედრანა F1 | Vedrana

Tm:0-2

HR: High Resistance – მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance – საშუალო რეზისტენტობა | პლასტიკის სათბურები გათბობის გარეშე | ღია გრუნტი |
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წიწაკა
თეთრი კუბისებური წიწაკა

ბლანჩინა F1 | Blancina
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კუბისებური
9 x 11 სმ
220-250 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში თეთრი, ბიოლოგიურში - წითელი

უპირატესობა:
მძლავრი კომპაქტური მცენარე ძლიერი, არატეხვადი მწვანე მასით. ჰიბრიდი კარგად
იტანს არასასურველ კლიმატურ პირობებს. სიმწიფეში შედის ჩითილის გადარგვიდან
65-ე დღეს. ნაყოფები მსხვილი, სქელკედლიანი, გამოირჩევიან სასაქონლო იერსახით
და ფერთა გამით თეთრიდან სპილოს ძვლის ფერამდე. საუკეთესო შენახვის უნარი
და ტრანსპორტაბელურობა ხარისხის დაუკარგავად, ხდის ამ ჰიბრიდს მიმზიდველს
მყიდველისათვის. განკუთვნილია პლასტიკურ საფარიან სათბურებში და ღია გრუნტში
მოსაყვანად.

ვედრანა F1 | Vedrana
საერთო მახასიათებლები:

ბლანჩინა F1 | Blancina

• ნაყოფის ფორმა: მოგრძო კუბისებური
• ნაყოფის ზომა: 		 9 x 13 სმ
• ნაყოფის წონა: 		 220-250 გრ
•	ნაყოფის ფერი: 		ტექნიკურ სიმწიფეში ყვითელი მომწვანო ელფერით, ბიოლოგიურში წითელი

უპირატესობა:
საადრეო მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი. ძლიერი, დაბალანსებული მცენარე.
სქელკედლიანი თანაბარი ნაყოფი თეთრი ფერისაა, ზოგჯერ მომწვანო შეფერილობით,
დიამეტრით 85 სმ. ახასიათებს პროდუქციის მაღალი სტანდარტული გამოსავალი.
განკუთვნილია ყველა სახის სათბურსა და ღია გრუნტში მოსაყვანად.

ვედრანა F1 | Vedrana
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წიწაკა
ფერადი კუბისებური წიწაკა

მაგნო F1 | Magno

კატრიონა F1 | Catriona

საერთო მახასიათებლები:

ნაყსაერთოოფი ს ფორმა:
• მახასიათებლები: კუბისებური
• ნაყოფის ზომა: 		 8 x 10 სმ
• ნაყოფის წონა: 		 180-200 გრ
• ნაყოფის ფერი: 		 ტექნიკურ სიმწიფეში მწვანე, ბიოლოგიურში - ყვითელი

უპირატესობა:

კატრიონა F1 | Catriona

საადრეო სტრესგამძლე ჰიბრიდი სასაქონლო ნაყოფის მაღალი გამოსავლიანობით.
კომპაქტური, ამტანი მცენარე სიცხეში საუკეთესო გამონასკვის უნარით. ნაყოფი თანაბრად
იფერება მწვანედან მბზინავ ყვითელ ფერამდე, დიდხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს
და ახასიათებს კარგი ტრანსპორტაბელურობა შორ მანძილებზე. რეკომენდებულია
ნებისმიერი ტიპის პლასტიკურ საფარიან სათბურებში და ღია გრუნტში მოსაყვანად.

კადია F1 | Cadia
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კუბისებური
9 x 12 სმ
190-220 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში მწვანე, ბიოლოგიურში - მკვეთრი ყვითელი

უპირატესობა:

კადია F1 | Cadia

მძლავრი, ღია ტიპის მცენარე კარგი მსხმოიარობის უნარითა და შესანიშნავი
სიცოცხლისუნარიანობით. ნაყოფის დიამეტრი 90 მმ. მკვრივი, კაშკაშა, ინტენსიური
ყვითელი შეფერილობის. ხასიათდება მაღალი პროდუქტიულობითა და თანაბარი
მოსავლიანობით.

ლოზორნო F1 | Lozorno
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კუბისებური
9 x 12 სმ
180-210 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში მწვანე, ბიოლოგიურში - მკვეთრი ყვითელი

უპირატესობა:

ლოზორნო F1 | Lozorno
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საადრეო მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი ნაყოფის საუკეთესი ხარისხით. მძლავრი,
კარგად შეფოთლილი მცენარე. ნაყოფი ძალიან მიმზიდველი ერთგვაროვანი შეფერვით,
მსხვილკედლიანი, თანაბარი. პროდუქცია კარგად ინახავს სასაქონლო თვისებებს
ხანგრძლივი ტრანსპორტირებისას. გამოსადეგია ნებისმიერი ტიპის პლასტიკურ საფარიან
სათბურებში და ღია გრუნტში მოსაყვანად.

•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კუბისებური
10 x 12 სმ
190-230 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში მწვანე, ბიოლოგიურში - ნარინჯისფერი

უპირატესობა:
მაღალპროდუქტიული საადრეო ჰიბრიდი. ნარინჯისფერი წიწაკის ხარისხის სტანდარტი.
ძლიერი, ღია ტიპის მცენარე კარგად ეგუება მოვლა-მოყვანის სტრესულ პირობებს.
ჰიბრიდი ხასიათდება ნაყოფიანობის გრძელი პერიოდით. ნაყოფი მძიმე, მკვრივია 6-7
მმ რბილობით, აქვს საუკეთესო სასაქონლო იერსახე. ეს წიწაკა გამოირჩევა გემოვნური
თვისებებით და არომატული ნაყოფით. ჰიბრიდი გამძლეა წვერის სიდამპლის მიმართ.
გამოსადეგია ნებისმიერი ტიპის სათბურში და ღია გრუნტში მოსაყვანად.

მაგნო F1 | Magno

რედ ბარონი F1 | Red Baron
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კუბისებური
8 x 11 სმ
170-200 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში მუქი მწვანე, ბიოლოგიურში - წითელი

უპირატესობა:
საადრეო ჰიბრიდი. ძლიერი მცენარე რეგულარული მსხმოიარობითა და მაღალი
მოსავლიანობით. მაღალი ხარისხის მსხვილი, მბზინვარე ნაყოფი, დიდი ხნით
ინარჩუნებს სასაქონლო იერ-სახეს. ნაყოფის დიამეტრი 75-80 მმ. მუქი-მწვანე ფერის
ნაყოფი შესაძლებლობას იძლევა მოსავალი აღებულ იქნას მწვანე შეფერვის ფაზაში.
გამძლეა წვერის სიდამპლის მიმართ. რეკომენდებულია მოყვანა ყველა ტიპის სათბურსა
და ღია გრუნტში.

რედ ბარონი F1 | Red Baron

ტეკილა F1 | Tequila
•სანეარყოთფოი სმ აფხოასრიმაათ:
•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კუბისებური
9 x 12 სმ
180-220 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში იასამნისფერი, ბიოლოგიურში - წითელი

უპირატესობა:
კუბური ფორმის საადრეო ჰიბრიდი უჩვეულო ნარინჯისფერი ნაყოფებით.
ძლიერი მცენარე განვითარებული ფესვთა სისტემით. ნაყოფი მკვრივი, მბზინავი,
ტრანსპორტაბელური, დიდხანს ინარჩუნებენ სასაქონლო სახეს. გამძლეა წვერის
სიდამპლის მიმართ. გამოსადეგია პლასტიკურ საფარიან სათბურებში და ღია გრუნტში
მოსაყვანად.

ტეკილა F1 | Tequila
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წიწაკა
კუბისებური წიწაკა გადამუშავებისთვის
ჰიბრიდი

რეზისტენტობა
HR

IR

სიმწიფის
პერიოდი

მცენარის ნაყოფის ფერი
ჰაბიტუსი

ნაყოფის
ზომები,
სმ

წარმოების
ტიპი

შენიშვნა

მავრასი F1 | Mavras
საერთო მახასიათებლები:

ფერადი კუბისებური წიწაკა

•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კუბისებური
9 x 12 სმ
190-210 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში მუქი იისფერი, ბიოლოგიურში - წითელი

ყვითელი

8,5 х 9

სტანდარტული ჰიბრიდი
გაზაფხული-ზაფხულის
წარმოებისათვის

საშუალოდ
ძლიერი
საადრეო

ყვითელი

9 х 11

მსხვილი, მძიმე, ერთგვაროვანი
ნაყოფი

PepMoV/PVY:0-2/
TSWV:0
Tm:0-3

საადრეო

ძლიერი

ყვითელი

8 х 10

ნაყოფის კარგი სასაქონლო სახე

PVY:0/Tm:0-2

საადრეო

მძლავრი

ყვითელი

9 х 12

ნაყოფის სტაბილური გამონასკვა

ლოზორნო F1 | Lozorno Tm:0-2

საადრეო

მძლავრი

ღია მწვანე

9 х 12

ნაყოფის კარგი სასაქონლო სახე

მაგნო F1 | Magno

Tm:0-3

საადრეო

ძლიერი

ნარინჯისფერი 10 х 12

შესანიშნავი სასაქონლო სახე და
გემური თვისებები

დალასი F1 | Dallas

Tm:0

საადრეო

ძლიერი

წითელი

10 х 17

მსხვილი ნაყოფი სქელი
კედლებით

•
•
•
•

რედ ბარონი F1 |
Red Baron

Tm:0-2

საადრეო

ძლიერი

წითელი

8 х 11

მოსავლის მიღების ხანგრძლივი
პერიოდი, მაღალმოსავლიანი

უპირატესობა:

ტრიპლ სტარი F1 |
Triple Star

Tm:0-3

საადრეო

ძლიერი

წითელი

8 х 11

გამორჩეული საადრეოობა

ტეკილა F1 | Tequila

Tm:0

საადრეო

ძლიერი

იასამნისფერი

9 х 12

პრიალა მკვრივი ნაყოფი, კარგი
ტრანსპორტაბელურობა

წიწაკის უნივერსალური, ორმაგი დანიშნულების ჰიბრიდი. ნაყოფი გამოიყენება როგორც
გადასამუშავებლად, ისე ნედლი სახით მოსახმარებლად. მცენარე ძალიან ძლიერია, კარგად
შეფოთლილი, შესანიშნავად იტანს არასასურველ კლიმატურ პირობებს. ნაყოფები მწიფდება 75-78
დღის შემდეგ ჩითილის გადარგვიდან. ნაყოფი მძიმეა, სქელი კედლით 8-10 მმ. ჰიბრიდს გააჩნია
სასაქონლო პროდუქციის დიდი გამოსავალი. იდეალურია ღია გრუნტში მოსაყვანად.

ველეზი F1 | Vélez Tm

Tm:0-2

დიკაპრიო F1 | Dicaprio

Tm:0-3

კატრიონა F1 | Catriona
კადია F1 | Cadia

საადრეო

TSWV:0

მძლავრი

უპირატესობა:
საშუალო-საადრეო ჰიბრიდი მიმზიდველი მუქი იისფერი შეფერილობით. ღია ტიპის ძლიერი
მცენარე კარგი მსხმოიარობის უნარით. შესანიშნავი ხარისხის ნაყოფი დიამეტრით 80-85 მმ.
შესაძლებელია მოყვანა სათბურებსა და ღია გრუნტში.
მავრასი F1 | Mavras

მილდრედი F1 | Mildred
საერთო მახასიათებლები:
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კუბისებური
9 x 12 სმ
170-200 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში მუქი მწვანე, ბიოლოგიურში - ყვითელი

მილდრედი F1 | Mildred

კუბისებური წიწაკა გადამუშავებისთვის
მავრასი F1 | Mavras

Tm:0-2

საშუალოდ
ძლიერი
საადრეო

მუქი
იასამნისფერი

9 х 12

მიმზიდველი მუქი
იასამნისფერი ნაყოფი

პროკრაფტი F1 | Procraft

მილდრედი F1 |
Mildred

Xcv:1-3/Pep-MoV/
TSWV:0
PVY:0-2/Tm:0-2

საშუალოდ
ძლიერი
საადრეო

ყვითელი

9 х 12

მსხვილნაყოფიანი ჰიბრიდი,
ახასიათებს მაღალი
მოსავლიანობა

საერთო მახასიათებლები:

პროკრაფტი F1 |
Procraft

Xcv:1-3/PVY:0-1/
Tm:0

წითელი

9 х 12

გამოიყენება როგორც საბაზრედ
ასევე გადასამუშავებლად

TSWV:0/ საშუალოდ
ძლიერი
TEV
საადრეო

HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების აღწერა იხილეთ მე-* გვერდზე /
მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com
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•
•
•
•

ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კუბისებური
9 x 12 სმ
190-220 გრ
ტექნიკურ სიმწიფეში მწვანე, ბიოლოგიურში - წითელი

უპირატესობა:
ჰიბრიდი, რომლის ნაყოფი გამოიყენება როგორც გადასამუშავებლად, ისე ნედლი სახით
მოსახმარებლად. მცენარე ძალიან მძლავრია, დაბალანსებული. ძლიერი ფესვთა სისტემის
წყალობით კარგად იტანს არასახარბიელო ამინდს, ინარჩუნებს ნასკვებს სტრესულ
მდგომარეობაში. ნაყოფები მწიფდება 72-76 დღის შემდეგ ჩითილის გადარგვიდან. ნაყოფი მძიმეა,
სქელი კედლით 12 მმ-მდე. აქვს შესანიშნავი სასაქონლო თვისებები. ჰიბრიდის მნიშვნელოვანი
უპირატესობაა ფერის შენარჩუნება წაყინვების შემთხვევაში. იდეალურია ღია გრუნტში
მოყვანისათვის.

პროკრაფტი F1 | Procraft
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ცხარე წიწაკა
ცხარე წიწაკის სამშობლო სამხრეთ ამერიკაა, სადაც ის მოყავდათ
ადგილობრივ ტომებს ევროპელების მისვლამდე დიდი ხნით ადრე.

ცხარე წიწაკა პლასტიკურ საფარიან სათბურში და ღია
გრუნტში მოსაყვანად

ცხარე წიწაკის მწველი გემო განპირობებულია მასში ალკალოიდ
კაპსაიცინის მაღალი შემცველობით. კომპანიის სელექციის
პროგრამა სწრაფად ვითარდება და პირველ რიგში, გამიზნულია

ცხარე წიწაკა

მთავარ მსოფლიო ბაზრებზე: მექსიკაზე, სამხრეთ-აღმოსავლეთ
აზიაზე და ახლო აღმოსავლეთზე. ამ ქვეყნებში ცხარე წიწაკა ძალიან

შაკირა F1 | Shakira

პოპულარულია და მათ იყენებენ სხვადასხვა ნაციონალური კერძის
მოსამზადებლად. ამ სელექციური პროგრამის კომერციულმა

საერთო მახასიათებლები:

ჰიბრიდებმა შაკირამ და ხაიფიმ დაიმსახურეს მაღალი შეფასება

• ნაყოფის ფორმა: მოგრძო კონუსისებრი
• ნაყოფის ზომა: 		 4 x 18 სმ
• ნაყოფის ფერი: 		 ტექნიკურ სიმწიფეში ღია მწვანე, ბიოლოგიურში - წითელი

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში მაღალი მოსავლიანობით და
ნაყოფის ხარისხით. ხოლო ჩარლსტონის ტიპის წიწაკა ღია-მწვანე
ფერით, პიკანტური, ზომიერად ცხარე გემოთი დიდი ხანია

უპირატესობა:

იწარმოება თურქეთში და გამოიყენება მარინადისა და წნილის

საადრეო ჰიბრიდი. ღია ტიპის მძლავრი მცენარე მაღალი მოსავლის პოტენციალით.
მიმზიდველი, წაგრძელებული ნაყოფი ცხარე გემოთი. ნაყოფების სიმწიფის ვადა 55-60
დღეში ჩითილების გადარგვის შემდეგ. შესაძლებელია მოყვანა სათბურებსა და ღია
გრუნტში.

დასამზადებლად.

ჰიფაე F1 | Hyffae
საერთო მახასიათებლები:

შაკირაF1 | Shakira

• ნაყოფის ფორმა: მოგრძო კონუსისებრი
• ნაყოფის ზომა: 		 2 x 12 სმ
• ნაყოფის ფერი: 		 ტექნიკურ სიმწიფეში მუქი მწვანე, ბიოლოგიურში - წითელი

უპირატესობა:
ჰიბრიდი

რეზისტენტობა
HR

IR

სიმწიფის
პერიოდი

მცენარის ნაყოფის ფერი
ჰაბიტუსი

ნაყოფის
ზომები,
სმ

წარმოების
ტიპი

შენიშვნა

ცხარე წიწაკა
ჰომერა F1 | Homera

Tm:0

საადრეო

ძლიერი

ღია მწვანე

4 х 22

გამონასკვის სტაბილურობა
ნაყოფწარმოქნის სრული
პერიოდის განმავლობაში

შაკირა F1 | Shakira

Tm:0-2

საადრეო

ძლიერი

წითელი

4 х 18

მაღალპროდუქტული ცხარე
წიწაკა

ჰიფაე F1 | Hyffae

Tm:0-2

საადრეო

მძლავრი

წითელი

2 х 12

მაღალპროდუქტული ჰიბრიდი
მაღალი ტემპერატურის
პირობებში მოსაყვანად

ლობნა F1 | Lobna

Tm:0-2

საადრეო

მძლავრი

წითელი

2 х 12

შესანიშნავი შედეგი აქვს ცხელ
კლიმატურ პირობებში.

HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების აღწერა იხილეთ მე-* გვერდზე /
მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com
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მძლავრი, კარგად შეფოთლილი მცენარე კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემით.
ჰიბრიდი ერთდროულად ინვითარებს დიდი რაოდენობის ერთგვაროვან ნაყოფს.
შესანიშნავი შედეგი აქვს ცხელ კლიმატურ პირობებში. რეკომენდებულია ნებისმიერი
ტიპის პლასტიკურ საფარიან სათბურებსა და ღია გრუნტში მოსაყვანად.

ლობნა F1 | Lobna
საერთო მახასიათებლები:

• ნაყოფის ფორმა: მოგრძო კონუსისებური
• ნაყოფის ზომა: 		 2 x 12 სმ
• ნაყოფის ფერი: 		ტექნიკურ სიმწიფეში მუქი მწვანე, ბიოლოგიურში - წითელი

უპირატესობა:

მცენარე გამოირჩევა კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემით. ჰიბრიდი
ერთდროულად ინვითარებს დიდი რაოდენობის ერთგვაროვან ნაყოფს. შესანიშნავი
შედეგი აქვს ცხელ კლიმატურ პირობებში. რეკომენდებულია ნებისმიერი ტიპის
პლასტიკურ საფარიან სათბურებსა და ღია გრუნტში მოსაყვანად.

ჰიფიეF1 | Hyffae
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ბადრიჯანი
კომპანია ენზა ზადენის ბადრიჯნის სასელექციო ცენტრი
მდებარეობს თურქეთში. სელექციური სამუშაოები მიმდინარეობს
სამი ძირითადი მიმართულებით: გრძელნაყოფა, საშუალო და

მოგრძო ფორმის ნაყოფი

მიმართულია მცენარეთა ზრდის ინტენსივობის, სიმკვრივის,

დესტანი F1 | Destan

შენახვის უნარის გასაძლიერებლად, ასევე ნაყოფების მუქ-იისფრად,

საერთო მახასიათებლები:

ოვალური ნაყოფის ტიპის მისაღებად. სელექციონერთა ძალისხმევა

შავთან მიახლოებულად შესაფერად. ღია გრუნტისა და პლასტიკურ
საფარიანი სათბურის პირობებისთვის ჰიბრიდების მისაღებად
დიდი ყურადღება ეთმობა მცენარის მზისგან დაცვის უნარს,
მოსავლიანობის ამაღლებას, ნაყოფის ერთგვაროვნებას და ხარისხს.
ასეთი სახის ჰიბრიდები განაპირობებენ წარმოების რენტაბელობას
და მოთხოვნადი არიან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

ძლიერი, დაბალანსებული
25-27სმ
წაგრძელებული, შესქელების გარეშე
მუქი იისფერი, მბზინავი

უპირატესობა:

საადრეო ჰიბრიდი მაღალი მოსავლით და ნაყოფის ხარისხით. განკუთვნილია ღია და
დახურულ გრუნტში მოსაყვანად. გამოდგება საადრეო დარგვისთვის, კარგად იტანს
ტემპერატურის ხანმოკლე დაწევას.

მეიბელი F1 | Mabel
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

ძლიერი, კომპაქტური
24-26 სმ
წაგრძელებული, შესქელებით
მუქი იისფერი, მბზინავი

დესტანი F1 | Destan

უპირატესობა:

ჰიბრიდი

სიმწიფის
პერიოდი

მცენარის
ჰაბიტუსი

წარმოების
ტიპი

შენიშვნა

მოგრძო ფორმის ნაყოფი
დესტანი F1 | Destan

საადრეო

ძლიერი

მაღალი მოსავლიანობა და ნაყოფის მაღალი ხარისხი სათბურში და
ღია გრუნტზე

მეიბელი F1 | Mabel

საადრეო

ძლიერი

მუხლთაშორის მანძილი საშუალო, არ საჭიროებს ახვევას

კომპაქტური მცენარე, მსხვილი ფოთლებით, კარგად იცავს ნაყოფს სხივებით დაწვისაგან.
რეკომენდებულია ღია და დახურულ გრუნტში მოსაყვანად. მუხლთშორისები საშუალო
სიგრძისაა, არ სჭირდება შეხვევა. ძალიან ადრე შედის მსხმოიარობაში და სტაბილურად
იძლევა მოსავალს მთელი ვეგეტაციის განმავლობაში.

საშუალო ზომის ნაყოფი

ბლეკ პერლი F1 | Black Pearl
საერთო მახასიათებლები:

ბლექ პერლი F1 | Black
Pearl

საადრეო

ძლიერი

მაღალპროდუქტული ჰიბრიდი გაზაფხული-ზაფხულის
პერიოდისათვის

•
•
•
•

ბენეცია F1 | Benecia

საადრეო

მძლავრი

კომპაქტური მცენარე, თანაბარი ნაყოფი. შესანიშნავია ღია გრუნტში
მოსაყვანად

უპირატესობა:

საშუალო ზომის ნაყოფი

პლასტიკის სათბურები გათბობის გერეშე | -
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მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

ძლიერი, დაბალანსებული
15-17სმ
წვეთისმაგვარი
შავი, მბზინავი

საადრეო, მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდი საგაზაფხულო და საზაფხულო
წარმოებისათვის. საუკეთესოა საადრეო რგვისათვის გამთბარ და გაუმთბარ სათბურებში,
შესაძლებელია მისი მოყვანა გახანგრძლივებულ ბრუნვაში. ჰიბრიდი გამოირჩევა
ნაყოფების ფორმისა და ზომის მაღალი ერთგვაროვნებით. სტაბილურად იძლევა მაღალ
მოსავალს, გამოირჩევა სასაქონლო პროდუქციის მაღალი გამოსავლიანობით. ნაყოფი
მკვრივი, მბზინავი, ინტენსიური შავი შეფერილობით.

ბლეკ პერლი F1 | Black Pearl
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ყაბაყი
კომპანია ენზა ზადენის სელექციონერები რამოდენიმე
მიმართულებით აწარმოებენ მუშაობას: ახლო აღმოსავლეთში
პოპულარული თეთრი მოკლენაყოფა ყაბაყიდან ცუკინის ტიპის
მუქ-მწვანე ყაბაყამდე, რომელიც იყიდება დასავლეთ ევროპის
პრაქტიკულად ყველა სუპერმერკეტში. ყაბაყი წარმოადგენს
აღმოსავლეთ ევროპის სამზარეულოს განუყოფელ ნაწილს და
შედის ბევრი ცნობილი კერძის შემადგენლობაში. განსაკუთრებული
პოპულარობა მოიპოვა ჰიბრიდმა არდენდო 174 F1 მაღალი
პროდუქტიულობის, ნაყოფის ხარისხის და დაავადებებისადმი
გამძლეობის წყალობით. კომპანიის ახალი ჰიბრიდები
გამოირჩევიან ნაყოფის ინტენსიური შეფერილობით, რასაც
ინარჩუნებენ ექსტრემალურად ცხელი ამინდის პირობებშიც
კი. ყაბაყის მოსავლიანობის შემცირების მნიშვნელოვანი
ფაქტორია ფიტოფტორა და ვირუსული ინფექციები, ამდენად,
ამ დაავადებებისადმი გამძლეობა წარმოადგენს ამ კულტურის
სელექციაში წარმატების მიღწევის უმთავრეს ფაქტორს. მთელი
მსოფლიოს მასშტაბით, სხვადასხვა სასელექციო სადგურებში
მიმდინარეობს კომპანიის ჰიბრიდების გამოცდა გამძლეობაზე და
ადაპტაციაზე.

არდენდო 174 F1 | Ardendo174
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

ძლიერი, დაბუჩქული
17-19სმ
300-400 გრ
ცილინდრული
ღია მწვანე, მბზინავი კანით

უპირატესობა:

მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდი ნედლი პროდუქციის საადრეო მოსავლის მისაღებად.
კომპლექსური გამძლეობა დაავადებების მიმართ უზრუნველყოფს შესანიშნავ ხარისხს
და ნაყოფის სასაქონლო სახეს მსხმოიარობის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.
არ ხასიათდება ნაყოფების დაწახნაგებით. გააჩნია მაღალი გამძლეობა მექანიკური
დაზიანებების მიმართ მოსავლის აღების დროს. ნაყოფი კარგად ინახება, გამოსადეგია
ხანგრძლივი ტრანსპორტირებისათვის და იდეალურია გადასამუშავებლად.
რეკომენდებულია გაზაფხულზე პლასტიკურ სათბურებში, ხოლო ზაფხულსა და
შემოდგომაზე ღია გრუნტში საწარმოებლად.

არდენდო 174 F1 | Ardendo174

ადელია F1 | Adelia
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

ძლიერი, დაბუჩქული მოკლე მუხლთშორისებით
17-19სმ
300-400 გრ
ცილინდრული
მწვანე, პრიალა კანით

უპირატესობა:

ჰიბრიდი განკუთვნილია საადრეო ერთიანი მოსავლის მისაღებად. შესანიშნავი
ხარისხის ნაყოფები, არ ახასიათებს დაკუთხვა. უზრუნველყოფს სტაბილურ გამონასკვას
არასაკმარისი სინათლის და არახელსაყრელი კლიმატური ფაქტორების პირობებში.
კომპლექსური გამძლეობა დაავადებების მიმართ უზრუნველყოფს გარანტირებულ
მოსავალს საგაზაფხულო და საზაფხულო ბრუნვისას. გამოირჩევა ნაცრის მიმართ მაღალი
გამძლეობით. აქვს დიდ მანძილებზე ტრანსპორტირების კარგი უნარი. რეკომენდებულია
გაზაფხულზე პლასტიკურ სათბურებში, ხოლო ზაფხულსა და შემოდგომაზე ღია გრუნტში
საწარმოებლად.
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ყაბაყი
მარსელა F1 | Marcella
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

ძლიერი, დაბუჩქული
16-18სმ
300-400 გრ
ცილინდრული
მწვანე, პრიალა კანით

უპირატესობა:

ადრე შედის მსხმოიარობაში. მცენარის ძლიერი გამძლეობის გამო მისი მოყვანა
შესაძლებელია ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. მიმზიდველი ფერი და ნაყოფის
სასაქონლო სახე უნარჩუნდება დიდ მანძილებზე ტრანსპორტირების დროსაც.
არ ახასიათებს დაწახნაგება. გამოირჩევა ძირითადი ვირუსული დაავადებებისადმი
მაღალი გამძლეობით. რეკომენდებულია გაზაფხულზე პლასტიკურ სათბურებში, ხოლო
ზაფხულსა და შემოდგომაზე ღია გრუნტში საწარმოებლად.

სალვადორი F1 | Salvador
საერთო მახასიათებლები:
მარსელა F1 | Marcella

•
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის სიგრძე:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის ფერი: 		

ძლიერი, დაბუჩქული, ღია
20-22სმ
350-450 გრ
ცილინდრული
მუქი მწვანე, პრიალა კანით

უპირატესობა:

საიმედო და მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი უმაღლესი გემური თვისებებით. ღია მცენარე
აადვილებს მოსავლის აღებას, ნაყოფები არ ზიანდება და ინარჩუნებენ მაღალ სასაქონლო
ღირებულებას მოსავლის აღების შემდეგ. ნაყოფის ხარისხი და სტანდარტულობა
ამ ჰიბრიდს ხდის გამოსადეგს როგორც ნედლი პროდუქციის ბაზრისათვის, ასევე
გადამუშავებისთვის და მაცივარში შენახვისთვის. ჰიბრიდი ავლენს საუკეთესო
თვისებებს არახელსაყრელ ამინდში ყველა ბრუნვისათვის. სტრესის მიმართ გამძლეობა
უზრუნველყოფს მაღალ სასაქონლო ღირებულებას და მსხმოიარობის ხანგრძლივ
პერიოდს. რეკომენდებულია გაზაფხულზე და შემოდგომაზე პლასტიკურ სათბურებში,
ხოლო ზაფხულში ღია გრუნტში საწარმოებლად.

სალვადორი F1 | Salvador

ჰიბრიდი

IR

სიმწიფის
პერიოდი

მცენარის
ჰაბიტუსი

ნაყოფის ფერი

წარმოების
ტიპი

შენიშვნა

არდენდო 174 F1 | Ardendo174

Px/ZYMV/
WMV/PRSV

ძალიან
საადრეო

მძლავრი

ღია მწვანე

მაღალპროდუქტული და
დაავადებების მიმართ მედეგი
ჰიბრიდი

ადელია F1 | Adelia

Px/CMV/ZYMV/
WMV/PRSV

საადრეო

ძლიერი

მწვანე

ნაყოფის სწრაფად შევსება, კარგი
სასაქონლო სახე

მარსელა F1 | Marcella

Px/CMV/ZYMV/
WMV/PRSV

საადრეო

მძლავრი

მწვანე

ვირუსების მიმართ მაღალი
მედეგობა

სალვადორი F1 | Salvador

Px

საადრეო

მძლავრი

მუქი მწვანე

კარგი ჰიბრიდი
გადასამუშავებლად

HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების აღწერა იხილეთ მე-* გვერდზე /
მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com
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ნესვი მიმზიდველი, არაჩვეულებრივად გემრიელი და არომატული
დელიკატესია. მისი სამშობლოა შუა აზია, აფრიკა და ინდოეთი.
კოლოსალურად დიდია ამ კულტურის საერთო ბაზარი. ფაქტიურად
ყველგან, სადაც ტემპერატურა 25°С-ს აჭარბებს, მოყავთ ეს კულტურა.
საადრეო ნესვი ხშირად მოყავთ საფარქვეშ და სათბურებში,
რაც ამ კულტურისთვის ოპტიმალური ტემპერატურის შექმნას
და ნაყოფის სიმწიფის დაჩქარებას უწყობა ხელს. ენზა ზადენის
სელექციური მუშაობა მიმართულია გალიას, ანანასის და სხვა
ნაკლებად ცნობილი ნესვის ტიპების გასანვითარებლად. კომპანიის
ამოცანაა საიმედო ჰიბრიდების შექმნა, რომელსაც აფასებენ
მეწარმეები, გამყიდველები და მომხმარებლები. ბევრ რეგიონსა
და ქვეყანაში ფერმერები ადგილობრივ ჯიშებს აწარმოებენ,
რომელთაც ხშირ შემთხვევაში არ გააჩნიათ დაავადებებისა და
მავნებლებისადმი გამძლეობა, რაც უარყოფითად მოქმედებს
პროდუქციის მოსავლიანობაზე და სასაქონლო სახეზე. კომპანია
ბეიო ზადენის მიერ გამოყვანილია ჰიბრიდები ძლიერი მცენარით,
მოსავლიანობის მაღალი პოტენციალით, შესანიშნავი გემოთი და
ისეთი დაავადებების მიმართ გამძლეობის უნარით, როგორიცაა
ნაცარი, ფუზარიოზი და სხვა. კომპანიის სელექციური პროგრამის
მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ნაყოფების შენახვისუნარიანობის
და ტრანსპორტაბელურობის გაუმჯობესება. სპეციალურად,
ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნილების გათვალისწინებით,
კომპანიის სელექციონერები ქმნიან ისეთი ტიპის ჰიბრიდებს,
რომლებიც ტრადიციულია და პოპულარულია მოსახლეობაში.

ჰიბრიდი

სიმწიფის
პერიოდი

ნაყოფის
წონა, კგ

ნაყოფის
ფორმა

ქერქის
შეფერილობა

რბილობის
შეფერილობა

რეზისტენტობა
HR

შენიშვნა

ძალიან
საადრეო

1,5-2,0

ოვალური

ყვითელინარინჯისფერი

თეთრი

ბიზანი F1 | Bisan

საადრეო

3,0-4,0

ოვალური

ოქროსფერინარინჯისფერი

თეთრი

ოკსანა F1 | Oksana

საადრეო

4,0-6,0

ოვალური

ოქროსფერინარინჯისფერი

თეთრი

Px:5

საადრეო სიმწიფისა და გემური
თვისებების ეტალონი

Fom:0,1,2

Px:1,2,5

საადრეო მაღალმოსავლიანი
ჰიბრიდი

Fom:0,1/
MNSV

Px:1,2,5

საუკეთესო ხარისხის მსხვილი
ნაყოფი

შესანახი ნესვი
იგნაზიო F1 | Egnazio

საშუალო

4,0-6,0

ოვალური

ყვითელი

თეთრი

ხაბალონი F1 | Jabalon

საშუალო

3,0-4,0

ოვალური

მუქი მწვანე

თეთრი

Fom:0,1/
MNSV

Px:1,2,5

კარგი სასაქონლო სახის ნაყოფი

Px:1,2,5

ხანგრძლივად შენახვის თვისება

HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების აღწერა იხილეთ მე-* გვერდზე /
მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com
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დაკარო F1 | Dakaro
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

ტიპი: 		
სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

ანანასი
50-53 დღე
ოვალური
1,5-2,0 კგ
მოყვითალო ნარინჯისფერი ლამაზი ბადით

უპირატესობა:

იდეალურია საადრეო პროდუქციის მისაღებად ჩითილების გამოყვანის მეთოდით, მათ
შორის საფარქვეშ წარმოების გზით. ასევე გამოსადეგია პირდაპირი თესვისათვის. გენერაციის
საუკეთესო უნარი იძლევა საშუალებას გახანგრძლივდეს მოსავლის აღება. მაღალი ხარისხის
ნაყოფი თეთრი, ნაზი რბილობით და შაქრის მაღალი შემცველობით. ძლიერი, სასიამოვნო
არომატი შესანიშნავად ავსებს მშვენიერ გემური თვისებებს. ჰიბრიდი გამოირჩევა კარგი
ტრანსპორტირების უნარით.

დაკარო F1 | Dakaro

ბისანი F1 | Bisan
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

ტიპი: 		
სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

ანანასი
60-65 დღე
ოვალური
3-4 კგ
მოოქროსფერო ნარინჯისფერი ლამაზი ბადით

უპირატესობა:

IR

ანანასის ტიპი
დაკარო F1 | Dakaro

ნესვი

საადრეო ჰიბრიდი საუკეთესო სასაქონლო სახით და ნაყოფის ხარისხით. თეთრი, ნაზი,
არომატული რბილობი შაქრის მაღალი შემცველობით. ძლიერი. კარგად შეფოთლილი
მცენარე იცავს ნაყოფს მზის დამწვრობისაგან. ჰიბრიდის მაღალი პლასტიურობა და ნაყოფის
საუკეთესო გამონასკვა ბიზან F1-ის სხვადასხვა რეგიონებში მოყვანის საშუალებას იძლევა.

ბისანი F1 | Bisan

ოქსანა F1 | Oksana
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

ტიპი: 		
სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

ანანასი
65-70 დღე
ოვალური
4-6 კგ
მოოქროსფერო ნარინჯისფერი ლამაზი ბადით

უპირატესობა:

ნესვის მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდი. ძლიერი მცენარე განვითარებული გვერდითა
განშტოებებით ადვილად იტანს არახელსაყრელ პირობებს. ნაყოფს აქვს მომცრო სათესლე
კამერა. რბილობი თეთრი, მკვრივი და ტკბილია. ჰიბრიდი გამორჩეულია შესანიშნავი
სასაქონლო იერსახით და კარგი ტრანსპორტირების უნარით.

ოქსანა F1 | Oksana
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გოგრა
მატილდა F1 | Matilda
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
კანის ფერი: 		
რბილობის ფერი:

105-110 დღე
მსხლისებური, ოდნავ წახნაგური
4-5 კგ
მდოგვისფერი ყვითელი
ნარინჯისფერი

უპირატესობა:

ბატერნატის ტიპის სტრესისადმი მედეგი ჰიბრიდი პატარა სათესლე კამერით. პლასტიური
ჰიბრიდი, იძლევა მაღალ სტაბილურ მოსავალს რთულ კლიმატურ პირობებში და
სხვადასხვა ტექნოლოგიის გამოყენებით. შესანიშნავად ინახება, განკუთვნილია
გადამუშავებისთვის და ნედლად მოსახმარად.
მატილდა F1 | Matilda

ორანჟ სამერი F1 | Orange Summer
საერთო მახასიათებლები:

გოგრა ოდითგანვე ცნობილი და საყვარელი კულტურაა
აღმოსავლეთ ევროპისა და ამიერკავკასიისათვის. ბოლო დროს
გოგრა ძალიან პოპულარული გახდა, როგორც გემრიელი,
ნოყიერი და ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო პროდუქტი.
ენზა ზადენისთვის გოგრის სელექციას დიდი მნიშვნელობა აქვს.

•
•
•
•
•

სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
კანის ფერი: 		
რბილობის ფერი:

75-80 დღე
მომრგვალო
1,2-1,6 კგ
მოწითალი ნარინჯისფერი
ნარინჯისფერი

უპირატესობა:

გოგრის ტიპი უჩიკი კურის ძალიან საადრეო და მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდი.
თითოეულ მცენარეზე წარმოიქმნება საშუალოდ 2-4 ნაყოფი 15-20 სმ დიამეტრის.
ნაყოფების მაღალი თანაბრობა შესანიშნავი გემოთი და არომატით.

კომპანია ერთ-ერთი ლიდერია ამ მხრივ მსოფლიო ბაზარზე, მის
ასორტიმენტშია ისეთი პოპულარული ტიპის გოგრები, როგორიცაა
რუხი გოგრა, კენტი, ბატერნატი, უჩიკი კური და ბევრი სხვა. ენზა

სემფსონი F1 | Sampson

ზადენის სასელექციო სადგურები განთავსებულია ავსტრალიაში,

საერთო მახასიათებლები:

ახალ ზელანდიაში, საფრანგეთში და ჰოლანდიაში. ძირითადი
მიზანი სელექციისა მდგომარეობს ვირუსული და სოკოვანი
დაავადებების მიმართ გამძლეობის ამაღლებაში, შენახვის უნარის
გაუმჯობესებაში, შიგთავსის მიმზიდველი ფერისა და ტკბილი
გემოს ჩამოყალიბებაში. კომპანია მჭიდროდ თანამშრომლობს
ადგილობრივ ფერმერებთან თავისი ჰიბრიდების გამოცდის დროს,
რაც იძლევა მათი სრულყოფის საშუალებას.
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ორანჟ სამერი F1 | Orange Summer

•
•
•
•
•

სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
კანის ფერი: 		
რბილობის ფერი:

105-110 დღე
ბრტყელი მომრგვალო, ოდნავ წახნაგური
5-7 კგ
ღია რუხი
ინტენსიური ნარინჯისფერი

უპირატესობა:

რუხი გოგრის მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი მცირე სათესლე კამერით. ინვითარებს 3,5
მეტრამდე განშტოებებს. თითოეულ მცენარეზე ყალიბდება 2-4 ნაყოფი 30 სმ და მეტი
დიამეტრით. გამოირჩევა შენახვის და ტრანსპორტაბელურობის მაღალი მაჩვენებლებით.
ნაყოფები ინახება 6 თვემდე. განკუთვნილია სამრეწველო გადამუშავებისთვის და ნედლი
სახით მოსახმარად.

სამპსონი F1 | Sampson
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გოგრა
ტიანა F1 | Tiana
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
კანის ფერი: 		
რბილობის ფერი:

90-95 დღე
ცილინდრული, ოდნავ წახნაგური
1,2-1,5 კგ
მდოგვისფერი
ნარინჯისფერი

უპირატესობა:

ბატერნატის ტიპის გოგრის ჰიბრიდი პორციული ნაყოფით და პატარა სათესლე კამერით.
საშუალო სიძლიერის ზრდის, ინვითარებს 3-5 ნაყოფს სხვადასხვა პირობებში მოვლამოყვანის დროს. შესანიშნავად ინახება ზამთრის პერიოდში. პორციული გოგრის
მოცემული სახეობა იდეალურია სავაჭრო ქსელში ნედლი სახით რეალიზაციისათვის.

ტიანა F1 | Tiana

ჰიბრიდი

ტიპი

მცენარის
ტიპი

ნაყოფის ფორმა

კანის ფერი

ორინჯ სამერი F1 |
Orange Summer

რბილობის
ფერი

ნაყოფის
წონა

უშიკი
კური

ბუჩქოვანი

მრგვალი

მოწითალონარინჯისფერი 1,2-1,6
ნარინჯისფერი

სემფსონი F1 |
Sampson

რუხი
გოგრა

განრთხმული

ბრტყელი
მომრგვალო

რუხი

ნარინჯისფერი 5-6

მატილდა F1 |
Matildae

ბატერნატი

განრთხმული

მსხლისებური

მდოგვისფერი
ყვითელი

ნარინჯისფერი 5-6

ტიანა F1 | Tiana

ბატერნატი

განრთხმული

ცილინდრული

მდოგვისფერი
ყვითელი

ნარინჯისფერი 1,2-1,6

IR

შენიშვნა
საადრეო
მაღალპროდუქტიული
ჰიბრიდი

“ZYMV/
WMV/
PRSV”

ნარინჯისფერი რბილობი,
პატარა სათესლე ღუ,
შენახვის მაღალი
პოტენციალი
მაღალმოსავლიანი
მსხვილნაყოფა
ჰიბრიდი, გამოსადეგია
გადამუშავებისათვის

ZYMV

მაღალი სასაქონლო სახე

HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების აღწერა იხილეთ მე-* გვერდზე /
მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com
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საზამთრო
საზამთროს სამშობლოდ ითვლება სამხრეთ აფრიკა, თუმცა
ცნობილია, რომ ის მოყავდათ ძველ ეგვიპტეშიც. ეგვიპტედან
საზამთრო გავრცელდა ინდოეთამდე და ჩინეთამდე, სადაც ამჟამად
მსოფლიო მასშტაბით ამ კულტურის ყველაზე დიდი წარმოებაა
თავმოყრილი. არაბების მიერ პირენეის ნახევარკუნძულის
დაპყრობის შემდეგ აზიის გავლით მეთერთმეტე საუკუნეში
საზამთრო მოხვდა ევროპაში და მრავალი ქვეყნის საყვარელი
პროდუქტი გახდა. სასელექციო სადგურები, რომლებიც
განთავსებულია იაპონიაში, ტაილანდში და ამერიკის შეერთებულ
შტატებში, ეწევიან სამუშაოებს მსოფლიოს ყველა ძირითადი
საზამთროს მწარმოებელი რეგიონისათვის. ყველა ქვეყნისთვის
დამახასიათებელია მისი ჯიშები და ჰიბრიდები სპეციფიური
ტიპის მცენარით და ნაყოფებით. რამოდენიმე წლის წინ ენზა
ზადენმა დაიწყო საზამთროს საკუთარი სასელექციო პროგრამა. ამ
სამუშაოს წარმატებული შედეგია ჰიბრიდები მარისტო და ტამტამი,
რომლებიც ძალიან პოპულარულები გახდნენ მომხმარებლებში.

მარისტო F1 | Maristo
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
კანის ფერი: 		
რბილობის ფერი:

60-65 დღე გადარგვიდან
მრგვალიდან ოვალურამდე
9-11 კგ
მუქი მწვანე, ზოლებიანი
ინტენსიური წითელი

უპირატესობა:

საადრეო სიმწიფის ახალი ჰიბრიდი მსხვილი მომრგვალო ნაყოფებით, ძალიან მიმზიდველი
მუქი-მწვანე შეფერილობით, ლამაზი კონტრასტული ზოლებით. ნაყოფებს გააჩნია მაღალი
გამძლეობა მზის სიდამწვრის მიმართ. რბილობი ინტენსიური წითელი ფერისაა, ბოჭკოების
(ძარღვების) გარეშე, ძალიან ტკბილია (12-13 % ბრიკსის შკალით) და არომატული. ჰიბრიდი
ავლენს საუკეთესო შედეგებს მოწესრიგებული რწყვის პირობებში. აქვს ტრანსპორტირების
და ხანგრძლივი რეალიზაციის კარგი მახასიათებლები. სასაქონლო პროდუქციის მაღალი
გამოსავალი ხდის ამ ჰიბრიდს განსაკუთრებით მიმზიდველს სამომხმარებლო ბაზარზე.

მარისტო F1 | Maristo

ტამტამი F1 | Tamtam
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

სიმწიფის ვადა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
კანის ფერი: 		
რბილობის ფერი:

58-62 დღე გადარგვიდან
მომრგვალო ოვალური
8-10 კგ
ღია მწვანე, ზოლებიანი
ინტენსიური წითელი

უპირატესობა:

საადრეო დელიკატესური საზამთროს ახალი ჰიბრიდი. რბილობს ახასიათებს სასიამოვნო
ხრაშუნა სტრუქტურა. ჰიბრიდს ახასიათებს განსაკუთრებული გემოვნური თვისებების
შენარჩუნება სხვადასხვა ვადებისა და მოვლა-მოყვანის პირობებში. ჰიბრიდი არ მოითხოვს
მაღალ აგროტექნიკას, შესაძლებელია მისი მოყვანა ჩითილების გამოყვანით და პირდაპირ
მინდორში თესვით. ორიგინალური შეფერვა და შესანიშნავი გემო ხელს უწყობს ამ
საზამთროს რეალიზაციას სეზონის დაწყებისთანავე.

წარმოების ტიპი

ნაყოფის
ფორმა

ტამტამი F1 | Tamtam

ჰიბრიდი

ვეგეტაციის
პერიოდი, დღე

ნაყოფის წონა,
კგ

შენიშვნა

მარისტო F1 | Maristo

60-65

9-11

მაღალპროდუქტიული, მიმზიდველი ნაყოფით
გამორჩეული ჰიბრიდი

ტამტამი F1 | Tamtam

58-62

8-10

შესანიშნავი გემური თვისებები

რეგისტრაციის პროცესში
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კომბოსტო
ყვავილოვანი კომბოსტო მოჰყავთ სხვადასხვა კლიმატურ

ფორმა, თოვლივით თეთრი ფერი და მკვრივი თავი არის

პირობებში. მისი ძირითადი ბაზრებია ჩრდილო-დასავლეთი

გამორჩეული მახასიათებლები კომპანიის ჰიბრიდების. თავის

ევროპა, ესპანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ავსტრალია.

სამუშაოში სელექციონერები განსაკუთრებულ ყურადღებას

ყველა მწარმოებელ რეგიონსა და ყველა სამომხმარებლო ბაზარს

უთმობენ სამ მიმართულებას: ჰიბრიდებს ნედლი პროდუქციის

აქვს თავისი სპეციფიური მოთხოვნები კულტურის მიმართ. ენზა

ბაზრისთვის, გადამუშავებისთვის და ყვავილოვანი კომბოსტოს

რადანი F1 | Radan

ზადენის სელექციონერთა ჯგუფები ჰოლანდიიდან, იტალიიდან,

განსაკუთრებული ტიპების სეგმენტისთვის. მთელ მსოფლიოში

ავსტრალიიდან და აშშ-დან აქტიურად ურთიერთთანამშრომლობენ

ნედლი პროდუქციის ბაზარი ჩამოყალიბებული და სტაბილურია,

საერთო მახასიათებლები:

და ქმნიან ჰიბრიდებს, რომლებიც ადაპტირებული არიან

ძირითად მოთხოვნად ითვლება თავის მაღალი ხარისხი და

თითოეული რეგიონის პირობების მიმართ. აღმოსავლეთ

საშუალო ზომა. გადასამუშავებელი ყვავილოვანი კომბოსტოს

ევროპისათვის სელექციონერთა ძალისხმევა უპირველეს ყოვლისა

ბაზარიც მზარდი და განვითარებადია. აქ მოთხოვნადია დიდი

მიმართულია სტრესისადმი გამძლე და პლასტიური ჰიბრიდების

ზომის თავებიანი ჰიბრიდები, რომლებიც იშლებიან მრავალ პატარა

მიმართ. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ფოთლებით თავის

ყვავილედებად. კომპანიის განსაკუთრებული ტიპის ჰიბრიდებიდან

დაფარვის კარგი უნარის, ტემპერატურის ცვალებადობის მიმართ

წარმოდგენილია რომანესკოს ტიპის და მწვანე თავიანი ჰიბრიდები.

მდგრადობის მქონე ჰიბრიდების გამოყვანას. გუმბათისებური

თეთრთავიანი კომბოსტო

•
•
•
•
•

დანიშნულება: 			
სავეგეტაციო პერიოდი:
რგვის ნორმა: 			
ნაყოფის წონა: 			
მცენარე: 			

ნედლი პროდუქციის ბაზრისათვის
50-55 დღე
40000-50000 მცენარე 1 ჰა-ზე
1,0-1,5 კგ
ღია, მძლავრი

უპირატესობა:

საადრეო ჰიბრიდი, ხასიათდება თავების ფორმისა და წონის მაღალი გათანაბრებულობით.
თავები მეტად მკვრივია, მომრგვალო ფორმის, მიმზიდველი მწვანე ფერის, გამძლეა
გასკდომის მიმართ, დიდხანს ინახებიან მინდორში. რეკომენდებულია საფარველქვეშ და
ღია გრუნტში მოსაყვანად.

რადანი F1 | Radan

ალანეკი F1 | Alanek
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

დანიშნულება: 			
სავეგეტაციო პერიოდი:
რგვის ნორმა: 			
ნაყოფის წონა: 			
მცენარე: 			

ნედლი პროდუქციის ბაზრისათვის და გადასამუშავებლად
120-125 დღე
30000-40000 მცენარე 1 ჰა-ზე
4,0-5,0 კგ
ნახევრადღია, საშუალოდან მსხვილ ზომამდე

უპირატესობა:

პლასტიური ჰიბრიდი ზრდის მაღალი ენერგიით. მძლავრი, ვერტიკალურად მზარდი
ფოთლები მუქი მწვანე ფერისაა ძლიერი ცვილის ნადებით. თავებს აქვთ მკვრივი შინაგანი
სტრუქტურა და იდელურად არიან გათანაბრებული. მცენარე მაღლა მდგომია, რის გამოც
უზრუნველყოფილია თავების ხანგრძლივი შენახვა ფართობში. გამძლეა ფუზარიოზის
მიმართ. რგვის სიხშირით შესაძლებელია კომბოსტოს თავების ფორმისა და ზომების
რეგულირება.

ჰიბრიდი

რადანი F1 | Radan

ვეგეტაციის
პერიოდი, დღე

50-55

თავის
ფორმა

დარგვის
ნორმა,
მცენარე/ჰა

თავის წონა,
კგ

რეზისტენტობა
HR

IR

40, 000-60, 000

1,0-1,5

Foc

Xcc

ალანეკი F1 | Alanek

შენიშვნა

გამოსადეგია საადრეო მოსავლის მისაღებად

HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების აღწერა იხილეთ მე-* გვერდზე /
მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com

52 | Enza Zaden

Enza Zaden | 53

ყვავილოვანი კომბოსტო
სინერჯი F1 | Synergy
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•
•

დანიშნულება: 			
სავეგეტაციო პერიოდი:
მცენარე: 			
თავის წონა: 			
თავის ფორმა: 			
თავის ფერი: 			

ნედლი პროდუქციის ბაზრისათვის და გადამუშავებისთვის
70-75 დღე
ძლიერი, კომპაქტური
1,6-2,0 კგ
გუმბათისებური
თოვლივით თეთრი

უპირატესობა:

ჰიბრიდი ძლიერი ფესვთა სისტემით და სტრესული პირობებისადმი გამძლეობით. მუქიმწვანე მკვრივი ფოთლები განლაგებულია ვერტიკალურად, კარგად იცავენ თავს მზისაგან.
ხასიათდება სასაქონლო პროდუქციის ძალიან დიდი გამოსავლიანობით. ამოწეული
თავები აადვილებენ მოსავლის აღებას. მაღალი ტემპერატურის დროს არ წარმოიქმნება
შებუსვა და ანტოციანური შეფერვა. რეკომენდებულია კონვეიერული მოსავლის
აღებისათვის ადრე ზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე. აქვს ერთგვაროვანი, ადვილად
განცალკევებადი ყვავილედები, რის გამოც გამოსადეგია გადასამუშავებლად და ცივად
შესანახად.

კონცეპტი F1 | Concept

სინერჯი F1 | Synergy

საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•
•

დანიშნულება: 			
სავეგეტაციო პერიოდი:
მცენარე: 			
თავის წონა: 			
თავის ფორმა: 			
თავის ფერი: 			

ნედლი პროდუქციის ბაზრისათვის და გადამუშავებისთვის
75-80 დღე
ძლიერი, კომპაქტური
1,8-2,0 კგ
თანაბარი, გუმბათისებური
თოვლივით თეთრი

უპირატესობა:

მძლავრი ჰიბრიდი მუქი-მწვანე, ვერტიკალური ფოთლებით. შესანიშნავი თვითდაფარვის
უნარი. ძალიან ერთიანი დამწიფება, შესაძლებელია მოსავლის ერთჯერადი აღება.
ინვითარებს კარგი ხარისხის თავებს მაღალი ტემპერატურის დროსაც, ასე, რომ არ
წარმოქმნის ბუსუსებს და ანტოციანურ შეფერვას. საუკეთესოა გადამუშავებისთვის,
რადგან კარგად იშლება ყვავილედებად.
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ყვავილოვანი კომბოსტო

ბროკოლი

ტელერჯი F1 | Telergy

კორატო F1 | Corato

საერთო მახასიათებლები:

საერთო მახასიათებლები:

•
•
•
•
•
•

დანიშნულება: 			
სავეგეტაციო პერიოდი:
მცენარე: 			
თავის წონა: 			
თავის ფორმა: 			
თავის ფერი: 			

უპირატესობა:

ნედლი პროდუქციის ბაზრისათვის და გადამუშავებისთვის
78-85 დღე
მძლავრი
1,8-2,2 კგ
გუმბათისებური
თოვლივით თეთრი

ახალი ჰიბრიდი ვერტიკალურად მზარდი მუქი-მწვანე ფოთლებით, ძლიერი
ფესვთა სისტემით და შესანიშნავი თვითდაფარვის უნარით. ახასიათებს სასაქონლო
პროდუქციის ძალიან მაღალი გამოსავლიანობა. აქვს მსხვილი, მკვრივი, თანაბარი
თავი. კარგად იშლება ყვავილედებად. არ წარმოქმნის ბუსუსებს და ანტოციანურ
შეფერვას მაღალი ტემპერატურის პირობებში. რეკომენდებულია კონვეიერული
მოსავლის აღებისათვის ადრე ზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე.

•	დანიშნულება: 			ნედლი პროდუქციის ბაზრისათვის, გადამუშავებისთვის და
ცივად შესანახად
• სავეგეტაციო პერიოდი: 65-75 დღე
• მცენარე: 			
ძლიერი, კომპაქტური
• რგვის ნორმა: 			
60000-65000 მცენარე 1 ჰა-ზე
• თავის წონა: 			
450-650 გრ
• თავის ფორმა: 			
გათანაბრებული, გუმბათისებური
• თავის ფერი: 			
ინტენსიური მწვანე

უპირატესობა:

საშუალო-საადრეო ჰიბრიდი საზაფხულო და საშემოდგომო მოყვანისათვის. თავები
ძალიან ერთგვაროვანი, თანაბარმარცვლოვანი ყვავილედებით. შესაძლებელია ნამხრევი
თავების წარმოქმნა ძირითადი თავის მოჭრამდე. დიდხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს.

ტელერჯი F1 | Telergy
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კორატო F1 | Corato

ჰიბრიდი

ვეგეტაციის
პერიოდი, დღე

მოსავლის აღება

სინერჯი F1 | Synergy

70-75

კონცეპტი F1 | Concept

მოსავლის
აღება

თავის შეკვრის
უნარი

შენიშვნა

ზაფხული-შემოდგომა 1,6-2,0

შესანიშნავი

სტრესგამძლე და მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი

75-80

ზაფხული-შემოდგომა 1,8-2,0

შესანიშნავი

გამძლეა მაღალი ტემპერატურის მიმართ

ტელერჯი F1 | Telergy

78-85

ზაფხული-შემოდგომა 1,8-2,2

შესანიშნავი

მაღალი სასაქონლო სახე

ჰიბრიდი

ვეგეტაციის
პერიოდი, დღე

მოსავლის აღება

მარცვლოვნება

შენიშვნა

კორატო F1 | Corato

65-75

ზაფხული-შემოდგომა 450-650

საშუალო

გამოირჩევა თავების ერთნაირი მარცვლოვნებით,
დიდი ხანი ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს

მოსავლის
აღება
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ხახვი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ხშირად მოხმარებადი
კულტურაა. მთელ მსოფლიოში ყოველწლიურად აწარმოებენ 50-დან
100 მილიონამდე ტონა ხახვს. 1 კაცზე საშუალო მოთხოვნილება
წელიწადში შეადგენს 10,5 კგ-ს. ენზა ზადენი სელექციას ყველა
ძირითად სეგმენტში ეწევა, მაგრამ ყველაზე დიდი განვითარება
ჰპოვა მოკლე და საშუალო დღის ხახვის პროგრამამ, რომლის
წილზედაც მოდის გაყიდვების ძირითადი მოცულობა. 2003
წელს ენზა ზადენმა შეიძინა ავსტრალიური კომპანია Yates-ის
სელექციური პროგრამა. 60 წლის არსებობის მანძილზე Yates-მა
დააგროვა დიდი გამოცდილება და მოკლე და საშუალო დღის
ხახვის უნიკალური სელექციური მასალა, რომლის განვითარებაზეც
წარმატებით აგრძელებს მუშაობას ენზა ზადენი. კომპანიის
ხახვის ჰიბრიდების გლობალური წარმატების საფუძველია
გრძელი და ნაყოფიერი სასელექციო მუშაობის ისტორია მთელი
მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებსა და კლიმატურ ზონებში.
ამის შედეგია საიმედო და პლასტიური ჰიბრიდების შექმნა.
ბოლქვის საუკეთესო ხარისხი, შენახვის გრძელი ვადა, ფოთლისა
და ფესვის დაავადებებისადმი გამძლეობა, კონკრეტული
რეგიონებისთვის სპეციალურად ადაპტირება წარმოადგენს ენზა
ზადენის ჰიბრიდების საკვანძო მახასიათებლებს. ბოლო 13 წლის
მანძილზე კომპანია აქტიურად ახორციელებს გრძელი დღის ხახვის
სელექციას იტალიის, ესპანეთის, ჰოლანდიის და აშშ -ს სასელექციო
სადგურებში.

ხახვი
ზოიF1 | Zoey
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

მწიფობის ვადა:
ბოლქვის ფორმა:
ბოლქვის ზომა: 		
თესვის ნორმა: 		

საადრეო
მომრგვალო
საშუალოდან მსხვილამდე
0,9-1 მილიონი თესლი 1 ჰა-ზე

უპირატესობა:

საადრეო ჰიბრიდი, ესპანური ტიპის, მოსავლიანობის მაღალი პოტენციალით.
რეკომენდებულია პირდაპირი თესვისათვის, ასევე ჩითილების გადარგვით
მოყვანისათვის. ღერო ვერტიკალურად დგას, მწვანე ფერის ცვილისებური ნაფიფქით.
ბოლქვები სწრაფად ფორმირდება, თანაბარი ზომის, 1-2 მშრალი, ყავისფერი ქერცლით და
წვრილი ყელით. ახასიათებს რიგში კარგი დგომა , ტკბილი გემო. განკუთვნილია ახალი
პროდუქტის ბაზრისთვის და 4 თვემდე შესანახად.

ზოიF1 | Zoey

იატობა F1 (E61D.10036) | Jatoba
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

მწიფობის ვადა:
ბოლქვის ფორმა:
ბოლქვის ზომა: 		
თესვის ნორმა: 		

საადრეო
მომრგვალო
საშუალოდან მსხვილამდე
0,9-1 მილიონი თესლი 1 ჰა-ზე

უპირატესობა:

ესპანური ტიპის ჰიბრიდი. საადრეო მოსავლიანობა შერწყმულია მაღალ სასაქონლო
ღირებულებასთან. ფოთლები სწორმდგომია მწვანე ფერით და ცვილისებური ნაფიფქით.
ბოლქვები თანაბარი ზომისაა, ზომიერად მწარე გემოთი, მიმზიდველი მოყავისფრო
ბრინჯაოსფერი კაშკაშა შეფერილობით. ბოლქვის დამცავი ქერცლის რაოდენობა -2-3.
განკუთვნილია ნედლი მოხმარებისთვის, გადასამუშავებლად და 4 თვემდე შენახვისათვის.

იატობა F1 | Jatoba

სამანტა F1 | Samantha
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•

მწიფობის ვადა:
ბოლქვის ფორმა:
ბოლქვის ზომა: 		
თესვის ნორმა: 		

საშუალო-საგვიანო
მომრგვალო
საშუალოდან მსხვილამდე
1,0-1,25 მილიონი თესლი 1 ჰა-ზე

უპირატესობა:

ესპანური ტიპის პლასტიური ჰიბრიდი, გამძლე სტრესის და არახელსაყრელი პირობების
მიმართ. ღერო მძლავრი და სწორმდგომია, კარგი ცვილისებური ნაფიფქით. ბოლქვები
აგროვებენ საკმარისი რაოდენობის მშრალ ნივთიერებას, რაც წარმოადგენს აუცილებელ
პირობას ხარგრძლივი შენახვისათვის 7-8 თვის განმავლობაში. ინვითარებს 3-4 დამცავ
ქერცლს კაშკაშა ინტენსიური ბრინჯაოსფერი შეფერვით. ჰიბრიდი გამოსადეგია მოსავლის
მექანიზირებული აღებისათვის.
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სამანტა F1 | Samantha
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ხახვი

მწვანე ხახვი
ლუისა F1 | Louisa

კაიგარო | Kaigaro

საერთო მახასიათებლები:

უპირატესობა:

•
•
•
•

მწიფობის ვადა:
ბოლქვის ფორმა:
ბოლქვის ზომა: 		
თესვის ნორმა: 		

საადრეო
მომრგვალო
საშუალოდან მსხვილამდე
1,0-1,5 მილიონი თესლი 1 ჰა-ზე

საშემოდგომო, საადრეო მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი, გამოირჩევა მძლავრი ფესვთა სისტემით,
კარგი ცვილისებრი ნაფიფქითა და კარგად განვითარებული ფოთლის აპარატით. სიცივის მიმართ
გამძლეა და მედეგია აყოჩების მიმართ. აქვს მაღალი ხარისხის მრგვალი ფორმის ბოლქვი 70-100
მმ დიამეტრით. მისი ძლიერი ბრინჯაოსფერი ქერქლი კარგად ეკვრის ბოლქვს და ხშირი ნათესის
შემთხვევაში არ ახასიათებს დეფორმაცია.

შინტო F1 | Shinto

შინტო F1 | Shinto

საერთო მახასიათებლები:
• მწიფობის ვადა: საადრეო
• ბოლქვის ფორმა: მომრგვალო
• ბოლქვის ზომა: 		 საშუალოდან მსხვილამდე
• თესვის ნორმა: 		 1,0-1,5 მილიონი თესლი 1 ჰა-ზე

საშუალო საადრეო მაღალმოსავლიანი მწვანე ხახვი მცენარეთა სტაბილური
ერთგვაროვნებით. არ წარმოქმნის ბოლქვს. თხელი, ლამაზი, ვერტიკალურად მზარდი
ღერო ცვილისებური ნაფიფქით და კარგი ტრანსპორტაბელურობით. რეკომენდებულია
გვიან შემოდგომით, ზაფხულში და შემოდგომით მოსაყვანად.

ბანჩინგ სტარი | Bunching Star
უპირატესობა:

პლასტიური და სწრაფადმზარდი საშუალო-საადრეო ჰიბრიდი მძლავრი ფოთლებით.
საშუალო სისქის მუქი-მწვანე ღერო. დამწიფების დროს ინვითარებს მომცრო ბოლქვს.
განკუთვნილია გაზაფხულზე, ზაფხულში და შემოდგომით საწარმოებლად. გამძლეა
მაღალი ტემპერატურის მიმართ. მაღალი ყინვაგამძლეობის გამო გამოსადეგია ყველაზე
საადრეო საგაზაფხულო თესვისათვის საფარქვეშ.

კაიგარო | Kaigaro

საადრეო მაღამოსავლიანი ჰიბრიდი საშემოდგომო თესვისათვის. კარგი სასაქონლო სახის მქონე
პროდუქციის მაღალი გამოსავალი. კარგად განვითარებული ფოთლის აპარატი ცვილისებრი
ნაფიფქით. მედეგია აყოჩების მიმართ. მსხვილი მრგვალი ფორმის ბოლქვი საშუალო ზომით
70-100 მმ. დიამეტრი . კარგი ოქროსფერ-ბრინჯაოსფერი შეფერილობით, ძალიან წვრილი ყელით.
შენახვის ვადა 2-3 თვე.
ჰიბრიდი

ვეგეტაციის
პერიოდი,
დღე

ხახვი
დიამეტრი, მმ ფორმა

ბოლქვის ფერი

შენახვის
ვადა
(თვე)

ზოი F1 | Zoey

90-95

60-80

მრგვალი

ყავისფერი

4

მაღალი მოსავალი, შესაძლებელია მისი ჩითილის
სახით გამოყვანა

ჯატობა F1 | Jatoba

90-95

60-80

მრგვალი

ბრინჯაოსფერიყავისფერი

4

ბოლქვის-ის ინტენსიური ფერი

მონასტრელი F1 |
Monastrell

90-95

50-70

მრგვალი

მუქი
იასამნისფერი

1-2

ერთერთი ყველაზე სააადრეო ჰიბრიდი. ბოლქვის-ის
ინტენსიური ფერი და მაღალი ხარისხი

სნაიპერი F1 | Sniper

95-100

50-70

მრგვალი

ოქროსფერიბრინჯაოსფერი

6

შესანიშნავი ხარისხის ბოლქვი

ლუისაF1 | Louisa

70-100

მრგვალი

ბრინჯაოსფერი

2-4

სიცივის მიმართ გამძლეა და მედეგია აყოჩების მიმართ.

შინტო F1 | Shinto

70-100

მრგვალი

ბრინჯაოსფერი

2-4

კარგი სასაქონლო სახის მქონე პროდუქციის მაღალი
გამოსავალი.
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აღმოსავლეთ ევროპაში ბოლოკი ერთ-ერთი პირველი

ბოლოკი

ბოსტნეულია, რომელიც ადრე გაზაფხულზე შემოდის. ბოლოკი
შეიცავს ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო ბევრ ვიტამინს და
მიკროელემენტს. მისი ცხარე გემო განპირობებულია ნაყოფებში
მდოგვის მჟავას არსებობით. ბოლოკს აწარმოებენ პრაქტიკულად
მთელ მსოფლიოში პლასტიკურსაფარიან, მინის სათბურებსა და
ღია გრუნტში. აღმოსავლე ევროპის ბაზარზე განსაკუთრებული
პოპულარობით სარგებლობს ჰიბრიდი სელესტა, რომელიც
გამოირჩევა შეუდარებელი ხარისხით, პლასტიურობით და
დაავადებებისადმი გამძლეობით. ენზა ზადენი აქტიურად
მუშაობს ჰიბრიდების გამძლეობის მიმართულებით. ბოლოკის
წარმოებაში ძირითად პრობლემას წარმოდგენს ფუზარიოზი
და პერენოსპოროზი. დაავადებებისადმი გამძლე ჰიბრიდები
სულ უფრო მოთხოვნადი ხდება, რადგან მათ უპირატესობას
წარმოადგენს სტაბილური მაღალი მოსავალი და საიმედოობა.
ჩვეულებრივი ბოლოკის სათესლე მასალის გარდა კომპანიას
გააჩნია დაკალიბრებული თესლი, რომელიც უზრუნველყოფს
ერთიან აღმოცენებას და ძირხვენების ერთდროულად დამწიფებას.
ტრადიციულ წითელ ბოლოკთან ერთად კომპანია თავის
მომხმარებელს სთავაზობს თეთრი ფერის ძირხვენებიან, ასევე ე.წ.
ფრანგული საუზმის ტიპის ბოლოკს.

სელესტა F1 | Celesta
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

კომპაქტური, სწორმდგომი ფოთლებით
3-4 სმ
მრგვალი
20-25 გრ
ღია წითელი თეთრი შინაგანი სტრუქტურით

უპირატესობა:

ყველაზე მოსავლიანი და საიმედო ჰიბრიდი ყველა სეზონზე მოყვანისათვის. გააჩნია
უნიკალური პლასტიურობა და სტრესისადმი გამძლეობა. განკუთვნილია პლასტიკურ
სათბურებში და ღია გრუნტში საწარმოებლად. სუსტი განათების მიუხედავად ძირხვენა
ზევით არ იწევს. შესანიშნავად ინარჩუნებს ფერსა და ბზინვარებას გარეცხვისა
და ხანგრძლივი ტრანსპორტირების შემდეგ. გამოსადეგია წონით და კონებით
რეალიზაციისათვის. გამძლეა აყოჩების და დახეთქვის მიმართ. ახასიათებს გამძლეობა
პერენოსპოროზის მიმართ.

ვენა F1 | Vienna
საერთო მახასიათებლები:
•
•
•
•
•

მცენარე: 		
ნაყოფის ზომა: 		
ნაყოფის ფორმა:
ნაყოფის წონა: 		
ნაყოფის ფერი: 		

სელესტაF1 | Celesta

ძლიერი, კომპაქტური
4-5 სმ
მრგვალი
30-35 გრ
ღია წითელი თოვლივით თეთრი შინაგანი სტრუქტურით

უპირატესობა:

საშუალო-საადრეო ჰიბრიდი ყველა სეზონზე წარმოებისათვის. ინვითარებს მსხვილ
ძირხვენებს სიცარიელების გარეშე. ინარჩუნებს ინტენსიურ წითელ ფერს და ბზინვარებას
გარეცხვის შემდეგ. ძირხვენასთან ფოთლების კარგი მიმაგრების გამო საუკეთესოდ
რეალიზდება კონებით და წონით. შესაძლებელია მისი მოყვანა პლასტიკურ საფარიან
სათბურებში გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, ასევე ზაფხულში ღია გრუნტის პირობებში.
ინარჩუნებს ძირხვენის საუკეთესო ხარისხს მინდორში ძირებზე შენახვის დროს. არ
ახასიათებს დასკდომა და აყოჩება.

ვენაF1 | Vienna
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სალათები
აისბერგ სალათი

დამიონი | Damion

სალათის ახალი სწრაფადმზარდი ჯიში მუქი-მწვანე შეფერილობით. ინვითარებს საშუალო
ზომის მომრგვალო თავებს შესანიშნავი შინაგანი სტრუქტურით. განკუთვნილია ნედლი
პროდუქციის ბაზრისა და გადამუშავებისთვის. გამძლეა აყოჩებისა და შინაგანი ნეკროზის
მიმართ. რეკომენდებულია საგაზაფხულო და საშემოდგომო კულტურაში წარმოებისათვის.

დაიმონდი | Diamond

ძალიან პლასტიური ჯიში სტრესის მიმართ საუკეთესო გამძლეობით. ინვითარებს
მსხვილ მომრგვალო თავებს ლამაზი შინაგანი სტრუქტურით. გამძლეა აყოჩების,
შინაგანი ნეკროზისა და ფოთლების კიდურა დამწვრობის მიმართ. განკუთვნილია
ნედლი პროდუქციისა და გადამუშავებისთვის. თბილ რეგიონებში რეკომენდებულია
საგაზაფხულო და საშემოდგომო წარმოებისთვის, ასევე გვიან გაზაფხულზე და ადრე
ზაფხულში შედარებით ცივი რეგიონებისათვის.

დამიონი | Damion

სტილისტი | Stylist

რეკომენდებულია გვიან გაზაფხულზე და ადრე შემოდგომაზე მოსაყვანად, ინვითარებს
საშუალო ზომის მომრგვალო თავებს, შესანიშნავი სტრუქტურით, გამძლეა ბუგრების
მიმართ
სალათი მთელ მსოფლიოში პოპულარული კულტურაა. მისი
მოხმარება იზრდება ისეთი თვისებების გამო, როგორიცაა
დაბალი კალორიულობა, მაღალი კვებითი ღირებულება,
მოხმარების სიმარტივე. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია ბაზარზე
დაფასოებული სასალათე ნედლეულის მიწოდების მხრივ. ენზა

ბოტიოლა | Botiola

სალათის ზამთრის სტანდარტული ჯიში, შემოდგომასა და ზამთარში მოსაყვანად,
გამოირჩევა თავის კარგი წონითა და შესანიშნავი ხარისხით, დიდხანს ინარჩუნებს
სასაქონლო სახეს.

ზადენი აღიარებული მსოფლიო ლიდერია სალათის სელექციაში.
კომპანია დიდ ძალისხმევას მიმართავს მაღალი დამატებითი
ღირებულების მქონე საუკეთესო ხარისხის პროდუქტის
შესაქმნელად. გარდა ამისა, კომპანია ორიენტირებულია ისეთი
სპეციფიური პროდუქტის შესაქმნელად, რომელიც აკმაყოფილებს
მიწოდების ჯაჭვის ყველა რგოლს: მწარმოებელს, გამყიდველს და

მილიონი | Million

დაიმონდი | Diamond

სალათი ჯიში მსხვილი, მუქი მწვანე ფერის თავებით. განკუთვნილია ნედლი სახით
გასაღებისა და გადამუშავებისათვის. გამძლეა აყოჩების, შინაგანი ნეკროზისა და
ფოთლების კიდურა დამწვრობის მიმართ.

მომხმარებელს. ბეიო ზადენის სელექციონერები მუშაობენ სალათის
ისეთი თვისებების გასაუმჯობესებლად, როგორიცაა ფოთლის
ტექსტურა, გემო, შენახვისუნარიანობა, დაავადებებისადმი და
აყოჩებისადმი გამძლეობა. ენზა ზადენის სალათების ასორტიმენტი
ძალიან დიდია. ძირითადი ტიპებს, რომელთა სელექციაც
მიმდინარეობს, წარმოადგენს აისბერგი, რომანო, ლოლო როსა,
ბიონდა, ბატავია და სხვა. სალათის ნებისმიერი ჯიშის კომერციული
წარმატების საფუძველია წინასწარი მრავალჯერადი გამოცდა
უშუალოდ იმ რეგიონებში, სადაც დაგეგმილია მისი წარმოება.
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სტილისტი | Stylist
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სალათები
სალათი რომანო.

სალათი ლოლო ბიონდა

პინოქიო | Pinokkio

ესტროზა | Estrosa

რომანოს ტიპის ახალი ჯიშის სალათი ხრაშუნა, მკვრივი, ვერტიკალურად მდგომი
ფოთლებით. გამძლეა შინაგანი ნეკროზის, ფოთლის კიდურა სიდამწვრის და აყოჩების
მიმართ. ინვითარებს მუქი-მწვანე ფერის მკვრივ თავებს. საუკეთესო ტკბილი
გემო. მცენარეთა მაღალი თანაბრობა. განკუთვნილია ნედლი სახით გასაღებისა და
გადამუშავებისათვის. შესაძლებელია მისი baby-leaf წარმოებისათვის გამოყენება.
რეკომენდებულია ყველა სეზონზე მოყვანისათვის.

ბაციო | Bacio
პინოქიო | Pinokkio

ლოლო ბიონდას ტიპის სალათის ახალი პლასტიური ჯიში. როზეტი მკვრივად
შევსებულია ლამაზი ღია-წითელი ფერის და ბრწყინვალე ტექსტურის ფოთლებით.
რეკომენდებულია გაზაფხულზე, ზაფხულსა და შემოდგომაზე და ზამთარში, ღია და
დახურულ გრუნტში მოსაყვანად. განკუთვნილია ნედლი პროდუქციის ბაზრისათვის.
დიდხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს. გამძლეა აყოჩების და ფოთლების კიდურა
დამწვრობის მიმართ.

სალათი ლოლო როსა

მონარი | Monary

სწრადად მზარდი სალათი მკვრივი და ხუჭუჭა ფოთლებით. ინვითარებს დიდი
მოცულობისა და წონის როზეტს. დიდხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს. განკუთვნილია
მთელ სეზონზე მოსაყვანად დახურულ და ღია გრუნტში. გამოსადეგია ნედლი სახით
გასაღებისა და გადამუშავებისათვის. გამძლეა დაბალი ტემპერატურებისა და კიდურა
ნეკროზის მიმართ.

ლეა | Lea

ახალი მუქი-მწვანე სალათი (triple red) ღია და დახურულ გრუნტში მთელი სეზონის
მანძილზე მოყვანისათვის. ინვითარებს ლამაზ, ბურთივით მცენარეს მბზინავი, დიდი
მოცულობის, დიდ სიღრმეზე შეფერილი მკვრივი და ხუჭუჭა ფოთლებით. განკუთვნილია
ნედლად მოხმარებისა და გადამუშავებისთვის. დიდხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს
მინდორში. გამძლეა აყოჩების, შინაგანი ნეკროზისა და ფოთლების კიდურა დამწვრობის
მიმართ.

რასტა | Rasta

ლეა | Lea
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ილემა | Ilema

საიმედო მსხვილთავება სალათი მუქი-მწვანე ფერის მბზინვარე ფოთლებით. შესანიშნავი
გემო. მცენარეთა მაღალი გათანაბრება. გამძლეა ფოთლის კიდურა სიდამწვრის და
აყოჩების მიმართ. განკუთვნილია ნედლი სახით გასაღებისა და გადამუშავებისათვის.
რეკომენდებულია ყველა სეზონზე მოყვანისათვის.

ტუსკა | Tuska

ბაციო | Bacio

სალათის ჯიში ღია-მწვანე, ხუჭუჭა ფოთლებიანი მსხვილი, გათანაბრებული როზეტით.
სწრაფად ინვითარებს დიდი მოცულობის ფოთლების მასას. რეკომენდებულია
გაზაფხულზე, ზაფხულსა და შემოდგომაზე მოსაყვანად ღია და დახურულ გრუნტში.
განკუთვნილია ნედლი პროდუქციის ბაზრისათვის. დიდხანს ინარჩუნებს სასაქონლო
სახეს. გამძლეა აყოჩების და ფოთლების კიდურა დამწვრობის მიმართ.

ახალი სწრაფადმზარდი სალათი მბზინავი, მუქი-მწვანე (double red) ფერის დიდი
მოცულობის მკვრივი და ხუჭუჭა ფოთლებით. განკუთვნილია ნედლად მოხმარებისა და
გადამუშავებისთვის. პირობებში. დიდხანს ინარჩუნებს საუკეთესო სასაქონლო სახეს
მინდორში ძირებზე შენახვის დროს. განკუთვნილია მთელ სეზონზე მოსაყვანად დახურულ
და ღია გრუნტში. გამძლეა აყოჩების და ფოთლების კიდურა დამწვრობის მიმართ.
ადვილად იტანს დაბალ ტემპერატურებს.

ილემა | Ilema

ლოლო ბიონდას ტიპის სალათი შემოდგომასა და გაზაფხულზე მოსაყვანად, გამოირჩევა
მიმზიდველი სასაქონლო სახით, მისი თანაბარი ზომის ფოთლები დიდხანს ინარჩუნებს
სასაქონლო სახეს

სალათი ბატავია

კაიპირა | Caipira

მწვანე სალათის საუკეთესო ჯიში გაზაფხულზე, ზაფხულში და შემოდგომაზე მოსაყვანად
ღია და დახურულ გრუნტში. სასაქონლო პროდუქციის მაღალი გამოსავლიანობა.
სწრაფად იკრეფს წონას და მოცულობას, არ ახასიათებს ზაფხულში გადაზრდა. მსუბუქად
დაბუშტული მკვრივი ფოთოლი. ახასიათებს მაღალი გამძლეობა აყოჩების და ფოთლების
კიდურა დამწვრობის მიმართ. განკუთვნილია ნედლი პროდუქციის ბაზრისათვის.
დიდხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს.

ესტონი | Estony

ესტონი | Estony

სალათა მიმზიდველი მწვანე ფერის დატალღულ ფოთლებიანი მძიმე, მკვრივი როზეტით.
გამძლეა აყოჩების და ფოთლების კიდურა დამწვრობის მიმართ. საუკეთესო სასაქონლო
სახე. რეკომენდებულია გვიან გაზაფხულზე, ზაფხულში და ადრე შემოდგომაზე
მოსაყვანად ღია და დახურულ გრუნტში. განკუთვნილია ნედლი პროდუქციის
ბაზრისათვის.

ფრისადი | Frisady

ძალიან პოპულარული ბატავიას ტიპის სალათი, გაზაფხულზე, შემოდგომაზე და
ზამთარში მოსაყვანად. გამოირჩევა კარგი თავის წონით, შესანიშნავი ფერითა და
არომატით.

ფრისადი | Frisady
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სალათები
ჯიში

მოყვანის პერიოდი
გაზაფხული

რეზისტენტობა

ზაფხული

შემოდგომა

ზამთარი

HR

IR

აისბერგ სალათი
ანსაბლი | Ensemble

√

√

Bl:16-27,29,32,34EU/1-8US

დამიონი | Damion

√

√

Bl:16-35EU/1-9US

დაიმონდი | Diamond

√

√

Bl:17EU/1,3,4US

სტილისტი | Stylist

√

√

ბოტიოლა | Botiola
მილიონი | Million

√

√

√

Bl:16-27,29,32,34EU/1-8US/Nr:0

√

√

Bl:16-27,29,32,34EU/1-8US

√

√

Bl:16-27,29,32,34EU/1-8US

სალათი რომანო.
ბაციო | Bacio

√

√

√

√

Bl:16,17,21,23,32EU/1-6US

LMV:1/Ss

პინოქიო | Pinokkio

√

√

√

√

Bl:17EU/1US

ტუსკა | Tuska

√

√

√

√

Bl:16-26,28,32EU/1-9US/Nr:0

რასტა | Rasta

√

√

√

√

Bl:16-27,29,32,34EU/1-8US/Nr:0

ლეა | Lea

√

√

√

√

Bl:16-33,35EU/1-9US/Nr:0

ესტროზა | Estrosa

√

√

√

Bl:16,21,23,32EU/1-6US

ილემა | Ilema

√

√

√

Bl:16-32EU/Nr:0/Pb/TBSV

მონარი | Monary

√

√

Bl:16-27,29,32,34EU/1-8US/Nr:0

Bl:16-26,28,32EU/1-9US/Nr:0/TBSV

LMV:1

Bl:16,18-20,22-24,27,28,30-32EU/1-8US

LMV:1

სალათი ლოლო როსა

Fol:1

სალათი ლოლო როსა

LMV:1/Fol:1

სალათი ბატავია
კაიპირა | Caipira

√

√

√

ფრისადი | Frisady

√

√

√

ესტონი | Estony

√

√

√

Bl:16-24,27,28,30-32EU/1-8US/Nr:0

LMV:1

ბოვარი | Bovary

√

√

√

Bl:16-32,34EU/1-8US/Nr:0/TBSV

LMV:1/Fol:1

√

HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების აღწერა იხილეთ მე-*
გვერდზე /მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com
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არდი (ენდივი)
ენდივი დაკბილული ფორმით

ბეკელე | Bekele

მუქი მწვანე ხუჭუჭა არდი (ენდივი) მძიმე, მოცულობითი როზეტით საგაზაფხულო
წარმოებისათვის. კარგად იტანს მსუბუქ წაყინვებს და არ ახასიათებს აყოჩება ცივი
პირობების შემთხვევაში. ლამაზი მკვრივი ფოთოლი. იდეალურია სალათებში
ზედაპირულად მოხმარებისათვის.

მირნა | Myrna

იდეალურია ზაფხულის და შემოდგომის პერიოდებში მოსაყვანად, ახასიათებს
აყოჩებისადმი და ნეკროზისადმი მედეგობა. აქვს ფოთლის ხვეული მიმზიდველი
ფორმა.

ბეკელე | Bekele

ზიდანე | Zidane

სწრაფად მზარდი ჯიში, ინვითარებს კომპაქტურ როზეტს, გამოსადეგია როგორც
მთლიანი როზეტით, აგრეთვე ცალკე ფოთლებით ასაღებად.

რადიჩიო-ისპანახის სალათი

ჯიოვე F1 | Giove

ტრევიზოს ტიპის რადიჩიოს ახალი ჰიბრიდი. წაგრძელებული მკვრივი და მსხვილი
თავები მუქი მწვანე შეფერილობით და თეთრი დაძარღვით. თავის სიგრძე 22-23 სმ.
სწრაფად იკრეფს წონას. შესანიშნავი სასაქონლო სახე. გამძლეა აყოჩების მიმართ
ცივ ამინდში. რეკომენდებულია გაზაფხულზე და შემოდგომაზე საწარმოებლად.
საუკეთესოდ გამოიყურება სალათის კერძებში. ვეგეტაციის პერიოდი 80-90 დღე
ჩითილების გადარგვის შემდეგ.

ჯიოვე F1 | Giove

ვესპერო F1 | Vespero

ურანუსის ტიპის რადიჩიოს ახალი ჰიბრიდი. ნაზი-მწვანე ფერის წაგრძელებული,
მკვრივი და მსხვილი თავები. თავის სიგრძე 24-25 სმ. სწრაფად იკრეფს წონას.
შესანიშნავი სასაქონლო სახე. განკუთვნილია სალათებში მოსახმარად და ნედლი სახით
რეალიზაციისათვის, ასევე გადასამუშავებლად. გამძლეა აყოჩების მიმართ ცივ ამინდში.
რეკომენდებულია გაზაფხულზე, ადრე ზაფხულში და შემოდგომაზე საწარმოებლად.
საუკეთესოდ გამოიყურება სალათის კერძებში. ვეგეტაციის პერიოდი 80-90 დღე
ჩითილების გადარგვის შემდეგ.

ვესპერო F1 | Vespero
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ნიახური
იბისი | Ibis

ფესვური ნიახურის ძალიან საადრეო ჯიში, ადვილად ასაღები. ინვითარებს მსხვილ, გლუვ
ძირხვენებს. განკუთვნილია გადამუშავებისთვის და ნედლი სახით მოსახმარად. გამძლეა
თეთრი ლაქიანობის (სეპტორიოზის) მიმართ.

სელტოპი | Celtop

ფოთლოვანი ნიახურის საადრეო ჯიში. ინვითარებს 30 სმ-მდე სიმაღლის, მბზინვარე მუქმწვანე ფოთლებიან მოცულობით როზეტს. მცენარე იზრდება ვერტიკალურად, გამოდგება
მჭიდრო რგვისათვის. განკუთვნილია გადამუშავებისთვის და ნედლი სახით მოსახმარად.
რეკომენდებულია ღია და დახურულ გრუნტში მოსაყვანად.

კორნ სალათი

იბისი | Ibis

აქცენტი | Accent

ვერტიკალურად მზარდი ჯიში საგაზაფხულო და საშემოდგომო წარმოებისათვის ღია
და დახურულ გრუნტში. ძალიან სწრაფი ზრდა. მკვრივი, მომრგვალო ფოთოლი მოკლე
ყუნწით.

ფავორი | Favor

პლასტიური და ასაღებად მსუბუქი ჯიში ყველა სეზონზე საწარმოებლად ღია და
დახურულ გრუნტში. მბზინავი, ოვალური მუქი მწვანე ფოთოლი მოკლე ყუნწით. მცენარის
მაღალი თანაბრობა.

იუვალონი | Juwallon

აქცენტი | Accent

საადრეო ჯიში. საუკეთესო ხარისხის მბზინვარე ოვალური ფოთოლი. ადრე გაზაფხულზე
და შემოდგომაზე ღია და დახურულ გრუნტში საწარმოებლად.

იუვერტი | Juvert

ოვალური ფორმის მუქი-მწვანე ფოთლები, დიდხანს ინარჩნებს სასაქონლო სახეს,
რეკომენდებულია ადრეულ ზაფხულზე და შემოდგომაზე მოსაყვანად.

იუვერტი | Juvert
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მწვანილეულ-სანელებლები
2001 წლიდან ენზა ზადენის ბოსტნეულის ასორტიმენტი შეივსო
მწვანილეულ-სანელებელი კულტურებით. კომპანიის გასაღების
მთავარი ბაზრებია სკანდინავიის და ბენელუქსის ქვეყნები,
გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, აშშ, კანადა და აღმოსავლეთ ამ
რეგიონებში გავრცელებული ძირითადი კულტურებია რეჰანი,
კულტურებია რეჰანი, ქინძი, ოხრახუში, კამა, რუკოლა. კომპანიის
სელექციონერები თანამშრომლობენ დისტრიბუტორებთან და
სავაჭრო ქსელებთან. ასეთი თანამშრომლობის შედეგად შექმნილია

რეჰანი

როზი | Rosie

რეჰანი ფოთლებისა და ღეროების იისფერი შეფერილობით. კომპაქტური, ვერტიკალურად
მზარდი მცენარე მაგარი ღეროებით. დაბალი ინტენსივობის სინათლის პირობებშიც
ინარჩუნებს შეფერვის სიმკვეთრეს და ერთგვაროვნებას. გამოირჩევა სწრაფი ზრდით და
მკვეთრი არომატით.

მწვანილის მთელი რიგი ახალი თაობის ჯიშები და ჰიბრიდები,
რომლებიც გამოირჩევიან ფიტოფტორას და ფუზარიოზის
მიმართ მაღალი საველე გამძლეობით. კომპანია ენზა ზადენი
უკვე არსებული სასელექციო მასალის განახლება-სრულყოფის
მუდმივ ძიებაშია. ბოლო წლებში განხორციელდა მნიშვნელოვანი

ლემონა | Lemona

რეჰანი ლიმონის გამოკვეთილი არომატით. ოვალური ფორმის თხელი, გლუვი ფოთოლი.
ახასიათებს სწრაფი ზრდა. რეკომენდებულია მთელი სეზონის მანძილზე საწარმოებლად
ღია და დახურულ გრუნტში.

ინვესტიციები სათესლე მასალის ხარისხის გაუმჯობესებაში.
ენზა ზადენის პროდუქცია, საუკეთესო შენახვისუნარიანობის
წყალობით, იდეალურია დიდ მანძილებზე ტრანსპორტირებისავის.
კომპანიის სელექციონერები ცდილობენ პლასტიური და
ასაღებად მოსახერხებელი ჯიშების და ჰიბრიდების შერჩევას.

ედვინა | Edwina

როზი | Rosie

საიმედო, სწრაფადმზარდი ჯიში მთელი წლის განმავლობაში ღია და დახურულ გრუნტში
მოსაყვანად. საუკეთესო შედეგები დაბალი ინტენსივობის სინათლის პირობებში
მოყვანისას. მცენარის მაღალი თანაბრობა.

ყველა ჩამოთვლილი თვისება განაპირობებს წარმოების მაღალ
პროდუქტიულობას და რენტაბელობის ამაღლებას. ენზა ზადენის
ყველა სიახლე გადის ტესტირებას საცდელ სადგურებში, კვლევით
დაწესებულებებში, ასევე პროფესიონალ მეწარმეებში მათი
უნიკალური და განსაკუთრებული თვისებების დადასტურების
მიზნით. ისეთი ფართოდ ცნობილი კულტურების გარდა,

ემილი | Emily

კომპაქტური ჯიში მოკლე მუხლთშორისებით. წაგრძელებული, გამობერილი მუქი მწვანე
საშუალო ზომის ფოთლები ძალიან ინტენსიური არომატით. დიდხანს ინარჩუნებს
მიმზიდველ სასაქონლო სახეს. რეკომენდებულია მთელი სეზონის მანძილზე
საწარმოებლად ღია და დახურულ გრუნტში.

როგორიცაა რეჰანი, ოხრახუში და ქინძი, კომპანიის ასორტიმენტში
წარმოდგენილია ნაკლებად ცნობილი, მაგრამ ძალიან საინტერესო
კულტურები: მჟაუნა, ქონდარი, ბეგქონდარა, თავშავა (ორეგანო),
ბარამბო (მელისა), კერველი, კვლიავი, როზმარინი, ლავანდა და სხვა.

ლემონა | Lemona

ედვინა | Edwina
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მწვანილეულ-სანელებლები
ქინძი

რუკოლა

მარინო | Marino

ტრიცია | Tricia

ოხრახუში

გრაცია | Grazia

ქინძი ძლიერ დანაკვთული, დაკბილულ კიდეებიანი ფოთლებით და წვრილი
ღეროებით. შედარებით გამძლეა აყოჩების მიმართ. შესაძლებელია მისი მოყვანა
მაღალი ტემპერატურის დროს. მთელი სეზონის მანძილზე ღია და დახურულ გრუნტში
საწარმოებლად.

იტალიური გიგანტი | Gigante d’Italia
მარინო | Marino

გლუვფოთლებიანი ოხრახუშის ცნობილი მაღალმოსავლიანი ჯიში. მსხვილი,
საშუალოდ გაპობილი მუქი მწვანე ფოთოლი. ახასიათებს სწრაფი ზრდა. ძლიერი
სასიამოვნო არომატი. გამოიყენება მთელი წლის მანძილზე ღია და დახურულ გრუნტში
საწარმოებლად.

ვეგა | Wega

ხუჭუჭა ოხრახუშის ახალი ჯიში. ვერტიკალურად მზარდი მცენარე მოკლე ღეროებით.
მცენარის მაღალი თანაბრობა. დიდხანს ინარჩუნებს შესანიშნავ სასაქონლო სახეს.
გამოიყენება მთელი წლის მანძილზე ღია და დახურულ გრუნტში საწარმოებლად.
განკუთვნილია ნედლი პროდუქციის ბაზრისა და გადამუშავებისათვის (შრობა).

კამა
ვეგა | Wega

გოლდკროუნი | Goldkrone

ტეტრაპლოიდური ჯიში, რაც უზრუნველყოფს მოსავლის მაღალ პოტენციალს და
აყოჩებისადმი გამძლეობას ცხელი ამინდის პირობებშიც კი. ფოთოლი წვრილად
გაპობილია, მუქი მწვანე ფერისაა, საშუალოდ გამოკვეთილი ცვილისებური ნაფიფქით.
რეკომენდებულია მთელი წლის მანძილზე საწარმოებლად ღია და დახურულ გრუნტში.

გრინ სლივი | Green Sleeves

საადრეო საიმედო ჯიში წვრილად გაპობილი, მუქი მწვანე ფოთლებით.
რეკომენდებულია მთელი წლის მანძილზე მოსაყვანად ღია და დახურულ გრუნტში
მწვანილის სწრაფად მოსაყვანად. სხვა ჯიშებთან შედარებით ინვითარებს ფოთლების
მასის დიდ მოცულობას.

გოლდკროუნი | Goldkrone
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რუკოლას ახალი, სწრაფად მზარდი ჯიში. ინვითარებს ფოთლების ვერტიკალურად
წამოწეულ როზეტს. დამახასიათებელია დიდი ზომის ფოთლები. მცენარის მაღალი
გათანაბრებულობა. გამძლეა პერენოსპოროზის მიმართ. რეკომენდებულია მთელი წლის
მანძილზე მოსაყვანად ღია და დახურულ გრუნტში. განკუთვნილია ნედლი პროდუქციის
ბაზრისა და გადამუშავებისათვის.

რუკოლას ჯიში, რომელსაც ახასიათებს ფოთლების მუქი მწვანე შეფერვა, მცენარის
ერთგვაროვნება და კომპაქტურობა. ფოთლები ლამაზად დაჭრილი უსწორმასწორო
კიდეებით. მცენარე შესანიშნავია კონაშიც და როზეტშიც. მოსავლის აღების შემდეგ
ფოთლები დიდხანს ინარჩუნებენ სინედლეს. გააჩნია მაღალი გამძლეობა აყოჩების მიმართ.
განკუთვნილია ნედლად მოსახმარად და სამრეწველო გადამუშავებისთვის.

გრაცია | Grazia

ტანაცია | Tanazia

ტრიციის ტიპის ახალი პროდუქტიული და სიცივისადმი გამძლე ჯიში. ახასიათებს
აყოჩების მიმართ გამძლეობა საგაზაფხულო და საშემოდგომო წარმოების დროს. კარგად
ინახება მოსავლის აღების შემდეგ.

კოლტივატა | Coltivata

სასალათე ან ბაღის რუკოლას სწრაფადმზარდი, მაღალპროდუქტიული ჯიში. ინვითარებს
ოვალური ფორმის მსხვილ ფოთლებს. რეკომენდებულია მთელი წლის მანძილზე
მოსაყვანად ღია და დახურულ გრუნტში. განკუთვნილია ნედლად მოსახმარად და
სამრეწველო გადამუშავებისთვის.
კოლტივატა | Coltivata

მანგოლდი (ჭარხლის ფოთოლი)

რუბინოა | Rubinoa

მანგოლდის ახალი ჯიში. ინვითარებს მუქი მწვანე, საშუალოდ დაბუშტული ფოთლების
მოცულობით როზეტს. განკუთვნილია ნედლად მოსახმარად და გადამუშავებისთვის.

მჟაუნა (ღოლო)

ბელვილი | Belleville

მჟაუნას საიმედო და გამოცდილი ჯიში. ტრადიციულად გამოიყენება ნედლი სახით
მოსახმარად და სხვადასხვა კერძის მოსამზადებლად. ინვითარებს ნაზი, მწვანე ფოთლების
მსხვილ როზეტს.

რუბინოა| Rubinoa
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კომპანია „კარტლისი“ 20 წელზე მეტია არის „ენზა
ზადენი“-ს ოფიციალური წარმომადგენელი
საქართველოს ბაზარზე. ორი კომპანიის
თანამშრომლობამ ქართველ ფერმერებს საშუალება
მისცა უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალის
გამოყენებით მიეღო აქამდე მიუღწეველი შედეგები
ბოსტნეული კულტურების წარმოებაში. ამ წლების
განმავლობაში ქართველი მომხმარებლისათვის
პოპულარული გახდა ინდეტერმინატული
პომიდვრის ჰიბრიდები: ,,ბელე“, ,,რალი“.
,,ბერბერანა“, სლაისერის ტიპი კიტრის ჰიბრიდები
,,კორინტო“, სარგონი“, ასევე ბოსტნეული,
ბაღჩეული, მწვანილისა და სანელებლების
მრავალი ჰიბრიდი და ჯიში, რომელთა სახელებს ამ
კატალოგში ამოიკითხავთ.
„კარტლისი“ყოველწლიურად ახდენს ახალი
ჰიბრიდების გამოცდასა და დარაიონებას, რათა
შემდგომ ფართო მომხმარებელს შეეძლოს სწორი
არჩევანის გაკეთება.

76 | Enza Zaden

„ენზა ზადენი“-ს სპეციალისტები სხვადასხვა ქვეყნიდან
ყოველწლიურად იღებენ მონაწილეობას
„კარტლისი“-ს მიერ ორგანიზებულ სემინარებსა და
ღია კარის დღეებში, სადაც ქართველ მომხმარებელი
იღებს სრულყოფილი ინფორმაციას მოწინავე
ქვეყნებში დანერგილ უახლეს ტექნოლოგიებზე.
გარდა ამისა, ქართველ ფერმერებს ეძლევათ
საშუალება მონაწილეობა მიიღონ „ენზა ზადენი“-ს
მიერ ჰოლანდიაში ყოველწლიურად ორგანიზებულ
ღია კარის დღეებში, სადაც კომპანიის უახლესი
მიღწევების გაცნობის გარდა,მსოფლიოს მრავალი
ქვეყნიდან ჩასული ფერმერები ერთმანეთს
უზიარებენ თავიანთ ცოდნასა და პრაქტიკულ
გამოცდილებას.
შპს ,,კარტლისის აგროსისტემები“
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რეზისტენტული
კულტურა

კოდი

დაავადების ან მავნებლის ლათინური ან
ინგლისური დასახელება

დაავადების ან მავნებლის ქართული
დასახელება

პომიდორი

კულტურა

კოდი

დაავადების ან მავნებლის ლათინური ან
ინგლისური დასახელება

დაავადების ან მავნებლის ქართული
დასახელება

LMV

Lettuce mosaic virus

სალათის მოზაიკა

TSWV

Tomato spotted wilt virus

პომიდორის ბრინჯაოსფერი ლაქიანობა

სალათი
Wi

Silvering (Chimera)

ფოთლების ვერცხლისფერობა

TSWV

Tomato spotted wilt virus

პომიდორის ბრინჯაოსფერი ლაქიანობა

TYLCV

Tomato yellow leaf curl virus

პომიდორის ფოთლების ყვითელი სიხუჭუჭე

სოკოვანიდაავადებები

BI

Bremia lactucae

ჭრაქი

ToMV

Tomato mosaic tobamovirus

პომიდორის მოზაიკა

ბაქტერიული დაავადებები

Rs

Rhizomonas suberifaciens

სალათის ფესვის დაცობა

Ff

Cladosporium fulvum

კლადოსპორიოზი, ანუ მურა ლაქიანობა

მავნებლები

Nr

Nasonovia ribisnigri

სალათის ფოთლის ბუგრი

Fol

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

ფუზარიოზული ჭკნობა

ყაბახი

For

Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici

ფესვების ფუზარიოზული სიდამპლე

სოკოვანიდაავადებები

Px

Sphaerotheca fuliginea

ნაცარი

Lt

Leveilula taurica

ნაცარი

ZYMV

Zucchini yellow mosaic virus

ყაბაყის ყვითელი მოზაიკა

On

Oidium neolucopersici

ნაცარი

WMV

Watermelon mosaic virus

საზამთროს მოზაიკა

Va

Verticillium albo-atrum

ვერტიცილოზური ჭკნობა

PRSV

Papaya Ringspot Virus

პაპაიას რგოლური ლაქიანობის ვირუსი

Vd

Verticillium dahliae

ვერტიცილოზური ჭკნობა

ისპანახი

Ma

Meloidogyne arenaria

ნემატოდა

სოკოვანი დაავადებები

Pfs

Peronospora farinosa f.sp. spinaciae

ისპანახის პერენოსპოროზი

Mi

Meloidogyne incognita

ნემატოდა

Mj

Meloidogyne javanica

ნემატოდა

CMV

Cucumber mosaic cucumovirus

კიტრის ჩვეულებრივი მოზაიკა

CVYV

Cucumber mosaic cucumovirus

კიტრის ძარღვების გაყვითლება

ZYVM

Zucchini yellow mosaic virus

ყაბაყის ყვითელი მოზაიკა

Ccu

Cladosporium cucumerinum

კლადოსპორიოზი, ანუ ზეთისხილისებრი
ლაქიანობა

Cca

Corynespora cassiicola

ფოთლების ლაქიანობა

Px

Sphaerotheca fuliginea

ნაცარი

Tm

Bell pepper mosaic virus, Tobacco mild green mosaic
virus, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus

თამბაქოს მოზაიკა

PVY

Potato virus Y

კარტოფილის Y ვირუსი

TEV

Tobaco etch virus

თამბაქოს გრავირების ვირუსი

TSWV

Tomato spotted wilt virus

პომიდორის ბრინჯაოსფერი ლაქიანობა

ბაქტერიული დაავადებები

Xcv

Xanthomonas vesicatoria

შავი ბაქტერიული ლაქიანობა

სოკოვანიდაავადებები

Pc

Phytophthora capsici

ფიტოფტორა

MNSV

Melon necrotic spot virus

ნესვის ნეკროზული ლაქიანობის ვირუსი

Fom

Fusarium oxysporum f.sp. melonis

ფუზარიოზული ჭკნობა

Px

Sphaerotheca fuliginea

ნაცარი

ვირუსული

სოკოვანი

მავნებლები

ვირუსული დაავადებები

ვირუსული დაავადებები

კიტრი
ვირუსული დაავადებები

სოკოვანი დაავადებები

წიწაკა

ვირუსული დაავადებები

ნესვი
ვირუსული დაავადებები
სოკოვანიდაავადებები
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თესლების გაყიდვებისა და მიწოდების საერთო პირობები
გაყიდვების საერთო პირობები
მუხლი1. განმარტებები
1.	„მყიდველი“ - ფიზიკური ან იურიდიული
პირი, რომელიც დებს ყიდვა-გაყიდვის
ხელშეკრულებას Enza Zaden-თან პროდუქტების
შეძენის მიზნით.
2.	Enza Zaden ნიშნავს შ.პ.ს. „კარტლის
აგროსისტემებს“, იურიდიული მისამართი:
საქართველო, თბილისი 0171, მერაბ კოსტავას
ქ. 75 გ.
3.	vEnza Zaden და „მომხმარებელი“ შემდგომში
იწოდებიან როგორც „მხარეები“, ხოლო ცალცალკე - „მხარე“.
4.	„ინკოტერმსი“ ნიშნავს „ინკოტერმსს“,
გამოქვეყნებულს საერთაშორისო სავაჭრო
პალატის მიერ პარიზში და მოხმარებადს
დღევანდელ რეალობაში.
5.	„ინტელექტუალური საკუთრების
უფლება“ - ყველა მიმდინარე და მომავალი
ინტელექტუალური საკუთრების უფლება,
რომელიც მოიცავს უფლებას მემცენარეობაზე,
გამოგონების პატენტს, განმახორციელებლის
პატენტს და უფლებას, საავტორო უფლებას,
საწარმოო საიდუმლოებებს, სავაჭრო ნიშნებს,
მომსახურების ნიშნებს და ნებისმიერ სხვა
უფლებას მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში.
6.	«Naktuinbouw»ნიშნავს ჰოლანდიის
მემცენარეობის ინსპექციის სამსახურს.
იურიდიული მისამართი: Sotaweg 22, Postbus 40,
2370 AA Roelofarendsveen, Nethrrlands
7.	“შეკვეთის დადასტურება“ - Enza Zaden-ის
მიერ შესყიდვაზე შეკვეთის წერილობითი
დადასტურება, გაგზავნილი წერილით,
ელექტრონული ფოსტით ან შეფუთვის
წერილით.
8.	„წინადადება“ - გაყიდვის განსაზღვრული
პირობები, გამოყენებული კონკრეტული
გაყიდვისათვის და შეთავაზებული
მყიდველისათვის Enza Zaden-ისმიერ.
9.	„სარგავი მასალა“ - ყველა მცენარე და მოსავალი,
წარმოებული Enza Zaden-ის პროდუქციიდან და
განკუთვნილი ადამიანის მოხმარებისთვის.
10.	„საქონელი“ - თესლები და სარგავი
მასალა, განკუთვნილი Enza Zaden-ის
მყიდველებისათვის.
11.	„გადამუშავება“ აღნიშნავს პროდუქტის
დამუშავებას, მათ შორის მუშაობას სათესი
თვისებების, აღმოცენების უნარის, მცენარის
ხარისხის, დაავადებებთან და მავნებლებთან
ბრძოლის გაუმჯობესებისათვის.
12.	„პრაის-ლისტი“ - საქონელზე საბაზრო
ფასების ჩამონათვალი, გამოქვეყნებული და
გავრცელებული Enza Zaden-ისმიერ.
13.	„შეკვეთა შესყიდვაზე“ - განაცხადი საქონლის
შესყიდვაზე, განთავსებული მყიდველის მიერ.
14.	„გამძლეობასთან“ დაკავშირებული
ტერმინოლოგია აღნიშნავს დანართში მოცემულ
ინფორმაციას და ტერმინოლოგიას.
15.	„დანართი“ ნიშნავს დანართს ხელშეკრულებაზე
და გაყიდვების ზოგად პირობებზე.
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16.	„საქონლის სპეციფიკაცია“ - Enza Zaden-ის
ვებ-გვერდებზე და ბეჭდვით ფურცლებზე
გამოქვეყნებული ინფორმაცია.
მუხლი 2. არსებული საერთო პირობების გამოყენება
1.	გაყიდვების არსებული საერთო პირობები
თავისი დანართებით გამოიყენება ყველა
შეკვეთის და წინადადებისთვის, რომელსაც
Enza Zaden აფორმებს მყიდველისათვის.
2.	არსებითად, განსაზღვრულია მყიდველის
პირობების მიუღებლობა შესყიდვის მიმართ.
3.	Enza Zaden იტოვებს უფლებას, თავისი
შეხედულების მიხედვით პერიოდულად
შეცვალოს გაყიდვის პირობების მონაცემები.
გაყიდვების პირობების ახალი ვარიანტის
გამოყენება მოხდება ახალი შესყიდვების მიმართ
და დაარეგულირებს მათ, ამასთან კომპანია
ატყობინებს მყიდველს ახალი ვერსიის შესახებ.
ამ მომენტისთვის უკვე შეკვეთილი შესყიდვები
განხორციელდება გაყიდვების წინა ვერსიის
პირობებით.
4.	გაყიდვების საერთო პირობების ნებისმიერი
დებულება, რომელიც სასამართლოს
გადაწყვეტილებით ჩაითვლება გაუქმებულად
ან დაუსაბუთებლად და არ დაექვემდებარება
გასაჩივრებას, უნდა შეიცვალოს ახალი
დებულებით და ეს დებულება მაქსიმალურად
უნდა შეესაბამებოდეს ცვლილების მიზეზს
და შინაარსს. ერთი დებულების გაუქმება არ
მოქმედებს სხვა დებულებებზე მხარეების
შეთანხმების თანახმად.
5.	პირს, რომელიც არ არის ხელშეკრულების
მხარე, არა აქვს ხელშეკრულების პირობების და
დებულებების შესრულების უფლება.
მუხლი 3. შეკვეთა შესყიდვაზე და შეკვეთის
დადასტურება
1.	კომპანია Enza Zaden მყიდველს აწვდის
საქონელს თავის პრაისლისტში ან შეთავაზებაში
მითითებული ტარიფის მიხედვით.
2.	ნებისმიერი წინადადება, გაკეთებული Enza
Zaden-ის მიერ, შესაძლოა გაუქმებული იქნას
ნებისმიერ დროს და დაკარგოს ძალა 5 სამუშაო
დღის ან კომპანიის სხვა განსაზღვრული ვადის
გასვლის შემდეგ.
3.	Enza Zaden-სა და მყიდველს შორის
ხელშეკრულება ითვლება გაფორმებულად
შეკვეთის დადასტურების ან შეთავაზების
მიღების შემდეგ. შეკვეთის დადასტურების
გაგზავნის ან შეთავაზების მიღებამდე მხარეებს
შორის არ წარმოიქმნება არავითარი უფლებები
და მოვალეობები.
4.	წარმოებისა და დამუშავების პარამეტრები
უნდა იქნეს შეთანხმებული Enza Zaden-სა და
მყიდველს შორის აისახოს შესყიდვის შეკვეთაში.
შეკვეთაში დარეზერვებული განსაკუთრებული
პარამეტრების შემთხვევაში Enza Zaden არ არის
ვალდებული, მაგრამ მიიღებს ყველა საჭირო
ზომას, რომ მიაწოდოს მათი პროპორციული
რაოდენობა ან შესაბამისი ალტერნატივები,
რომელიც შეთანხმებული იქნებოდა Enza Zaden-

სა და მყიდველს შორის.ამასთან, მყიდველიარ
იღებს ხარჯების ან დანაკარგების კომპენსაციას,
თუკი მოქმედი კანონმდებლობით არ არის
განსაზღვრული მათი ანაზღაურება ნებისმიერი
სახელშეკრულებო შეზღუდვის მიუხედავად.
5.	Enza Zaden ვალდებულია შეასრულოს თავისი
მოვალეობანი შესყიდვის შეკვეთის მიხედვით.
ამავე დროს Enza Zadenუფლებამოსილია
გადახედოს შეკვეთას ზომის, შეფუთვის,
რაოდენობის და წონის მიმართებაში. ასეთი
ცვლილებების ზუსტი პარამეტრები და
შესაბამისი ფასის ცვლილებები შეთანხმდება
Enza Zaden-სა და მყიდველს შორის.
6.	შესყიდვაზე შეკვეთის განთავსების შემდეგ
მყიდველი ვალდებულია წარმოადგინოს
ინფორმაცია, სპეციფიკაცია და დოკუმენტები,
რომლებიც შეესაბამება მიმღები ქვეყნის წესებს
და მოთხოვნებს. მყიდველი ვალდებულია
აცნობოს Enza Zaden-ს იმპორტის ყველა
ფორმალობების შესახებ. მყიდველი ასევე
ვალდებულია წარმოადგინოს ინფორმაცია
სერტიფიკატების, ფიტოსანიტარული წესების,
იმპორტის და გამოთვლების დოკუმენტების
შესახებ.
7.	Enza Zaden არ არის პასუხისმგებელი შეკვეთის
შესრულების დაყოვნებაზე ან გაუქმებაზე,
თუკი მყიდველი არ შეასრულებს თავის
მოვალეობას მე-3 მუხლის მიხედვით. მყიდველი
პასუხისმგებელია იმ დანაკარგზე და ზიანზე,
რომელსაც მიადგება კომპანიას ამ მოვალეობების
შეუსრულებლობის გამო.
მუხლი 4. ფასები
1.	ყველა ფასი, რომელიც მითითებულია Enza
Zaden-ის პრაის-ლისტში, მოცემულია ლარებში
დღგ-ს გარეშე, ასევე ისეთი დამატებითი
ხარჯების გარეშე, როგორიცაა დამუშავების
ფასი, სატრანსპორტო და სადაზღვევო ხარჯები,
ხარისხის სერტიფიკატის ხარჯი, რომელთა
მიმართაც კომპანია შესაბამის შემთხვევაში
უფლებამოსილია წარუდგინოს მყიდველს
დამატებითი ანგარიში.
2.	ყველა ფასი, მითითებული პრაისლისტში, ექვემდებარება Enza Zaden-ის
მხრიდან შეთანხმებას. კომპანია იტოვებს
უფლებამოსილებას ცალმხრივად შეცვალოს
ფასები. Enza Zaden აწვდის ინფორმაციას
მყიდველს ახალი ფასების შესახებ.
3.	ცალკეული სახეობის ბოსტნეულის თესლებს,
რომლებიც გარკვეული პირობებით არის
გაყიდული და შესყიდული, შესაძლებელია
დაერიცხოს დამატებითი თანხა - კვადრატული
მეტრებზე ან სხვა ნებისმიერერთეულზეგადა
ანგარიშებით. მოცემული დამატებითი თანხა
გამოიყენება ერთი წარმოების ან სარგავი
მასალის გამოყვანის მიმართ, თუკი სხვა
ხეკშეკრულება არ არის მიღწეული მხარეებს
შორის.
მუხლი 5. შეკვეთის გაუქმება
თუკი შეკვეთა შესყიდვაზე გაუქმებულია

მყიდველისაგან ხელშეკრულების დადების შემდეგ,
მყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს მინიმუმ
10 %, რომელსაც Enza Zaden დააწესებს მიწოდების
შემდგომ. ეს გადახდა უნდა განხორციელდეს
ცალმხრივადხელშეკრულების გაუქმებისათვის
შესყიდვების შეკვეთის პირობების მიხედვით, ისე,
რომ არ მოხდეს Enza Zaden-ის უფლების დარღვევა,
მოითხოვოს ხარჯებისა და დანაკარგების სრული
კომპენსაცია.
მუხლი 6. გაგზავნა
1.	Enza Zaden იღებს ვალდებულებას გაგზავნოს
ნაყიდი საქონელი მყიდველთან მიწოდებისთვის
შეთანხმებულ ვადებში.
2.	მხარეებს შორის შეთანხმებული გაგზავნის
ვადა არ არის გარანტირებული. გაგზავნის
შეფერხების ან შეუსრულებლობის შემთხვევაში
მყიდველი ვალდებულია შეატყობინოს Enza
Zaden-ს წერილობითი ფორმით და წარადგინოს
საქონლის გაგზავნის დამატებითი ვადა.
ყველა შემთხვევაში, Enza Zaden არ არის
პასუხისმგებელი ზიანისთვის, განადგურებისა
და ხარჯებისათვის, რომელიც წარმოიქმნება
გაგზავნის და მიწოდების შეფერხებისა და
განუხორციელებისათვის, ხოლო მყიდველს არა
აქვს უფლება დაარღვიოს ხელშეკრულება.
3.	Enza Zaden-ის მიერ გაგზავნა ხორციელდება
ანაზღაურებადი გადაზიდვის
პირობებში. მყიდველი ანიჭებს კომპანიას
უფლებამოსილებას აირჩიოს გადამზიდავი
და გაუგზავნოს მყიდველს სატრანსპორტო
მომსახურების ანგარიში. საქონლის
განადგურების და დაზიანების რისკი, ასევე
ნებისმიერი დამატებითი ხარჯი მას შემდეგ, რაც
საქონელი გადაეცემა გადამზიდავს, გადადის
Enza Zaden-იდან მყიდველზე.
4.	მიწოდება შესაძლებელია განხორციელდეს
ცალკეული პარტიებით, ასეთ შემთხვევაში
Enza Zaden-ს აქვს უფლება წარადგინოს ანგარიში
თითოეული პარტიისათვის ცალ-ცალკე.
მუხლი 7. გადახდა
1.	მყიდველი ვალდებულია განახორციელოს
გადახდა 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში
ანგარიშის მიღების შემდეგ იმ საბანკო
ანგარიშზე, რომელსაც მიუთითებს Enza Zaden.
გადახდის ყველა სხვა ვადა უნდა იყოს
შეთანხმებული მხარეებს შორის.
2.	მყიდველს არა აქვს უფლება შეაფერხოს
გადახდა, მოახდინოს გამოქვითვა ან
თვითჩათვლა.
3.	მყიდველი ავტომატურად ითვლება
ხელშეკრულების დამრღვევ მხარედ, თუ
არ გაგზავნის შეტყობინებას არადროულად
გადახდაზე.
4.	ნაწილობრივი გადახდის შემთხვევაში, თუ
არ გაგზავნის შეტყობინებას არადროულად
გადახდაზე, მყიდველი ითვლება
ხელშეკრულების დამრღვევ მხარედ, ხოლო
დარჩენილი თანხა უნდა იქნეს სასწრაფოდ
გადახდილი.

5.	დავალიანებაზე ირიცხება ერთი პროცენტი
გადავადების ყოველ კალენდარულ თვეზე.
Enza Zaden ინარჩუნებს უფლებას, შეცვალოს
საპროცენტო განაკვეთი და ამის შესახებ აცნობოს
მყიდველს.
6.	Enza Zaden უფლებამოსილია მოახდინოს
დავალიანების არასასამართლო ამოღება
წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მყიდველი
ვალდებულია გადაიხადოს დავალიანების
არასასამართლო ამოღების ყველა ხარჯი,
არანაკლებ ვადაგადაცილებული თანხის 15%ისა, და ნებისმიერ შემთხვევაში არანაკლებ 250
ევროსი დღგ-ს გარეშე.
7.	მყიდველის მიერ განხორციელებული
გადახდები პირველ რიგში ხმარდება
არასასამართლო ამოღების ხარჯების გადახდას,
შემდეგ პროცენტების გადახდას და ამის
შემდეგ დაუფარავი ანგარიშების გადახდას
ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით.
8.	Enza Zaden ინარჩუნებს უფლებას, შეაჩეროს
მყიდველთან ნებისმიერი ხელშეკრულების
შესრულება, ასევე შეაჩეროს ყველა
მიწოდება მანამდე, სანამ მყიდველის მიერ
არ განხორციელდება ყველა ვადაგასული
გადასახადიEnza Zaden-ის სასარგებლოდ.
მუხლი 8. პრეტენზიები
1.	მყიდველი ვალდებულია მიწოდების დროს ან
მაქსიმალურად მოკლე დროში მიწოდებიდან
გულდასმით განახორციელოს საქონლის
დათვალიერება. მყიდველი უნდა დარწმუნდეს,
რომ მიღებული საქონელი შესაბამისობაშია
ხელშეკრულებასთან, საქონელი შესაბამისი
რაოდენობითაა, მიღებული საქონელი
პასუხობს მხარეებს შორის ხელშეკრულებით
განსაზღვრული ხარისხის ყველა
მოთხოვნილებას.
2.	მიწოდებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში
მყიდველი მოვალეა წერილობითი ფორმით
აცნობოს Enza Zaden-ს ყველა ხილული
დეფექტის და ნაკლის შესახებ. დაფარული
დეფექტების შემთხვევაში, მათი აღმოჩენის
შემდეგ ასევე 5 სამუშაო დღეში უნდა ეცნობოს
კომპანიას.
3.	წერილობით შეტყობინებაში უნდა იყოს
ინფორმაცია საქონლის გაგზავნის შესახებ
(თესლების პარტიის ნომერი, შეფუთვის
ფურცელი და ანგარიშის მონაცემები,
პრეტენზიის საფუძველი, დამამტკიცებელი
მასალები (ფოტოები, ექსპერტის დასკვნა და
ა.შ.), რომლებიც შესაძლოა დაამოწმოს Enza
Zaden-მა ან მესამე მხარემ. მყიდველმა უნდა
აწარმოოს ჩანაწერები საქონლის გამოყენების
და მდგომარეობის შესახებ. Enza Zaden-ის
მოთხოვნით, მყიდველი ვალდებულია თავისი
ხარჯით ხელი შეუწყოს საქონლის ნებისმიერ
შემოწმებას, გამოცდას ან სხვა გამოკვლევას.
4.	მყიდველს არა აქვს უფლება დააბრუნოს
საქონელი, თუ ეს არ არის შეთანხმებული Enza
Zaden-თან წერილობითი ფორმით.
5.	თუ Enza Zaden არ მიიღებს წერილობით

შეტყობინება პრეტენზიის შესახებ
განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში,
ითვლება, რომ მყიდველმა მიიღო საქონელი.
ყველა განცხადება ზიანის ან ზარალის
ანაზღაურების შესახებ, თუ გაკეთებულია
არაწერილობით ფორმით ან არა განსაზღვრულ
დროში, არ იქნება მიღებული და მყიდველი
იღებს პასუხისმგებლობას შესაბამის ზიანზე და
ზარალზე.
6.	თუ მხარეები ვერ თანხმდებიან საქონლის
ხარისხში, მათ აქვთ უფლება, მიმართონ
Naktuinbouw-ს შემოწმების ჩასატარებლად.
შემოწმების საფასურს იხდის ბრალეული
მხარე. შემოწმება ტარდება სერტიფიცირებულ
ნიმუშზე და მხარეები ვალდებული არიან
იხელმძღვანელონ მიღებული შედეგებით.
7.	მოქმედი კანონმდებლობის მაქსიმალურად
მისაღებ ხარისხში მყიდველის და Enza Zadenის პასუხისმგებლობა რეგულირდება მე-12
მუხლით. 					
		
მუხლი 9. საკუთრების უფლების დაცვა
1.	თუ არ არის მხარეების შეთანხმება კონკრეტულ
საკითხზე, Enza Zaden ინარჩუნებს საკუთრების
უფლებას საქონელზე, სანამ არ მოხდება
ანგარიშების გადახდა, ასევე ხელშეკრულების
პროცენტების და არასასამართლო აღსრულების
ხარჯების გადახდა.
2.	მყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს
Enza Zaden-ის პროდუქტი ჩვეულებრივი
მოღვაწეობის დროს, მაგრამ არა აქვს უფლება
გადასცეს საქონელი მესამე მხარეს გირაოს სახით
და გამოიყენოს გარანტიის საშუალებად Enza
Zaden-თან წერილობითი შეთანხმების გარეშე.
3.	თუ იმ ქვეყნის კანონმდებლობა, სადაც
მიეწოდება საქონელი, მოიცავს უფრო მეტად
დამუშავებულ დებულებებს საკუთრების
დაცვის შესახებ, ვიდრე მოცემულ მუხლშია,
მაშინ ითვლება, რომ ეს დებულებები
შეთანხმებულია მხარეებთან.
4.	Enza Zaden-ის პირველი მოთხოვნისთანავე
მყიდველი ვალდებულია ოფიციალურად
მისცეს Enza Zaden-ს გირაოში ყველა საქონელი
და მათი გამოყენების ყველა შედეგი ან მისცეს
ყველა ნებისმიერი სხვა გარანტია, რომელიც
შეესაბამება Enza Zaden-ის მოთხოვნებს.
მუხლი 10. ფორსმაჟორული გარემოებები
1.	ფორსმაჟორული გარემოებების წარმოქმნის
შემთხვევაში, თუ არ არის სასამართლოში
მიმართვის საჭიროება, Enza Zaden-ს შეუძლია
მთლიანად ან ნაწილობრივ შეაჩეროს
ხელშეკრულების მოქმედება. ფორსმაჟორული
მდგომარეობის გახანგრძლივების შემთხვევაში
კი შეუძლია ხელშეკრულების მთლიანად ან
ნაწილობრივ ანულირება. არცერთ აღნიშნულ
შემთხვევაში Enza Zaden არ არის ვალდებული
გადაუხადოს კომპენსაცია მყიდველს
ხელშეკრულების მოქმედების შეჩერებასთან ან
გაუქმებსთან დაკავშირებით.
2.	ფორსმაჟორული მდგომარეობა ნიშნავს
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თესლების გაყიდვებისა და მიწოდების საერთო პირობები
ნებისმიერ გაუთვალისწინებელ ან Enza Zadenგან არაკონტროლირებად გარემოებას, რომლის
შედეგად მთელი ან ნაწილი საქონლის მიწოდება
შეუძლებელია ან არ შეიძლება მისი მოთხოვნის
დასაბუთება. ფორსმაჟორულ გარემოებად
ითვლება ომი, ომის რისკი, აჯანყება,
წყალდიდობა, წყლის სტიქიისგან გამოწვეული
ნგრევა, ხანძარი, სატრანსპორტო პრობლემები,
გაუთვალისწინებელი ტექნიკური პრობლემები,
ავარია, გაფიცვა Enza Zaden-ში ან მესამე მხარეში,
ემბარგო, იმპორტზე და ექსპორტზე აკრძალვები,
სრული ან ნაწილობრივი კონფისკაცია ან მისი
შვილობილი კომპანიების აქციების შესყიდვა
სამოქალაქო ან სამხედრო ორგანიზაციების მიერ,
სატრანსპორტო სიმძლავრეების დანაკლისი,
Enza Zaden-ის მიმწოდებლებისგან მიწოდების
ჩაშლა ან შეფერხება, აღჭურვილობის დაზიანება,
Enza Zaden-ის კუთვნილი კომპანიების დაშლა ან
სტაგნაცია, ასევე საქონლის დეფიციტი, რომლის
შედეგად საქონლის მთლიანი რაოდენობის
ან ნაწილის მიწოდება შეუძლებელია ან არ
შეიძლება მისი მოთხოვნის დასაბუთება.
3.	ფორსმაჟორული გარემოება ასევე ნიშნავს
გარემოებებს, რომლებიც მოქმედებენ
წარმოების და დამუშავების რეზერვირებაზე.
აღნიშნული გარემოებები უფლებას აძლევენ
Enza Zaden-ს მიაწოდოს მყიდველს საქონელი
შეკვეთის პროპორციონალური მოცულობით
და შეინარჩუნოს ამ მუხლის შესაბამისი ყველა
უფლება.
მუხლი 11. საქონლის გამოყენება (ლიცენზია) და
ინფორმაცია საქონელზე
1.	Enza Zaden გადასცემს მყიდველს შეზღუდული
დატვირთვის ლიცენზიას იმ ხელშეკრულების
მოქმედების ვადებში, რომელიც ითვალისწინებს
საქონლის გამოყენებას სამრეწველო
მიზნებისათვის ან სარგავი მასალის გამოყვანას
და გაყიდვას.
2.	მყიდველმა არ უნდა გამოიყენოს ან ხელი
შეუწყოს საქონლის ან სარგავი მასალის
რომელიმე საკვლევი, სასელექციო,
მოლეკულური ან გენეტიკური ანალიზისათვის
გამოყენებას. ასევეარ უნდა გამოიყენოს
თესლები სამრეწველო წარმოებისა და ან
სარგავი მასალის გამოყვანისაგან განსხვავებული
მიზნებისათვის.
3.	მყიდველს, Enza Zaden-ისგან წინასწარი
წერილობითი შეთანხმების გარდა, აკრძალული
აქვს მიაწოდოს ნებისმიერი საქონელი ნებისმიერ
სხვა პირს და კომპანიას წარმოებისათვის
და გამოყვანისათვის. ასევე არ შეუძლია
გაავრცელოს, გაყიდოს, გადასცეს, დაუთმოს,
საფუძველი ჩაუყაროს, შესთავაზოს გირაოს
სახით ნებისმიერი Enza Zaden-ის საქონელი.
4.	თუ მყიდველი Enza Zaden-გან წერილობითი
შეთანხმების შემდეგ ყიდის ან გადასცემს
საქონელს მესამე პირს, მან უნდა დააკისროს მე11 მუხლის 1,2 და 3 პუნქტების მოვალეობა მესამე
პირს. გარდა ამისა, მყიდველმა უნდა მიუთითოს
თავის ხელშეკრულებაში მესამე მხარესთან, რომ
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ეს გარემოებები ასევე მოქმედებს Enza Zaden-ის
სასარგებლოდ, რომელსაც შეუძლია დაეყრდნოს
მათ სასამართლო პროცესზე, თუკი მოხდება
მათი დარღვევა მესამე პირის მიერ.
5.	მყიდველმა არ უნდა დაიქირაოს
სუბკონტრაქტორები თავისი ნებისმიერი
უფლების განსახორციელებლად Enza Zadenის წერილობითი თანხმობის გარეშე. ასეთი
თანხმობა გაიცემა კომპანიის მიერ მყიდველის
წინასწარი წერილობითი განაცხადის შემდეგ.
ამავე დროს, Enza Zaden-მა შესაძლოა მოთხოვოს
მყიდველს, ჩართოს მესამე პირთან თავის
ხელშეკრულებაშინებისმიერი პირობები.
6.	Enza Zaden-ის მიერ ან მისი სახელით
გაკეთებული ყველა კატალოგი და
დოკუმენტებისაქონლის ხარისხზე,
შემადგენლობაზე, წონაზე, ზომებზე
მაქსიმალურად ეფუძნება კომპანიის ტესტებს
და პრაქტიკულ გამოცდილებას მყიდველის
დასახულ მიზნებთან რაიმე ვალდებულების ან
გარანტიების გარეშე.
7.	მყიდველი აცნობიერებს, რომ ნებისმიერი
ინფორმაცია, რომელსაც წარმოადგენს Enza
Zadenსაქონლის ხარისხთან (აღმოცენება,
მდგრადობა, მექანიკური ან გენეტიკური
მოდიფიკაციის არქონა, თესლების სიჯანსაღე
და სხვ.) და მწარმოებლობასთან დაკავშირებით,
მიესადაგება მხოლო Enza Zaden-ის ჩატარებულ
ტესტებს, განსაზღვრულ სატესტო ეგზემპლარს
და განსაზღვრულ პირობებს, რომლებშიც
ტარდებოდა სატესტო სამუშაოები.
8.	მყიდველის მიერ მიღებული შედეგები
დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე,
როგორიცაა მოვლა-მოყვანის ადგილი და
პირობები, კლიმატი, ნიადაგი, დაავადებებისაგან
დაცვის და შენახვის მეთოდები. მყიდველი
იღებს სრულ პასუხისმგებლობას მიღებულ
გადაწყვეტილებებზე საქონლის სხვადასხვა
პირობებში და სხვადასხვა მიზნებისათვის
გამოყენებაზე.
9.	Enza Zaden წარმოადგენს მთელ
ინფორმაციას საქონლის შესახებ მყიდველის
მხარდასაჭერად და არცერთ შემთხვევაში არ
არის პასუხისმგებელი მყიდველის წინაშე
წარმოდგენილი ინფორმაციიდან გადახრაზე.
Enza Zaden არ არის პასუხისმგებელი
ინფორმაციაზე საქონლის დაავადებებისადმი
რეზისტენტულობის შესახებ დანართ 1-თან
შესაბამისად, ასევე Enza Zaden-ია ვებ-გვერდებზე
გამოქვეყნებულ საქონლის სპეციფიკაციაზე.
10.	Enza Zaden-ის მიერ გაცემული ყველა
გარანტია კარგავს ძალას და კომპანია არ არის
პასუხისმგებელი მყიდველის მიმართ იმ
საქონელზე, რომელიც ხელახლა შეიფუთა,
შეიწამლა, ინახებოდა ან დამუშავდა Enza Zadenის მეთოდებისგან განსხვავებული მეთოდებით.
11.	მყიდველი აცნობიერებს, რომ საქონელი,
რომელსაც მიაწოდებს Enza Zaden, არ არის
განკუთვნილი ადამიანის და ცხოველის საკვებად
მოხმარებისათვის.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა და ანაზღაურების
გარანტია
1.	Enza Zaden არცერთ შემთხვევაში არ ატარებს
პასუხისმგებლობას მყიდველის წინაშე (ან
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ნებისმიერი
მესამე პირის წინაშე) ნებისმიერი ფაქტობრივი,
საჯარიმო, პირდაპირი ან ირიბი ზარალისათვის,
როგორიცაა ხელიდან გაშვებული მოგება,
შემოსავალი, საქმიანი რეპუტაცია, საწარმოო
ზარალი, არშემდგარი კონტრაქტები და
განუხორციელებელი შესაძლებლობები.
2.	Enza Zaden-ის პასუხისმგებლობა
კანონმდებლობით მაქსიმალურად
ნებადართული ზომებით შემოსაზღვრულია
საქონლის საფასურით (დღგ-ს ჩაუთვლელად)
და უნდა შემოიფარგლოს საქონლის შეცვლით
დამატებითი ფასის გარეშე, ან საქონლის ფასის
ტოლფასი თანხით.
3.	Enza Zaden-ის პასუხისმგებლობაზე ყველა
პრეტენზია ან კომპენსაციები წარდგენილი უნდა
იყოს მყიდველის მიერ 12 თვის განმავლობაში
საქონლის მიწოდებიდან და წყდება მათი
მოქმედება მითითებული ვადის ამოწურვიდან.
4.	მყიდველი აცნობიერებს Enza Zaden-ის
პასუხისმგებლობის ყველა მითითებულ
შეზღუდვას და ადასტურებს თავის თანხმობას.
5.	მოქმედი კანონმდებლობის მაქსიმალურად
დასაშვები ხარისხით მყიდველი იცავს
Enza Zaden-ის და მისი აფილირებული
საზოგადოების, დირექტორების და
თანამშრომლების ინტერესებს და ანაზღაურებს
ხარჯებს ყველა პრეტენზიიდან, მოქმედებიდან,
ზარალებიდან, ჯარიმიდან, ასევე იურიდიული
მომსახურების ხარჯებს. მყიდველი
ანაზღაურებსEnza Zaden-თვის მიყენებული
ზარალის თანხის 100%-ს წინამდებარე პუნქტთან
შესაბამისობით.
მუხლი 13. ინტელექტუალური
საკუთრების უფლება.
1.	მყიდველი ეთანხმება და აღიარებს ლიცენზიის
შესაბამისად Enza Zaden-ის განსაკუთრებულ
უფლებას ინტელექტუალურ საკუთრებაზე
საქონელთან, სარგავ მასალასთან, ჯიშებთან,
ჰიბრიდებთან ან ბიოლოგიურ მასალასთან
(გენეტიკის, დახასიათებების, ტექნოლოგიების,
ფენოტიპური პარამეტრების ჩათვლით), ასევე
Enza Zaden-ის სავაჭრო ნიშნებთან მიმართებაში.
2.	თუ მოქმედი კანონმდებლობა საშუალებას
აძლევს მყიდველს დააწესოს რაიმე უფლება
ინტელექტუალურ საკუთრებაზე საქონლის,
სარგავი მასალის ან მისი ტრანსფორმაციის,
ჯიშების, ჰიბრიდების ან მათი ბიოლოგიური
მასალის (გენეტიკის, დახასიათებების,
ტექნოლოგიების, ფენოტიპური პარამეტრების
ჩათვლით) მიმართებით, მყიდველი თანხმდება
დაუყოვნებლად გადასცეს Enza Zaden-ს ასეთი
ინტელექტუალური საკუთრების უფლება.
მყიდველი ეთანხმება იმ გარემოებას, რომ Enza
Zaden დაარეგისტრირებს გადაცემულ უფლებებს
კანონმდებლობასთან შესატყვისობით.

3.	მყიდველი თანახმაა, რომ არ გამოიყენოს
და არ დაარეგისტრიროს სავაჭრო ნიშნები,
სასაქონლო ნიშნები, კომპანიის სახელწოდება,
დომენის სახელწოდება, სიმბოლოები და
სხვადასხვა სახელწოდება, იდენტური ან მსგავსი
კომპანიის სავაჭრო ნიშნებთან, სასაქონლო
ნიშნებთან, კომპანიის სახელწოდებასთან,
დომენის სახელწოდებასთან, სიმბოლოებთან
და სხვადასხვა სახელწოდებასთან, რომლების
არის Enza Zaden-ის ან მისი აფილირებული
საზოგადოებების საკუთრება.
4.	მყიდველი უფლებამოსილი არ არის, გამოიყენოს
Enza Zaden-ის სავაჭრო ნიშნები, დასახელებები
ან გამოსახულებები ამა თუ იმ მიზნისათვის Enza
Zaden-გან წერილობითი თანხმობის გარეშე.
5.	იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი საწარმოო
პროცესში, სარგავი მასალის გამრავლებისას
აღმოაჩენს მუტაციების წარმოქმნას, იგი
ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს Enza
Zaden-ს.
6.	Enza Zaden-ის წერილობითი მოთხოვნის
საფუძველზე, მყიდველი ვალდებულია
დაუყოვნებლივ გადასცეს Enza Zaden-ს
გამოყვანილი ჯიშების და ჰიბრიდების
(მაგალითად, მუტაციის შედეგად) მასალის
საკმარისი რაოდენობა ტესტების ჩატარების
მიზნით.
7.	წარმოებულ და გამოყვანილ ჯიშებთან და
ჰიბრიდებთან მიმართებაში (მუტაციების
წარმოქმნის ჩათვლით) მყიდველი ვალდებულია
მიიღოს წინასწარი ნებართვა Enza Zaden-იდან
მუტაციის ელემენტებთან ან შეგროვებულ
მასალასთან შემდეგი მოქმედებების
ჩასატარებლად: ა) წარმოება ან აღწარმოება; ბ)
კონდიციონირება გამრავლების მიზნით; გ)
წინადადება გაყიდვისათვის; დ) გაყიდვები და
მარკეტინგის სხვა სახეობები; ე) იმპორტი და
ექსპორტი; ვ) შენახვა.
8.	ახალი მუტაციები, წარმოქმნილი
მუტაციებიდან, ასევე ითვლება Enza Zaden-ის
ჰიბრიდების და ჯიშების წარმოებულ სახეობად,
რომელთა მიმართაც გამოიყენება მე-5-მე-7
პუნქტები მე-13 მუხლის.
9.	მყიდველი ვალდებულია არ დააბრკოლოს და
ხელი შეუწყოს Enza Zaden-ის შემოწმებებს მისი
უფლებების ან ხელსეკრულებების შესაძლო
დარღვევების აღმოჩენის მიზნით. მყიდველი
ვალდებულია უზრუნველყოს Enza Zaden-ის, ან
მის მიერ დანიშნულ პირის ან კომპანიის დაშვება
შენობებში, მათ შორის სათბურებში, გახადოს
ხელმისაწვდომი მისი ადმინისტრაციული და
სასოფლო-სამეურნეო მოღვაწეობის საბუთები.

იგივე ვრცელდება მესამე პირზე, რომელიც
მოქმედებს მყიდველის სახელით.
10.	მყიდველი ვალდებულია გაუწიოს სრული
ხელშეწყობა Enza Zaden-ს მისი უფლებების
დაცვაში.
მუხლი 14. ხელშეკრულების არშესრულება,
მოქმედების შეჩერება და შეწყვეტა
1.	ხელშეკრულების თანახმად, ერთ-ერთი მხარის
მიერ თავისი მოვალეობების არდაუცველობის
შემთხვევაში, მეორე მხრიდან დარღვევის
შესახებ წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან
30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში, მხარე,
რომელსაც არა აქვს დარღვევა, უფლებამოსილია
შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ხელშეკრულების
მოქმედება სასამართლოსადმი მიმართვის
გარეშე. მას უნარჩუნდება ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ყველა უფლება, მათ შორის
დანაკარგების და ხარჯების ანაზღაურება.
2.	თუ მყიდველი ლიკვიდირებულია,
გამოცხადდა ბანკროტად ან შეაჩერა
გადახდები, ანხორციელებს თავისი
აქტივების გამორიცხვას კრედიტორების
სასარგებლოდ, გახდა გარეშე ზემოქმედების
ობიექტი ან ლიკვიდირდება, მაშინ, მოქმედი
კანონმდებლობის მაქსიმალურად დასაშვები
ხარისხით, გადახდაზე ყველა მისი მოვალეობა
ექვემდებარება დაუყოვნებლივ შესრულებას,
ხოლო Enza Zaden უფლებამოსილია შეაჩეროს
ან შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება,
ამასთან ერთად შეინარჩუნოს მყიდველისგან
დანაკარგების და ხარჯების სრული
კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება.
3.	მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტში ასახული
ნებისმიერი შემთხვევის დადგომისას მყიდველი
მოვალეა დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის
შესახებ Enza Zaden-ს. მყიდველი აძლევს Enza
Zaden-ს უფლებას, ან იღებს ვალდებულებას
დამოუკიდებლად განახორციელოს საჭირო
დოკუმენტების რეგისტრაცია და მიმართოს
ყველა საჭირო მოქმედებას ხელშეკრულების
პირობების შესასრულებლად, მათ შორის
საგადახდო მოვალეობების შესრულების
უზრუნველყოფას.
მუხლი 15. დასკვნითი დებულებები
1.	გაყიდვების მოცემული საერთო პირობები
ცვლიან წინა ვერსიებს და გამოიყენებიან
ყველა ხელშეკრულების მიმართ, რომლებიც
დადებულია Enza Zaden-ის ვებ-გვერდზე (www.
enzazaden.com.) პუბლიკაციის შემდეგ.
2.	მყიდველს არა აქვს ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული თავისი უფლებებისა და
მოვალეობების მესამე პირისთვის გადაცემის
უფლება Enza Zaden-ის წინასწარი წერილობითი
თანხმობის გარეშე.
3.	მყიდველი თანხმდება, რომ Enza Zaden-ისთვის
ნებადართულია ნებისმიერ დროს გადასცეს
ხელშეკრულებით განსაზღვრული საკუთარი
უფლება და მოვალეობა მესამე პირს.
4.	ხელშეკრულება შესაძლოა შეიცვალოს მხოლოდ
ორივე მხრიდან ხელმოწერილი დოკუმენტის
საშუალებით.
მუხლი 16. გამოყენებული კანონმდებლობა.
ყველა მხარე უსიტყვოდ თანხმდება, რომ
ხელშეკრულება და ნებისმიერი კამათი და
პრეტენზიები, რომლებიც წარმოქმნილია მისი ან
მისი შინაარსით ან ფორმით (არასახელშეკრულებო
კამათისა და პრეტენზიების ჩათვლით) უნდა
დარეგულირდეს საქარტველოს კანონმდებლობით.
მუხლი 17. საკამათო საკითხების გადაწყვეტა.
1.	გაყიდვების საერთო პირობებთან ან
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული კამათის
შემთხვევაში, მხარეები ვალდებულები არიან,
თუკი კამათი არ გვარდება მშვიდობიანი გზით,
ჯერ მიმართონ სასამართლოს საერთაშორისო
სავაჭრო პალატის რეგლამენტის თანახმად.
თუ კამათი არ დარეგულირდა მედიაციის
პროცედურის ჩატარებაზე განაცხადის
გაკეთების, ან იმ ვადის ამოწურვიდან, როდესაც
მხარეებს შეეძლოთ წერილობითი ფორმით
მოლაპარაკებულიყვნენ, 45 დღის განმავლობაში,
მაშინ ასეთი კამათი უნდა დარეგულირდეს
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო
რეგლამენტის შესაბამისად ერთი ან მეტი
მოსამართლის მეშვეობით.
2.	მედიაციის და საარბიტრაჟო განხილვების
ადგილია თბილისი, საქართველო.
3.	მიუხედავად ამისა, Enza Zaden უფლებამოსილია
გამოიძახოს მყიდველი სასამართლოში
მყიდველის იურიდიული მისამართის
მიხედვით.
4.	სასამართლო განხილვების შემთხვევაში,
რომლებიც მიმდინარეობს საერთაშორისო
სავაჭრო პალატის და/ან საერთაშორისო
სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო განხილვებით,
საქართველოს სასამართლოებს აქვთ
განსაკუთრებული იურისდიქცია ნებისმიერი
კამათისა და პრეტენზიის მოსაგვარებლად,
რომლებიც წარმოქმნილია ხელშეკრულებით ან
პროცესუალური მოქმედებებით.
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