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Speci
Speci baburra

Vedrana F1

Është hibrid shumë i hershëm i llojit të Baburrës së bardhë-gjelbër me tipar gjysëm të
hapur. Ka një sistem rrënjor shumë të fuqishëm i cili i mundëson një rritje të qëndrueshme
dhe aftësi të madhe adaptuese në çdo lloj terreni ku kultivohet. Ka polinim masiv në të
gjitha kushtet. Është hibrid me rendiment shumë të lartë, frutat e të cilit janë të mëdha
(mbi 200 g) me tul të trashë, uniformë, katrorë me ngjyrë të gjelbër të bardhë.
Është i përshtatshëm në të gjitha kushtet e kultivimit. Vedrana është lloji i baburrës
më të kërkuar në rajon.
HR: TMV:0-2

Olympus F1

Olympus është një hibrid i hershëm me ngjyrë të kuqe i llojit Baburra. Bima e këtij hibridi
është e fuqishme dhe me potencial të lartë prodhimi. Frutat janë të rregullta, katrorë me
madhësi mbi 250 g. Ky hibrid është i thjeshtë në kultivim duke u përshtatur në të gjitha
llojet dhe kushtet e kultivimit.
HR: Xcv:1-3

Vedrana F1

Olympus F1
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Speci
Speci djegës

Homera F1

Homera është hibrid shumë i hershëm i specit djegës të llojit “Çarlston”, me fruta shumë të
gjatë, të njëtrajtëshme dhe me shumë tul. Frutat kanë një madhësi 3,5 x 20 cm, me ngjyrë
të gjelbër të çelur të shndritëshme. Bimët janë të fuqishme, dhe kanë rritje të hapur që
mundëson një proces vjelie të lehtë. Ka një polinim shumë të mirë dhe prodhimtari të lartë.
HR: Tm:0

Speci me formë konike

Teseo F1

Teseo është një hibrid i ri mesatarisht i hershëm. Jep rezultate të shkëlqyeshme si në sere
ashtu edhe në fushë të hapur. Ky varietet është shumë produktiv dhe me cilësi të lartë
të frutave. Madhësia dhe forma e frutave është shumë e rregullt. Fruti është i gjatë (me
përmasa 5-7 cm x 20 cm) me ngjyrë të gjelbër të mbyllur dhe më vonë merr ngjyrë të kuqe
të shndritëshme. Ky varietet i Specit, është shumë i kërkuar në tregje të ndryshme.
HR: PVY:0/Tm:0 | IR: TSWV:0

Homera F1

Teseo F1
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Speci
“Tipi Hungarez”

Nemezis F1

Është një hibrid më i hershëm i të ashtuquajturit “Lloji Hungarez”. Ka trajtën e konit me
ngjyrë të bardhë. Bimët kanë rritje kompakte, me tipare gjysëm të hapur. Ka potencial të
lartë prodhimi dhe cilësi të mrekullueshme. Frutat janë të njëtrajtëshme për nga forma
dhe madhësia, me gjatësi rreth 17 cm, me ngjyrë të bardhë me tul, e trashësi mesatare.
Hibridi ka aftësi të lartë adaptuese dhe është tolerant ndaj sëmundjeve.
HR: Tm:0-2

Nemezis F1

Skytia F | Hibrid i ri

Skytia është një hibrid i ri konik me ngjyrë të bardhë. Është varietet i hershëm. Madhësia
e frutit është 17-18 cm. Kultivohet shumë mirë edhe në temperatura të ulta. Frutat janë me
cilësi mjaft të lartë dhe në përputhje me standartet e eksportit. Ka rendimente të larta
edhe në periudhën e dimrit kur kushtet janë të pafavorshme.
HR: Tm:0-2

Lily F1

Lily është Spec me ngjyrë të gjelbër të hapur që karakterizohet nga rezistenca e lartë.
Fruti vjen në trajtë konike, me tul të trashë dhe sipërfaqe të lëmuar të frutit. Cilësia e frutit
dhe rendimenti i lartë janë dy nga karakteristikat e këtij hibridi që e bëjnë atë shumë të
pëlqyer nga kultivuesit dhe eksportuesit.
HR: Tm:0-2/Xcv:1-3

Speci

Kod

Emri shkencor

Termi ne Shqip

Kerpudhat

Pc

Phytophthora capsici

Vrugu i specit

TMV

Tobacco mosaic virus

Virus mozaik i duhanit

TSWV

Tomato spotted wilt virus

Virusi i vyshkjes se specit.

PVY

Potato virus Y

Virusi Y i patates

Xv

Xathomonas sp.

Njollosja bakteriale.

Xcv

Xanthomonas campestris vesicatoria

Njollosja e zeze bakteriale

Ma

Meloidogyne arenaria

Nematoda Arenaria (Ranore).

Mi

Meloidogyne incognita

Nematoda – Incognita ( e pa njohur)

Mj

Meloidogyne javanica

Nematoda – Japanika

Viruset

Skytia F1
Bakteriet

Nematodat

Lily F1
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Descriptions, recommendations and illustrations in brochures and leaflets shall correspond as closely as possible to tests and practical experience and are
subject to typographical and/or printing errors. This information shall be provided to assist professional growers and users, whereby variable local conditions
must be taken into account. Under no circumstances shall Enza Zaden accept liability based on such information for deviating results in the cultivated product.
Current information concerning the resistances is available on www.enzazaden.com.
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