Жұқа қабатты жылыжайлар мен ашық грунтқа
отырғызуға арналған көкөніс дақылдарының каталогы
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Құрметті серіктестер!
2018 жылы өзінің 80 жылдығын атап өткелі отырған Enza Zaden
компаниясы көп жылдардан бері көкөніс дақылдарының селекциясы,
тұқымдарын өндіру және сату саласындағы әлемдік көшбасшылардың
қатарында келеді.
2015 және 2016 жылдары Enza Zaden Нидерландтағы беделді «Hillenraad
100» басылымының ауыл шаруашылығы саласындағы жетекші
100 компанияның рейтингінде көш бастады. Бұл беделді марапат
Нидерландтың ауыл шаруашылығы саласында «Оскармен» тең келеді.
2016 жылы 7 сәуірде Family Business Foundation (Отбасылық Бизнес
Қоры) Enza Zaden Нидерландтағы үздік отбасылық компания
ретінде жыл сайынғы сыйлықты тапсырған. Компанияда 1800-ден
астам қызметкер жұмыс жасайды, сонымен қатар, қазіргі таңда
ол біліктілігі жоғары персоналға, тиімді технологиялар мен жаңа
құрылғыларға инвестиция салуын жалғастырып отыр. Компания
қызметінің негізгі бағыттары сапа және инновациялар болып табылады.
Біздің мақсатымыз – тұтынушыға денсаулыққа пайдалы алуан түрлі
көкөністерді ұсыну. Мультилокальді тәсілді қолдана отырып және
жергілікті нарықта тұтынушылармен тығыз қатынасты жолға қою
арқылы біз тұтынушы, өндіруші және сауда желілерінің сұраныстарына
сәйкес келетін сұрыптар мен гибридтер алуға тырысамыз. Мінсіз сапа
мен өнімдердің артықшылығы нәтижесінде жеткізу тізбегінің барлық
буындары ұтады.
Enza Zaden өнімдерінің әр алуандығы 24-тен астам көкөніс
дақылдарының 1100-ден астам гибридтерін құрайды, олардың
қатарында, ең негізгілері томат, бұрыш, қияр, салат, пияз, қауын
болып табылады. Kомпанияның 43 ғылыми-зерттеу станциялары
мен сауда өкілдіктері бар, сонымен қатар, 25 мемлекетте 3 бірлескен
кәсіпорындары жұмыс жасайды. Бүгінгі таңда Enza Zaden дүние
жүзіндегі тез қарқынмен дамып келе жатқан компаниялардың бірі.
Жыл сайын компания өзінің айналымының 30% жаңа селекциялық
технологиялар мен ғылыми әзірлемелерге инвестиция түрінде
жұмсайды.

Эльнард Хожа–Ахмедов
Бас директор

«Энза Заден Қазақстан» ЖШС

Біз үнемі нарықтың қажеттіліктерін зерттеп, оның даму бағытын
болжауға тырысамыз. Біздің селекционерлер мен ғылыми-зерттеу
орталықтарының шығармашылық әдісі, тәжірибесі және топтық
жұмысы, сонымен қатар, заманауи технологияларды пайдалану
селекцияда жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік беріп, нарыққа жаңа
сұрыптар мен тамаша сападағы гибридтерді қысқа мерзім ішінде
ұсынуға жағдай жасайды.
Ең басты міндетіміз ең жақсы сападағы тұқымдарды жеткізу болып
табылады. Тұтынушыларымыздың тұқымға қажеттіліктерін уақтылы
қанағаттандыру үшін біз дүние жүзінің барлық түкпірінде өндірістік
алаңдар ұйымдастырамыз. Тұқым өндіру бөліміміз тұқымдардың өнуін,
сұрыптың тазалығын және ауруларға шалдықпауын тексеріп, жаңа
әдістер әзірлейді және енгізеді.
Әртүрлі мемлекеттерде көптеген сынақтар жүргізе отырып, біз қандай
да бір нарыққа сәйкес келетін селекциялық материалды мұқият
іріктейміз. Жергілікті өндірушілермен тығыз әрекеттестікте жұмыс
жасай отырып, нарықтық үрдісті ескереміз, кейде өзіміз болашақ даму
векторын белгілейміз. Осының салдары ретінде біз жергілікті өндіріс

жағдайлары мен тұтынушылардың сұраныстарына максималды сәйкес
келетін үздік гибридтер мен сұрыптарды дайындаймыз.
Enza Zaden ашық грунтта және жұқа қабатты жылыжайларда өсіруге
арналған гибридтері мен сұрыптары Қазақстандағы өндірушілергеде
белгілі. Қызанақтың «Буран», «Лоджейн», «Байконур», қиярдың «Тристан»
және «Седрик», бұрыштың «Ведрана», «Лотта», кәдінің «Ардендо»,
пияздың «Саманта», асқабақтың «Матильда», шалғамның «Селеста»
гибридтерін, салаттың «Даймонд», аскөктің «Голдкрон», ақжелкеннің
«Итальянский Гигант», райханның «Рози» сұрыптарын мамандар
лайықты бағалаған.
Қазақстанның нарығына арналған жаңа каталогты Сіздердің
назарларыңызға ұсынамыз, мұнда таныс ассортиментпен қатар, ашық
грунтта және жұқа қабатты жылыжайларда өсіруге арналған жаңа
селекциялық материалдар көрсетілген.
Жаңа гибридтер Enza Zaden үшін дәстүрлі өнімдер топтары: ірі жемісті
қызанақ, куб және конус тәрізді пішінді тәтті бұрыш, корнишон қияр,
шалғам, салат, асқабақ, дәмтатымдық дақылдар және жаңа қызанақ
селекциялық бағыттар: қызғылт жемісті және детерминантты қызанақ,
пияз, кәді, баялды, түсті қырыққабат және саумалдық түрінде берілген.
Аталған сұрыптар мен гибридтердің көпшілігі ТМД елдерінде, Шығыс
және Батыс Еуропа мемлекеттерінде табысты өсіріліп отыр.
2017 жылы Алматы қаласында Enza Zaden коммерциялық бөлімшесі “Enza Zaden Kazakhstan” ЖШС ашылған. Біздің компания болашақтағы
Қазақстанның көкөніс индустриясының әлеуетіне зор сеніммен қарайды
және елдің көкөніс шаруашылығында инновациялық әдістерді дамытуға
белсенді қатысуға ниет білдіріп отыр.
2017 жылы желтоқсан айында Enza Zaden компаниясы және Takii
(Жапония) қазақстандық нарықтағы серіктестік туралы шешім
қабылдаған.
Нәтижесінде 2018 жылғы 1 ақпаннан бастап «Enza Zaden Kazakhstan»
ЖШС Қазақстан Республикасы аумағындағы Takii өнімдерінің
эксклюзивті дистрибьюторы болып табылады. Осы серіктестіктің
нәтижесінде біздің ассортиментіміз Takii селекциясының ашық грунтқа
арналған: ақ қауданды қырыққабат және Пекин қырыққабаты, пияз,
сәбіз, қарбыз, брокколи, дайкон және басқа да көкөніс дақылдарының
тұқымдарымен толықты. Каталогта бұл гибридтер мен сұрыптар
сәйкес тауар белгісімен көрсетілген. Біздің білікті және тәжірибелі
қызметкерлеріміз Сіздерге барлық қажетті ақпаратты ұсынады, кеңес
береді және Сіздің талаптарыңызға сәйкес келетін сұрып немесе
гибридті таңдауға көмектеседі.
Өнім, өндіруші және тұтынушы үнемі біздің назарымызда болады.
Сізге және Сіздің бизнесіңізге Enza Zaden селекциясының
тұқымдарымен өсірілген көкөністермен бірге өсу мен гүлденуін тілейміз!
Олег Гладуняк
Шығыс Еуропадағы Сату бойынша аймақтық директор
«Энза Семена» (Ресей) ЖШҚ Бас директоры
Эльнард Хожа-Ахмедов
«Enza Zaden Kazakhstan» ЖШС
Бас директоры
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Виталис – органикалық көкөніс шаруашылығына арналған көкөніс дақылдарының тұқымдары
Органикалық өндіріс – ең қарқынды дамып келе жатқан әлемдік
трендтердің бірі. Соңғы 16 жыл уақыт ішінде органикалық өндіріс
алаңдары 4 есеге дейін артқан, 2 млн.-нан астам органикалық
өндірушілер сертификатталған, олардың төрттен үші дамушы
мемлекеттерде орналасқан. Органикалық егіншіліктің қарқынды
дамуы тенденциясы дүние жүзінің 170-тен астам мемлекетінде
өзекті болып отыр және бұл көрсеткіш әлемдік нарықта
органикалық өнімдердің сұранысқа ие болуына байланысты жыл
сайын артып отыр.
Қазақстанда органикалық көкөніс шаруашылығының дамуы
қалыптасу кезеңінде. Қазіргі уақытта заңнамалық база құрылып,
сертификаттау үдерісі өтіп отыр және халықаралық стандарттар
бойынша 30-ға жуық өндірушілер сертификатталған. Қазіргі
уақытта өндіріс ең алдымен экспортқа бағытталған, дегенмен,
қажетті жағдай жасалатын болса, Қазақстанның ішкі нарығына да
өндіріс қол жетімді болады.
Органикалық көкөніс өнімдерін өндіру үшін органикалық
тұқымдарды пайдалану керек. «Enza Zaden Kazakhstan» ЖШС өз
тұтынушыларына тұқымы органикалық егіншілік әдісімен өндірілген
Энза Заден сұрыптары мен гибридтерінің белгілі ассортиментін
ұсынады. Аталған тұқымдарды өндіруші - Энза Заден құрамындағы
мамандандырылған кәсіпорын - «Vitalis Biologische Zaden BV», ол
Нидерландтың Ворст қаласында орналасқан.
Көкөністерді органикалық егіншілік әдісімен өсіру идеясы
біздер үшін басынан бастап дәстүрлі көкөніс шаруашылығында
қолданылатын әдістер мен технологияларды пайдалануға
негізделген. Өз қызметтерін органикалық егіншіліктің биологиялық
әр-алуандықты сақтау, экологиялық қолайлылық және
экологиялық тазалық туралы базалық ұстанымдарына негіздей
отырып, біздің мамандандырылған кәсіпорын заманауи өндіріс
технологиялары мен сапа стандарттарын пайдаланып жұмыс
жасайды. Нәтижесінде селекция мен өндірістегі инновациялық
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шешімдерге келіп, бұл өз кезегінде жоғары сапалы тұқымдарды
дайындау және одан экологиялық таза, пайдалы және дәмді,
айрықша сапалы көкөністер өсіруге алып келді!
Қазіргі уақытта Виталис компаниясы органикалық егіншілікке
арналған тұқымдарды өндіру және сату жөнінде әлемдік
көшбасшы болып табылады. Виталис 1994 жылы құрылған және
1998 жылы Энза Заден құрамына қосылып, Энза компаниялар
тобында тәуелсіз компания ретінде жұмыс жасаған. Виталис
компаниясының негізгі міндеті сапасы жоғары, органикалық көкөніс
шаруашылығында маңызды сипаттамалары бар сертификатталған
тұқымдар өндіру. Осы мақсатта Виталис фирмасы селекцияға
және дақылдардың кең әр алуандығына басым назар аударады.
Компания шығаратын тұқымдар органикалық көкөніс өнімдеріне
жарамдылығы үшін арнайы сыналған, тек қатаң критерийлерге
сай келетін тұқымдар біздің коммерциялық ассортиментімізге
қосылады. Осылайша, Виталис компаниясы Сізге, серіктестерімізге
органикалық көкөніс өнімдерін өндіру үшін арнайы таңдалған
тұқымдардың кең таңдауын ұсынады. Дамыған халықаралық
дистрибьютор желісін және Энза Заден компаниясының экспорт
жүйесін пайдалана отырып, әлемнің барлық бұрыштарында кәсіби
өндірушілерінің органикалық көкөністер тұқымдарын жеткіземіз.
Біздегі органикалық тұқымның әр алуандығы, сонымен қатар, біздің
өнімдерді халықаралық сертификаттау туралы қосымша ақпаратты
eu.biovitalis.eu сайтынан ала аласыз. Виталис компаниясының
тұқымдарын сатып алу немесе тапсырыс беру үшін «Enza Zaden
Kazakhstan» ЖШС аймақтық менеджерлеріне хабарласу керек.
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Қызанақ

Enza Zaden қызанақ селекциясының ұзақ және табысты
тарихы бар. Біздің гибридтердің әр алуандығы түрлі
тұрпаттармен берілген, оның ішінде, ірі жемісті қызыл,
қызғылт, айрықша ірі шоқты, черри және басқалары бар.
Ірі жемісті қызыл қызанақ жұқа қабатты жылыжайларда
өсіріледі, бұл – біз дәстүрлі түрде қолданатын селекцияның
бағыты. Жаңа гибридтерді алу барысында жоғары түсімінен
мен ауруларға тұрақтылығынан басқа қызанақтың дәмі,
түсі, жемісінің өлшемі, жарықшақтануға тұрақтылығы, ерте
жетілуі және пластикалығы секілді қасиеттеріне басым назар
аударылады. Біздің жаңа өнімдеріміз аталған қасиеттерге ие
болып табылады.

Жұқа қабатты жылыжайларда өсіруге арналған
индетерминантты қызанақтар
Ірі жемісті қызыл қызанақ

Муалла F1 | Mualla ЖАҢА ӨНІМ!
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Қызғылт қызанақтың гибридтері Еуропа мен Азия елдерінде
зор танымалдыққа ие болып отыр. Біз осы бағытты
қарқынды дамытып отырмыз. Қызғылт жемісті қызанақтың
коммерциялық гибридтері біздің ассортиментімізден орын
алған.

Артықшылықтары:

Шағын өсімдіктің жаңа генеративті гибриді, тұрақты түйнек салатын және шоқтары
тұрақты қалыптасатын түрі. Өзіне тән ерекшелігі - жемістердің сыртқы келбетін және
тартымдылығын арттыратын әдемі пішінді жасыл бұталардың болуы. Қазақстанда жұқа
қабатты жылыжайларда күзгі және көктемгі кезеңдерінде өсіру ұсынылады.

Қазақстанда, оның ішінде, ірі қалаларда шоқты, өрік тәрізді,
сарғыш жемісті қызанақтар мен черри қызанақтарына
сұраныстың артуын бақылап жүрміз. Enza Zaden Қазақстан
нарығында жұқа қабатты жылыжайларда өсіруге бейімделген
аталған типтегі жоғары сапалы гибридтерді ұсынады. Ашық
грунтқа арналған қызанақтар біздің ассортиментімізде жетілу
мерзімі әр түрлі тұрақтылығы жоғары гибридтер түрінде
берілген. Біз селекцияны үш бағытта жүргіземіз: қызыл жұмыр,
өрік пішінді және қызғылт жемісті қызанақ. Біздің селекциялық
бағдарламаның жетістігін Лоджейн F1 бірнеше жылдар бойы
ашық грунтқа арналған қызыл жұмыр қызанақ сегментінде
даусыз көшбасшы орынды иеленуі фактісі растайды.

Муалла F1

Артеон F1 | Artheon ЖАҢА ӨНІМ!
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Қызанақ әлемдік нарықтағы маңызды көкөністік дақыл болып
табылады. Біз өз гибридтерімізді дүние жүзінің 80-нен астам
елінде сатамыз және Сіздің дастарханыңыздағы қызанақтың
біздің тұқымнан өсірілген болуы ықтимал.

Ерте пісетін гибрид
Ашық типті жуан өсімдік
Жемістері жұмыр пішіннен тегіс жұмыр пішінге дейін болады
Жемісінің салмағы 200-220 гр
Жемістері қанық қызыл түсті

Артықшылықтары:

Энза Заден компаниясының арнайы Орталық Азия нарықтары үшін дайындалған жаңа
гибриді. Түйін салуы тамаша және әр шоқта 5-7 тегіс жеміс салады. Өзіне дейінгі өнімдермен
салыстырғанда барлық артықшылықтарға ие, атап айтқанда түсі қанық, түсімі жоғары,
тығыздығы мен тасымалдау қабілеті жақсы, сонымен қатар, қызанақтың вирустық
ауруларына тұрақтылығы спектрі кең, оның ішінде қызанақ жапырақтарының сары
бұйралануы вирусына (TYLCV) тұрақты. Жұқа қабатты жылыжайларда күзгі және көктемгі
кезеңдерінде өсіру ұсынылады.

Пулод Абдураймов

Түркістан облысы бойынша сауда өкілі,
жұқа қабатты жылыжайлар

6 | Enza Zaden

Ерте пісетін гибрид
Түйіндер аралығы қысқа жуан өсімдік
Жемісі тегіс жұмыр, тығыз, біркелкі
Жемісінің салмағы 200-220 гр
Жемістері қанық қызыл түсті

Артеон F1
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Қызанақ
Ірі жемісті қызыл қызанақ

Байконур F1 | Baikonur

Шаная F1 | Shanaya ЖАҢА ӨНІМ!

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Ерте жетілу
Қуатты, төзімді өсімдік
Жемісі тегіс жұмыр пішінді

Жемісінің салмағы: 180-200 гр
Жемістері қанық қызыл түсті

Артықшылықтары:

Өнімділігі жоғары жаңа гибрид. Тұрақты түйін салуы мен жемістерінің вегетация кезеңі
біркелкі қалыптасады. Жемістері өте тығыз, тауарлық қасиеттері жоғары және жемісінің
түсі қанық қызыл, әдемі жасыл жеміс табанының болуына байланысты нарықта аса
тартымды. Сақтау және тасымалдау төзімділігі жоғары. Аурулардың кең спектріне, оның
ішінде, TYLCV және TSWV-тарға қарсы тұрақтылығы жоғары. Қазақстанда жұқа қабатты
жылыжайларда күзгі және көктемгі кезеңдерінде өсіру ұсынылады.

Буран F1 | Buran
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Ерте пісетін гибрид
Қуатты, жартылай ашық өсімдік
Тығыз, ауыр, тасымалдауға қабілетті тегіс жұмыр пішінді жеміс
Жемісінің салмағы: 200-220 г.
Жемістері қанық қызыл түсті

Артықшылықтары:

Тамыр жүйесі мықты жетілген, түйін салу қабілеті жақсы, жуан өсімдік. Гибрид минералды
қорек жоғары болған жағдайда өзінің әлеуетін толықтай көрсете алады. Қатаң өсіру
жағдайына жақсы бейімделеді. Жемісінің орташа салмағы 200-220 г. Жемісінің ішкі
құрылымы тығыз және біркелкі. Жұқа қабатты жылыжайларда көктемде өсіруге арналған.

•
•
•
•
•

Өте ерте гибрид
Тамыр жүйесі жақсы дамыған шағын және ашық өсімдік
Жемісі жұмыр пішінді
Жемісінің салмағы: 180-200 г
Жемістері күңгірт қызыл түсті

Артықшылықтары:

Энза Заден индетерминантты гибридтері желісіндегі ең ерте пісетін гибридтердің бірі.
Буын аралықтары қысқа өсімдік. Жемістері біркелкі, тығыз және сапасы жоғары, жақсы
тасымалданады, дәмдік қасиеттері де тамаша. Гибрид аурулардың кең спектріне, оның
ішінде, TYLCV және TSWV вирустарына төзімді болып табылады. Қазақстанда жұқа қабатты
жылыжайларда күзгі және көктемгі кезеңдерінде өсіру ұсынылады.

Белле F1 | Belle
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Ерте гибрид
Буын аралығы қысқа ашық типті күшті өсімдік
Жеміс пішіні: қырсыз жұмыр
Жемісінің салмағы: 180-200 г
Жемісінің түсі: күңгірт қызыл

Байконур F1

Артықшылықтары:

Кез келген жылыжайда өсіруге арналған ең көнбіс гибрид, технологиялық қателіктерге
сезімтал емес. Барлық вегетация кезеңінде шоқтары біркелкі дамиды.
Вегетация кезеңінде тұрақты жоғары түсім береді, тіпті дағдарысты жағдайдың өзінде
де жоғары түсім береді. Жемісінің сапасы жақсы, тасымалдау көрсеткіштері жоғары, бұл
оларды нарықта сапа эталоны ретінде көрсетуге мүмкіндік береді. Өзінің қасиеттерінің
жиынтығына байланысты Белле F1 10 жылдан астам уақыттан бері үздік гибридтер
қатарында.

Буран F1
Белле F1

8 | Enza Zaden
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Қызанақ
Ірі жемісті қызыл қызанақ

Белфорт F1 | Bellfort

Эльпида F1 | Elpida

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Ерте пісетін гибрид
Жуан өсімдік
Жемісі тегіс жұмыр, тығыз, біртекті
Жемісінің салмағы: 200-220 гр
Жемісінің түсі: ашық қызыл

Артықшылықтары:

Көнбіс гибрид. Буын аралықтары қысқа және тамыр жүйесі жақсы дамыған жуан өсімдік.
Температура жағдайына тұрақтылығы жоғары. Сапасы жоғары, өте жақсы сақталады және
тасымалданады. Жұқа қабатты жылыжайда көктемнен бастап өсіруге арналған.

•
•
•
•
•

Өте ерте пісетін гибрид
Өсімдік: вегетативті, өсу күші жақсы және буын аралықтары қысқа
Жеміс пішіні: қырсыз жұмыр
Жемісінің салмағы: 220-250 г
Жемісінің түсі: жылтырлығы бар күңгірт қызыл

Артықшылықтары:

Беллфорт F1 жаппай ерте өнім беру қасиетіне ие болып табылады. 5-7 жемісі бар қуыс
шоқтары жоғары температураның өзінде түйін салады. Шоқтары вегетация кезеңінде
бірқалыпты дамиды; шоқтары қатты, сынықсыз. Гибридтің буын аралықтарының қысқа
болуы оны биік немесе аласа Жұқа қабатты жылыжайларда өсіруге мүмкіндік береді. Күңгірт
қызыл, жұмыр пішінді жемістері жоғары тасымалдау қабілеті мен тамаша тауар түріне ие.
Қосымша артықшылықты жемістерінің жоғары дәмділігі береді, ол қызғылт жемістерден кем
түспейді. Көктем мезгілінде өсіру ұсынылады.

Аманета F1 | Amaneta
Эльпида F1

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Ерте пісетін гибрид
Ашық типті аса жуан өсімдік
Жемістерінің пішіні тегіс жұмыр
Жемісінің салмағы : 180-220 гр
Жемісінің түсі: қанық қызыл

Артықшылықтары:

Аманета F1 жоғары ерте және жалпы түсімімен, сонымен қатар, ұзақ уақыт жеміс беруімен
ерекшеленеді. Жылы кезде түйін салу қабілеті жоғары, шағын, қатты өсімдік. Өсімдіктің
тамыр жүйесі жақсы дамыған және буын аралықтары қысқа. Біртекті жемістерінің орташа
салмағы 180-220 гр, түсі қанық қызыл, жақсы тасымалданады және тауарлық түрін ұзақ
уақыт сақтайды. Аталған гибрид жұқа қабатты жылыжайда көктемнен бастап өсіруге
арналған.

Аманета F1

10 | Enza Zaden

Ведетта F1 | Vedetta
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Белфорт F1

Орта-ерте гибрид
Ашық типті жуан өсімдік
Жемісінің салмағы : 180-200 гр
Жемісі аса тығыз, тегіс жұмыр пішінді
Жемісінің түсі: қанық қызыл

Артықшылықтары:

Буын аралықтарының ұзындығы орташа жуан өсімдік. Жылы кезде тұрақты өнімді.
Әрқайсысында 5-6 ірі жемісі болатын шағын шоқтар түзеді. Жемістері аса тығыз, жұмыр
пішінді, салмағы 180-200 гр., қанық қызыл түсті. Алыс қашықтыққа тамаша тасымалданады.
Жұқа қабатты жылыжайларда көктемде өсіріледі.

Ведетта F1
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Қызанақ
Ірі жемісті қызыл қызанақ

Қызғылт қызанақ

Берберана F1 | Berberana

Пинкшайн F1 | Pinkshine

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Ерте гибрид
Вегетативті, жылдам өсетін өсімдік
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің салмағы : 250-280 г
Жемісінің түсі: ашық қызыл

Артықшылықтары:

Ең ірі жемісті гибридтердің бірі. Жапырақтары мен тамыр жүйесі қуатты қатты өсімдік
вегетация кезеңінде шоқтарының тұрақты қалыптасуын қамтамасыз етеді. Ашық қызыл
түсті, тығыз жемістері тартымды тауарлық түрге ие. Ұзақ уақыт тасымалдау мен жинаудан
кейінгі сақтауға төзімді. Жұқа қабатты жылыжайларда көктемде өсіріледі.

Берберана F1

•
•
•
•
•

Ерте гибрид
Өсімдік: қатты, ашық типті, буын аралықтары қысқа
Жемісінің пішіні: қырсыз жұмыр

Жемісінің салмағы : 180-200 г
Жемісінің түсi: қанық қызыл, әдемі жылтырлығы бар

Артықшылықтары:

Қызғылт индетерминантты қызанақтың жаңа гибриді жоғары стресске тұрақтылығымен
сипатталады. Жемістері жақсы түйін салады және жоғары температураның өзінде
жарықшақтанбайды. Орташа салмағы 180-200 гр, 5-7 біркелкі жемістері бар дұрыс пішінді
шоқтар қалыптасады. Минералды қорек деңгейі жоғары болғанда жеміс салмағы 230-260
гр. дейін жетеді. Жемістері тығыз, жақсы тасымалдау қабілеті мен тамаша тауарлық түрге ие.
Көктемде өсіру ұсынылады.

Пинк Трит F1 | Pink Treat
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Ерте гибрид
Өсімдік: тұрақтандырылған, жартылай ашық типті, буын аралықтары орташа
Жемісінің пішіні: тегіс жұмыр
Жемісінің салмағы: 180-250 г
Жемісінің түсi: күңгірт қызғылт

Пинкшайн F1

Артықшылықтары:

Ірі жемісті қызанақтың ерте гибриді. 5-6 күңгірт қызғылт түстері біркелкі жемістерден
құралған шоқтар түзеді. Қызару үдерісі жеміс беру кезеңі ішінде жылдам және жеңіл жүзеге
асады. Жемістері аздап қышқылдығы бар тәтті дәмді. Қабырғаларының қалыңдығына
байланысты жеміс тамаша тасымалданады. Көктемде өсіру ұсынылады.

Пинк Трит F1
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Қызанақ
Гибрид

Тұрақтылығы
HR

Ерте пісуі

Жеміс
салмағы, г

Ескерту

IR

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

TSWV/TYLCV/ Ma/
Mi/Mj

ерте

200-220

Жемістердің қызыл түсі және қызанақ
жапырағының сары бұйралануына төзімділік.

200-220

Күзде өсірудің тамаша нәтижелері. Қызанақ
жапырақтарының сары бұйралығы вирусына
төзімділік.

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

TSWV/TYLCV/ Ma/
Mi/Mj

ерте

Шаная F1 | Shanaya

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

TSWV/TYLCV/ Ma/
Mi/Mj

ерте

180-200

Вегетация кезеңінде жемістерінің бірқалыпты
қалыптасуы. Тамаша тасымалдану және
сақталу.

Буран F1 | Buran

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

ерте

180-220

Өнімділігі жоғары стресске төзімді жоғары
технологиялы гибрид.

Байконур F1 | Baikonur

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

TSWV/TYLCV/Ma/
Mi/Mj

ерте

180-200

Шағын өсімдік, өнім сапасы тамаша,
вирустарға тұрақтылық.

Белле F1 | Belle

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

ерте

180-200

Тиімді, төзімді, стресске тұрақты гибрид.

Эльпида F1 | Elpida

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

орташа ерте

200-220

Дәм қасиеттері жоғары ірі жемістер.
Температуралық стресске тұрақтылық.

Аманета F1 | Amaneta

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

орташа ерте

180-200

Жемістерінің қасиеттері тамаша. Жеміс беру
кезеңі ұзақ.

Белфорт F1 | Bellfort

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

ерте

220-250

Жемістерінің ірілігі, түсімділігі мен
сапасының тамаша үйлесімі.

Ведетта F1 | Vedetta

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

TSWV

ерте

180-200

Аса қатты өсімдік, өнімді гибрид.

Берберана F1 | Berberana

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

ерте

250-280

Сапасы жоғары ірі біркелкі жемістер.

Пинк Шайн F1 | Pinkshine

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

TSWV/TYLCV/
Ma/Mi/Mj

ерте

180-200

Түйнек салу мен жемістердің
жарықшақтануына тұрақтылығының жоғары
көрсеткіштері.

Пинк Трит F1 | Pink Treat

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol 0-2/
For/Ff:A-D

Ma/Mi/Mj

180-250

Тамаша дәм қасиеттері, жемістерінің түсі
күңгірт қызғылт.

Артеон F1 | Artheon

On/Ma/Mi/Mj

TI-169 F1
Жалпы сипаттамалары:

Ірі жемісті қызыл қызанақ
Муалла F1 | Mualla

Сары қызанақ

Қызғылт қызанақ

•
•
•
•
•

Ерте гибрид
Өсімдік: ашық, өсу күші орташа
Жемісінің пішіні: тегіс жұмыр

Жемісінің салмағы: 180-250 г
Жемісінің түсi: сарғыш қызғылт сары

Артықшылықтары:

Ерте гибрид, қаныққан сарғыш қызғылт сары түсті 3-5 жемісі бар шағын шоқтар түзеді,
жемісі ликопинге бай және Момотаро типті қызанақтарға тән тамаша тұрақты дәмі
мен жағымды хош иісі бар. Қуатты тамыр жүйесінің нәтижесінде жемістері тіпті төмен
температураның өзінде жақсы түйін салады. Төбе шірігі мен жемістің жарықшақтануына
тұрақты. Тасымалдау қабілетін жақсарту үшін өнімді боз түске еніп піскенде жинау
ұсынылады.

Гуальдино F1 | Gualdino

TI-169 F1

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Ерте гибрид
Өсімдік: қуатты, ашық типті, буын аралықтарының ұзындығы орташа
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің салмағы: 100-120 г
Жемісінің түсі: сары

Артықшылықтары:

Шоқтары дұрыс пішінді ерте гибрид. Шоқ қалпында немесе жеке жинау үшін жарамды. Ұзақ
уақыт сақталатын, жақсы тасымалданатын және дәмдік қасиеттері жоғары тығыз жемістер
шығады. Кез келген типтегі жылыжайларда көктемде өсіру ұсынылады.

HR: High Resistance – жоғары тұрақтылық дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – орташа тұрақтылық дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 беттен қараңыз.
Гибридтердің тұрақтылығы бойынша ақпарат www.enzazaden.ru және www.enzazaden.com сайттарында берілген

Гуальдино F1
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Қызанақ
Шоқты қызанақ

Өрік тәрізді қызанақ

Дирк F1 | Dirk

Гранадеро F1 | Granadero

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Ерте гибрид
Өсімдік: қатты, ашық типті
Жемісінің пішіні: жұмыр

Жемісінің салмағы : 120-140 г
Жемісінің түсі: қанық қызыл

Артықшылықтары:

Гибрид жоғары стресске тұрақтылығымен ерекшеленеді. Өсіру кезеңі ішінде гибрид
тығыз және жылтыр жемістері бар тегіс шоқтар түзеді. Жеміс табаны мен тостағанша
жапырақшалары жинап алғаннан кейін де ұзақ сақталады. Дирк F1 жарық жеткіліксіз
болған жағдайда жақсы түйін салуымен сипатталады және ерте отырғызу үшін пайдалануға
болады. Кез келген типтегі жылыжайларда көктемде өсіру ұсынылады.

•
•
•
•
•

Ерте гибрид
Өсімдік: қатты, тұрақтандырылған, ашық типті, буын аралықтары орташа ұзындықта
Жемісінің пішіні: өрік пішінді
Жемісінің салмағы: 120-150 г
Жемісінің түсі: қызыл

Артықшылықтары:

Ерте және түсімі мол гибрид, жоғары және төмен температураларда жақсы түйін салады.
Жемістері жылтыр, әдемі өрік тәрізді пішінді. Маңызды артықшылығы шоқтағы жемістерінің
бір мезгілде пісіп жетілуі, айрықша жоғары тығыздық пен тасымалдау қабілетіне ие болуы
болып табылады. Гибрид жұқа қабатты жылыжайларда көктемде өсіруге арналған.

Поззано F1 | Pozzano
Дирк F1

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Ерте гибрид
Өсімдік: ашық типті, буын аралықтарының ұзындығы орташа
Жемісінің пішіні: бұрыш тәрізді
Жемісінің салмағы: 135-145 г
Жемісінің түсі: ашық қызыл

Гранадеро F1

Артықшылықтары:

Өнімділігі жоғары гибрид. Жеміс бастарының жоғарғы бөлігіндегі шіруге тұрақты, бұл
аталған типтегі қызанақтар үшін аса маңызды қасиет болып табылады. Тамаша сақталады
және тасымалдануы да жеңіл болуы жемістерінің ерекшелігі болып отыр. Шоқ қалпында
немесе жеке жинауға болады. Жұқа қабатты жылыжайларда көктемде өсіруге арналған.

Поззано F1
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Қызанақ
Черри қызанақ

Сакура F1 | Sakura
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Өте ерте гибрид
Өсімдік: қатты, ашық, буын аралықтары ұзын
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің салмағы : 18-22 г
Жемісінің түсі: күңгірт қызыл

Артықшылықтары:

Үлкен тарамдалған шоқтары бар ерте пісетін, өнімділігі жоғары гибрид. Жемістері тығыз,
тасымалдауға жеңіл, дәмдік қасиеттері ерекше. Жарық жеткіліксіз және төмен температура
жағдайында жақсы түйін салады. Көктемде өсіру ұсынылады.

Требус F1 | Trebus
Сакура F1

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Ерте жетілетін гибрид
Өсімдік: қуатты, ашық, шағын, буын аралықтары қысқа
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің салмағы : 25-30 г
Жемісінің түсі: қызыл

Артықшылықтары:

Шоқ қалпында немесе жеке жинауға арналған өнімділігі жоғары черри қызанақ. Аталған
гибрид түріне ыстық жағдайдың өзінде тұрақты түйін салу тән болып келеді. Ерекше
жазық шоқтарында тауарлық түрі тамаша жемістер симметриялы қалыпта орналасқан.
Жемісі жарықшақтануға тұрақты, тауарлық қасиеттері және сақталуы жоғары, бұл аталған
гибридті жұқа қабатты жылыжайларда өсіру үшін ең жақсы түрлердің біріне жатқызуға
мүмкіндік береді.

Гибрид

Тұрақтылығы
HR

IR

TI-169 F1

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

Ma/Mi/Mj

Гуальдино F1 | Gualdino

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

Ерте пісуі

Жеміс
салмағы, г

Ескерту

ерте

180-200

Жемістерінің ірілігі, түсімділігі мен дәмінің тамаша
үйлесімі.

ерте

100-120

Сары жемістердің жоғары түсімі. Шоқ қалпында
немесе жеке жинауға арналған.

Сары қызанақ

Шоқты қызанақ
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/
For

On/Si

ерте

120-140

Шоқты қызанақ. Түйін салу қабілеті жоғары.

Гранадеро F1 | Granadero

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

TSWV/Ma/
Mi/Mj

ерте

120-150

Өрік тәрізді қызанақ. Сапасы жоғары жалпақ
жемістер.

Поззано F1 | Pozzano

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

ерте

135-145

Өрік тәрізді қызанақ. Жемістері бұрыш тәрізді
пішінді тартымды.

ерте

18-22

Черри. Төмен жарық пен температурада жақсы
түйін салу.

ерте

25-30

Черри. Жемістерінің дәмдік қасиеттері бойынша
үздік гибридтердің бірі.

Дирк F1 | Dirk
Өрік тәрізді қызанақ

Черри қызанақ

Требус F1

Сакура F1 | Sakura

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

Требус F1 | Trebus

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

Ma/Mi/Mj/Si

HR: High Resistance – жоғары тұрақтылық дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – орташа тұрақтылық дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 беттен қараңыз.
Гибридтердің тұрақтылығы бойынша ақпарат www.enzazaden.ru және www.enzazaden.com сайттарында берілген.
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Қызанақ
Ашық топырақта өсіруге арналған детерминантты қызанақтар
Қызыл жұмыр қызанақ

Лоджейн F1 | Lojain
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 70-75 күн
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің салмағы: 160-200 г
Жемісінің түсі: күңгірт қызыл, жылтыры бар

Артықшылықтары:

Өте ыстық кезде де жақсы өнім бере алатын өсімдік. Қуатты жақсы жапырақтанған өсімдік
жемістерін күн сәулесі әсерінен тамаша қорғайды. Жемістері қанық қою қызыл түсті, аса
тығыз, тегіс, жұмыр пішінді. Қазіргі уақытта гибрид тауарлық қасиеттері және сақталуы
бойынша эталон болып табылады. Жемістері алыс қашықтықтарға тамаша тасымалданады.

Бехрам F1 | Behram
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 70-75 күн
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің салмағы: 200-220 г
Жемісінің түсі: жылтыр реңі бар қою қызыл

Артықшылықтары:

Қатты және жуан өсімдік, төзімділігі және өнімділігі жоғары, жемістерін тамаша қорғайды.
Қуатты тамыр жүйесінің арқасында жемістері вегетация кезеңі ішінде майдаланбайды.
Жемістерінің өлшемі мен пішіні біркелкі. Қажеттігіне қарай жемістері өсімдік бойында ұзақ
уақыт бойы тауарлық қасиеттерін жоймастан сақталады, жақсы тасымалданады. Аталған
гибридті орташа және кеш егу мерзімінде қолдану қолайлы.

Бехрам F1

Усмань F1 | Usman
Жалпы сипаттамалары:

Лоджейн F1

Имран F1 | Imran
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 63-68 күн
Жемісінің пішіні: жұмыр, қырлары бар
Жемісінің салмағы : 200-220 г
Жемісінің түсі: күңгірт қызыл

Артықшылықтары:

Ірі жемісті өнімділігі жоғары гибрид. Жапырақтары берік және мол, тамыр жүйесі жақсы
дамыған өсімдік аса жоғары түсім алуға мүмкіндік береді. Гибрид жаппай жеміс беруін ерте
бастайды. Жемістерінің стандартты салмағы мен пішінін өсіру кезеңі ішінде сақтайды.

•
•
•
•

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 56-60 күн
Жемісінің пішіні: қырсыз жұмыр
Жемісінің салмағы: 220-250 г
Жемісінің түсі: қою қызыл

Артықшылықтары:

Түсімі жоғары жаңа ерте жетілетін гибрид. Ерте және өте ерте отырғызу үшін және уақытша
жабын астында өсіру үшін жарамды. Жемістерінің сапасы жақсы, тегіс, жұмыр пішінді, тығыз
және жарықшақтанбаған. Жемістерінің көп бөлігінің «тұмсығы» болады, жемістері жақсы
сақталады және тасымалданады. Ашық грунтта және уақытша аласа тоннельде өсіруге
арналған.

Усмань F1

Асалет F1 | Asalet F1
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 70-75 күн
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің салмағы: 210-240 г
Жемісінің түсі: жылтыр реңі бар қою қызыл

Артықшылықтары:
Имран F1
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Өсу әлеуеті өте жоғары жаңа гибрид. Әртүрлі өсіру тәсілдеріне жеңіл бейімделетін, стресске
төзімді қуатты өсімдік. Жемісінің түсі - қанық күңгірт қызыл, тығыз, тегіс, жұмыр формада,
дәмі тамаша және жақсы тасымалданады. Вегетация кезеңі ішінде жемісінің біркелкі
өлшемін сақтай алады.

Асалет F1
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Қызанақ
Қызыл өрік тәрізді қызанақ

Лината F1 | Linata
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 60-65 күн
Жемісінің пішіні: өрік пішінді
Жемісінің салмағы: 80-90 г
Жемісінің түсі: жылтыр реңі бар қою қызыл

Артықшылықтары:

Лината F1

Өсу күші жоғары шағын өсімдіктер. Қуатты жапырақтары жемістерді күн сәулесінің
әсерінен күйіп кетуден тиімді қорғайды. Ыстық ауа райы жағдайында да тамаша түйін
салады. Жемістері өлшемі мен пішіні бойынша біркелкі, аса тығыз. Қабырғасының
қалыңдығы тамаша тасымалдау қабілетінің кепілдігі. Гибрид жапырақтарының сары
бұйралығы вирусына төзімді, стресстік жағдайдың өзінде де жоғары түсім береді.

Фрегатта F1 | Fregatta ЖАҢА ӨНІМ!
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 60-65 күн
Жеміс пішіні: өрік тәрізді
Жемісінің салмағы: 80-90 г
Жемісінің түсі: жылтыр реңі бар қою қызыл

Өрік тәрізді қызанақтың жаңа ерте пісетін өнімділігі жоғары гибриді. Өсімдік қуатты,
шағын, жақсы дамыған жапырақтары мен тамыр жүйесі бар. Түйін салуы тұрақты және
жемістерінің көп мөлшері бір мезгілде жетіледі. Тығыз, қабырғасы қалың және аса тегіс
жемістері қаныққан қою қызыл түсімен және тартымды жылтырлығымен ерекшеленеді.
Тасымалдау және сақтау қабілеті жоғары. Жапырақтарының сары бұйралануы вирусына
тұрақты

Фрегатта F1

Гибрид

Тұрақтылығы

Ерте пісуі

Жеміс
салмағы, г.

Ескерту

HR

IR

Лоджейн F1 | Lojain

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

TYLCV

орташа ерте

160-200 г

Өте ыстық кезде өнім беру бойынша
көшбасшы.

Имран F1 | Imran

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

ерте

200-220 г

Жемістерінің жоғары тегістігі.

Бехрам F1 | Behram

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

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

орташа ерте

200-220 г

Вегетация кезеңінде жемістерінің
жоғары біркелкілігі.

Усмань F1 | Usman

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

ерте

220-250 г

Өте ерте отырғызу мерзімі үшін
жарамды.

Асалет F1 | Asalet F1

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

орташа ерте

210-240 г

Тамаша дәм қасиеттері және өте
жақсы тасымалдану

Қызыл жұмыр қызанақ

Қызыл өрік тәрізді қызанақ
Лината F1 | Linata

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

TSWV/TYLCV

ерте

80-90 г

Тауарлық өнімнің тамаша шығысы.

Фрегатта F1 | Fregatta

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

TYLCV/Ma/Mi/Mj

ерте

80-90 г

Тауарлық өнімнің жоғары шығысы.

HR: High Resistance – жоғары тұрақтылық дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – орташа тұрақтылық дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 беттен қараңыз.
Гибридтердің тұрақтылығы бойынша ақпарат www.enzazaden.ru және www.enzazaden.com сайттарында берілген
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Қияр

Корнишон қияры бойынша Enza Zaden салыстырмалы жаңа
селекциялық бағдарламасы жергілікті өндірушілермен тығыз
серіктестік нәтижесінде ТМД мемлекеттері мен Шығыс
Еуропа елдері арасында зор табысқа ие болып отыр. Біздің
селекционерлер жыл сайын ТМД әр түрлі аймақтарындағы
өндірістік алаңдар мен сынақ учаскелеріне барып, мұнда нарықтағы
тенденцияларды бақылап және оның болашақтағы дамуын
болжау үшін, осы білімдерін өздерінің селекциялық жұмыстарында
қолдану үшін өндірушілермен тікелей қарым-қатынасқа түседі.
Осындай серіктестіктің нәтижесінде біз жергілікті нарықтардың
қажеттіліктеріне сәйкес келетін өнім алып отырмыз.

Жұқа қабатты жылыжайда және ашық грунтта өсіруге
арналған қиярлар
Корнишонды қияр

Северин F1 | Severin
Жалпы сипаттамалары:

Біздің гибридтер селекциясында біз өнімділік, жеміс сапасы,
тасымалдау, пластикалығы мен төзімділігі секілді өндірушілер
үшін маңызды қасиеттерін ескереміз. Біздің гибридтер әр түрлі
климаттық аймақтарда құбылмалы ауа райы жағдайында ұзақ
вегетациялық кезең ішінде тамаша нәтижелер көрсетеді.

•
•
•
•
•
•

Ұзақ жылдар бойы біз Орталық Азия, Кавказ және Ресей
нарықтарына арналған қысқа жемісті тегіс қияр селекциясымен
сәтті шұғылданып келеміз. Мелен F1 қияры ұзақ жылдардан бері
көптеген мемлекеттерде өзінің пластикалығы нәтижесінде күзгі
және көктемгі егіс айналымында сапа стандартына айналып
отырғанын мақтанышпен айта аламыз. Аталған сегменттегі жаңа
бағыт жемісінің ұзындығы 10-14 см тегіс қияр әсіресе Кавказда кең
таралған. Аз уақыт бұрын біздің ассортиментімізді аталған типтегі
бірнеше гибрид толықтырды, олар біртіндеп өндірушілер мен
тұтынушылар арасында танымал болып келе жатыр.

Өсімдік: қуатты, шағын
Жемісінің ұзындығы: 12-14 см
Жемісінің диаметрі: 3-3,5 см
Жемісінің салмағы : 130-150 г
Жемісінің пішіні: цилиндр тәрізді, ұзындығы бойымен ірі дөңесті, гүлі түспейді
Жемісінің түсі: ақшыл жолақтары жоқ, жылтыр реңді күңгірт жасыл

Артықшылықтары:

Жылдам өсу және тұрақты түйін салу қасиеттеріне байланысты егіс салу сегментінде жұқа
қабатты жылыжайларда өсіруге жарамды. Жемістері ірі дөңесті, вегетация кезеңі ішінде
пішіні біркелкі. Өсу барысында бүгілмейді. Жиналғаннан кейін ұзақ сақталады, дұрыс
сақтаған жағдайда жемістері ұзақ уақыт тасымалдауға төзімді болады. Северин F1 тұрақты
түйін салуымен және тұрақты түсім беруімен ерекшеленеді, оның жемістері «саты» түзіп, 12
буын аралығына дейін жетеді.

Северин F1

Бьерн F1 | Bjorn
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Өсімдік: тұрақтандырылған, ашық, бүйір өркендері қысқа
Жемісінің ұзындығы: 10-12 см
Жемісінің салмағы : 100-120 г
Жемісінің пішіні: цилиндр тәрізді
Жемісінің түсі: қою жасыл, ақшыл жолақтары жоқ

Артықшылықтары:

Василий Листопад

Логистика жөніндегі менеджер
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Өте жақсы түсім бере алатын гибрид. Бүйір өркендерінің баяу пайда болуымен
ерекшеленеді, бұл оларға күтім жасауды жеңілдетеді. Букет тәрізді гүлдеу типі бар гибрид әр
жапырақ қолтығында 3-4 жемістен түйін салады. Түсімнің негізгі массасын басты сабағында
қалыптастырады, жемістері ұзындығы бойымен ірі дөңесті, вегетация кезеңі ішінде пішіні
біркелкі. Өсу барысында бүгілмейді. Тұрақты түрде түйін салады және жарықтың жетіспеуі,
температураның ауытқуы және басқа да стресс жағдайында түйіндерін тастамайды. Ұзақ
сақталуы мен тасымалдау қабілеті аталған гибридтің өзіне тән ерекшелігі болып табылады.
Жұқа қабатты жылыжайларда бірінші және екінші айналымдарда өсіру ұсынылады.

Бьерн F1
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Қияр
Гуннар F1 | Gunnar

Туми F1 | Tumi

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

•
•
•
•
•

Өсімдік: қуатты, жартылай ашық
Жемісінің ұзындығы: 12-14 см
Жемісінің салмағы : 130-150 г
Жемісінің пішіні: өсіру кезеңі ішінде цилиндр тәрізді
Жемісінің түсі: ақшыл жолақтары жоқ күңгірт жасыл

Ерте және жоғары түсімді гибрид. Жылдам дамитын тамыр жүйесі бар өсімдік әр жапырақ
қолтығында 2-4 жеміске дейін қалыптастырады. Жақсы регенерация қабілетіне ие, бұл
негізгі сабағынан түсімнің 4 «толқынын» алуға мүмкіндік береді. Гуннар F1 көлеңкеге
төзімділігі жоғары және ерте отырғызуға жарамды болып келеді. Жемістері үнемі тегіс
болады және артық өсу барысында бөшке тәрізді болып иілмейді. Иілгіш гибрид әр түрлі
топырақ-климаттық жағдайларда өсіруге жарамды. Тамаша дәмдік қасиеттері балғын
қалпында және консервілеу кезінде де сақталады. Жұқа қабатты жылыжайларда бірінші
және екінші айналымда өсіруге жарамды.

Гуннар F1

Седрик F1 | Cedrik
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Өсімдік: қатты, жартылай ашық
Жемісінің ұзындығы: 12-14 см
Жемісінің салмағы : 130-150 г
Жемісінің пішіні: цилиндр тәрізді
Жемісінің түсі: ақшыл жолақтары жоқ күңгірт жасыл

Артықшылықтары:

Тиімді және біркелкі өнім беретін ерте гибрид, қуатты тамыр жүйесі бар. Тамаша
жеміс түйінін салады және жаздың ыстық күнінде де түйінін тастамайды. Әр жапырақ
қолтығында 2-4 жеміс қалыптастыратын жоғары түсімді Седрик F1 сапасы жоғары ірі
дөңесті жемістерінің тұрақты шығуымен ерекшеленеді. Өте жақсы сақталады және
тасымалданады. Жұқа қабатты жылыжайларда бірінші және екінші айналымда өсіруге
жарамды.

Седрик F1
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•
•
•
•
•

Өсімдік: қатты, ашық
Жемісінің ұзындығы: 10-12 см
Жемісінің салмағы : 80-110 г
Жемісінің пішіні: цилиндр тәрізді
Жемісінің түсі: жасыл

Стандартты корнишондардың ерте жоғары түсімін қамтамасыз етеді. Төмен температура
жағдайында да белсенді өседі және дамиды. Жеміс салуы жақсы және стресс немесе
жарықтың жеткіліксіздігі жағдайында түйіндерін тастамайды. Әр жапырақ қолтығында 2-3
жемістен қалыптасады. Жеміс пропорциялары артық өскен жағдайда да жойылмайды.
Тартымды тауарлық түрі мен ұзындығы бойымен бұдырлығы байқалады. Жемістері жақсы
сақталады және алыс қашықтыққа тасымалданады. Жұқа қабатты жылыжайларда бірінші
және екінші айналымда өсіру ұсынылады.

Сигурд F1 | Sigurd
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Туми F1

Өсімдік: қатты, тұрақтандырылған
Жемісінің ұзындығы: 10-12 см
Жемісінің салмағы : 80-110 г
Жемісінің пішіні: цилиндр тәрізді
Жемісінің түсі: жасыл

Артықшылықтары:

Қатты өсу күшімен, қуатты тамыр жүйесімен және ыстыққа тұрақтылығымен ерекшеленеді,
осының нәтижесінде Сигурд F1 ұзақ айналыммен өсіруге болады. Жеміс салуы жақсы және
стресс немесе жарықтың жеткіліксіздігі жағдайында түйіндерін тастамайды. Әр жапырақ
қолтығында 2-3 жемістен қалыптасады. Қиярдың тығыз ішкі құрылымы және тұқым
камерасының кішкентай болуы гибридті өңдеу үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Алыс
қашықтыққа тамаша тасымалданады. Жұқа қабатты жылыжайларда бірінші және екінші
айналымдарда және ашық грунтта өсіруге арналған.

Сигурд F1
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Қияр
Дерия F1 | Derya

Қысқа жемісті тегіс қияр

Жалпы сипаттамалары:

Пиколино F1 | Picolino

•
•
•
•
•

Регенерациялық қабілеті жақсы, өнімділігі жоғары өсімдік
Жемісінің ұзындығы: 10-12 см
Жемісінің салмағы : 90-100 г
Жемісінің пішіні: цилиндр тәрізді
Жемісінің түсі: біркелкі қою жасыл

Артықшылықтары:

Топырақтағы және ауадағы құрғақшылық жағдайында және төмен температура
жағдайында жеміс беру қарқындылығы төмендемейді. Тауарлық жемістердің жоғары
шығысы мен олардың сапасына байланысты тұздау немесе маринадтауға жарамды болады.
Аса тығыз жемістері тамаша тасымалдану қабілетіне ие.

Эксельсиор F1 | Excelsior

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Өсімдік: қуатты, тұрақтандырылған
Жемісінің ұзындығы: 12-14 см
Жемісінің салмағы: шамамен 130-150 г

Жемісінің пішіні: цилиндр тәрізді, жіңішкермеген
Жемісінің түсі: жасыл жылтыр

Артықшылықтары:

Ерте пісетін, түсімі жоғары гибрид. Өсімдіктің бүйір өркендері белсенді түзіледі. Әр жапырақ
қолтығында 3-4 жеміс өседі. Гибридтің тұрақты жоғары өнімділігі жалпы өсіру кезеңінде
байқалады. Жемістері аса жоғары тауарлық қасиетімен және 100% жуық тегістігімен
сипатталады. Жемістерінің дәмдік қасиеттері жоғары, олар жоғары тасымалдану
қабілетімен және сақталуымен, сақтау барысында ұзақ уақыт тауарлық түрін жоймауымен
ерекшеленеді.

Жалпы сипаттамалары:
Дерия F1

•
•
•
•
•

Қатты дамыған тамыр жүйесі бар жуан өсімдік
Жемісінің ұзындығы: 10-12 см
Жемісінің салмағы : 90-100 г
Жемісінің пішіні: цилиндр тәрізді
Жемісінің түсі: қою жасыл

Артықшылықтары:

Орташа ерте пісетін қиын жағдайда өсіруге арналған түсімі жоғары гибрид. Стресске
тұрақты гибридтердің бірі. Ылғалдың жетіспеушілігі мен құрғақшылыққа тұрақтылығы
жоғары, вегетация кезеңінде ұзақ уақыт жеміс береді. Тамыр жүйесі қуатты және бүйір
өркендері белсенді түзілетін вегетативті өсімдік. Түйінде 1-2 жемістен береді.

Эксельсиор F1

28 | Enza Zaden

Мелен F1 | Melen

Пиколино F1

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Өсімдік: генеративті, тұрақтандырылған, ашық
Жемісінің ұзындығы: 16-19 см
Жемісінің салмағы : 180-230 г
Жемісінің пішіні: цилиндрлі, жіңішкермеген
Жемісінің түсі: қою жасыл

Артықшылықтары:

Тұрақтандырылған сипаты мен жуан тамыр жүйесі өсімдікке жемістерін вегетативті
массасын шектен тыс арттырмастан жемістерін тұрақты қалыптастыруға мүмкіндік
береді. Жапырақтары орташа өлшемді, буынаралықтары қысқа және қысқарған бүйір
өркендері күтімді жеңілдетеді. Нағыз ақұнтаққа тұрақтылығы жоғары. Көшет кезеңінде
бір рет профилактикалық өңдеу ұсынылады. Жемістері аса жоғары тегістігімен және
тауарлық қасиеттерімен сипатталады, ол 100% жуықтайды және дәмі тамаша болып келеді;
тасымалдануымен және өнім сапасын жоймастан сақталуымен сипатталады.

Мелен F1
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Қияр
Хойрат F1 | Hoyrat
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•
•

Өсімдік: қуатты, бөгде бұтақшаларының түзілуі қалыпты
Жемісінің ұзындығы: 18-20 см
Жемісінің салмағы : 180-230 г
Жемісінің пішіні: цилиндр тәрізді, жіңішкермеген
Жемісінің түсі: қою жасыл

Артықшылықтары:

Хойрат F1

Жуан өсімдік және дамыған тамыр жүйесі өсімдікке вегетативті массасын шектен тыс
арттырмастан жемістерін тұрақты қалыптастыруға мүмкіндік береді. Стресстік климаттық
жағдайда, температура ауытқуында өсіруге жарамды. Түйінде 2-4 жеміс болады.
Жемістері жоғары тегістігімен және 100% жуық тауарлық қасиеттерімен, айрықша дәмімен
ерекшеленеді; тасымалдануымен және өнім сапасын жоймастан сақталуымен сипатталады.
Гибрид

Тұрақтылығы

Ерте пісуі

Жемісінің
ұзындығы,
см

Өндіріс типі

Ескерту

HR

IR

Северин F1 | Severin

Ccu

CMV/CVYV/ZYMV/Px Өте ерте

12-14

Бүйір өркендері баяу өсетін ашық өсімдік.

Бьерн F1 | Bjorn

Ccu

CMV/CVYV/Px

Ерте

10-12

Балғын өнімдер нарығы үшін аса тартымды
жемістер.

Гуннар F1 | Gunnar

Ccu

CMV/CVYV/Px

Өте ерте

12-14

Жоғары ерте және жалпы түсімі.

Седрик F1 | Cedrik

Ccu

CMV/CVYV/Px

Өте ерте

12-14

Тамаша тауарлық қасиеттері.

Туми F1 | Tumi

Ccu

CMV/CVYV/Px

ерте

10-12

Төмен температура жағдайында өсіруге бейім.

Сигурд F1 | Sigurd

Ccu

CMV/CVYV/Px

ерте

10-12

Жеміс беру кезеңі ұзақ стресске тұрақты
гибрид.

Дерия F1 | Derya

Ccu

CMV/CVYV/Px

Орташа ерте

10-12

Регенерация қасиеті жақсы түсімі жоғары
гибрид.

Эксельсиор F1 | Excelsior

Cca/Ccu

CMV/CVYV/Px

Орташа ерте

10-12

Қиын жағдайда өсіруге арналған түсімі жоғары
гибрид.

Корнишонды қияр

Қысқа жемісті тегіс қияр 12-20 см
Пиколино F1 | Picolino

Cca/Ccu

CMV/CVYV/Px

ерте

12-14

Аса тегіс жемістер.

Мелен F1 | Melen

Cca/Ccu

CMV/CVYV/Px

ерте

17-19

Тиімді және иілгіш гибрид.

Хойрат F1 | Hoyrat

Ccu

CMV/CVYV/Px

ерте

18-20

Жоғары тауарлық және тасымалдау қасиеттері.

Жұқа қабатты жылыжайлар | Ашық грунт
HR: High Resistance – жоғары тұрақтылық дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – орташа тұрақтылық дәрежесі |
Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 беттен қараңыз. Гибридтердің тұрақтылығы туралы ақпаратты www.enzazaden.com және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Бұрыш

Бұрыш гибридтерінің селекциясы – біздің ғаламдық жобамыз,
оның жетістігінің кепілі Нидерланды, Испания, Түркия, Америка
селекционерлерінің бірлескен ғылыми-зерттеу әзірлемелері және
жаңашыл технологияларды пайдалану болып табылады. Бүгінгі
таңда бұрыш өсіру сегментінде жұқа қабатты жылыжайлар мен
ашық грунтта өсіру үшін Enza Zaden селекционерлерінің негізгі
қызметі келесі бағыттарда жүргізіледі:

Ашық грунтта немесе жұқа қабатты жылыжайларда
өсіруге арналған тәтті бұрыштар

Конус пішінді бұрыштар

Анетта F1 | Anetta

ашық жасыл түсті конус тәрізді бұрыш және ақшыл түсті – кеңестік
дәуірден кейінгі кезеңдегі дәстүрлі бұрыш типі. Біздің салыстырмалы
жаңа селекциялық бағдарламамыздың нәтижесінде соңғы
жылдарда біз Орталық Азия мемлекеттерінің нарығына жоғары
сапалы гибридтер ұсынып келеміз, оның ішінде, көшбасшы орында
Лотта F1 тұр, оның түсімі мен ерте пісуі көкөніс шаруашылығымен
айналысатындарды жыл сайын қуантып келеді;

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Жемісінің пішіні: конус пішінді
Жемісінің өлшемі: 5 х 11 см
Жемісінің салмағы : 100-140 г
Жемісінің түсі: техникалық жетілгенде – ақшыл жасыл, биологиялық– қою қызыл

текше тәрізді бұрыштардың түс палитрасы әр алуан. Қазақстанда
ашық грунтта негізінен ашық түсті текше пішінді бұрыштарды
өсіреді. Ведрана гибриді жоғары пластикалығы, өнімділігі және
жемісінің тамаша сапасы нәтижесінде осы нарықта айрықша
орынды иеленеді. Жергілікті өндірістегі қызыл, қызғылт сары
және сары бұрыштар соңғы уақытта аса танымал болып отыр
және дәстүрлі тағамдарды дайындауда жиі қолданылады. Біздің
ассортиментте стандартты түстерінен басқа, ақшыл күлгін және
қою күлгін түсті бұрыштар бар, олардың бірегей түсі нарықта сатып
алушылардың назарын аудартады.

Артықшылықтары:

Ламуйо типті бұрыш – қазақстандық нарық үшін жаңалық, ол
өңдеуге қолайлы және Жерортатеңіздік аймақ, Орталық және
Оңтүстік Америкада танымал болып отыр.

•
•
•
•

Ерте түсім беруінің жоғары болуымен ерекшеленеді. Айрықша белгісі қанық қызыл түске
жылдам боялуы болып табылады. Жемістері біркелкі, тығыз және тартымды жылтырлығы
бар, ұзақ уақыт тасымалдауға жарамды. Өсімдіктің шағын болуына байланысты оны ашық
грунтта және жұқа қабатты жылыжайлардың барлық түрлерінде өсіру ұсынылады.

Лотта F1 | Lotta

Анетта F1

Жалпы сипаттамалары:

Жемісінің пішіні: конус пішінді
Жемісінің өлшемі: 7 х 14 см
Жемісінің салмағы : 160-200 г
Жемісінің түсі: техникалық жетілгенде – ашық жасыл, биологиялық – қызыл

Артықшылықтары:

Жемістері ерте түйін салатын өте ерте гибрид. Жетілуі көшетті отырғызғаннан кейін
55-60 күнде орын алады. Тығыз, қабырғалары қалың жемістерінің биологиялық және
техникалық жетілу жағдайында тамаша тауарлық түрі болады, ал жоғары түсімі мен тамаша
тасымалдану қабілеті 5-6 мм қалың қабырға қалыңдығына байланысты болады. Гибридті
жұқа қабатты жылыжайларда және ашық грунтта өсіруге болады.

Алия Жунусова

Кеңсе менеджері/Байланыс бойынша маман
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Лотта F1
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Бұрыш
Конус пішінді бұрыштар

Ақ текше тәрізді бұрыш

Хаски F1 | Khaski

Бланчина F1 | Blancina

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Жемісінің пішіні: конус пішінді
Жемісінің өлшемі: 6 х 11 см
Жемісінің салмағы : 160-210 г

Жемісінің түсі: техникалық жетілгенде – ақ, биологиялық – қанық қызыл

Амаретта F1 | Amaretta

Ведрана F1 | Vedrana

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

Жемісінің пішіні: конус пішінді
Жемісінің өлшемі: 7 х 14 см
Жемісінің салмағы : 160-200 г
Жемісінің түсі: техникалық жетілгенде – ашық жасыл, биологиялық – қызыл

Ерте түсім беретін және жоғары тауарлық өнім шығаруға ыңғайлы гибрид. Бүркеліп
өсу қабілеті жоғары қуатты өсімдік. Жемістері тегістелген, қабырғасының қалыңдығы
6-8 мм, төбе шірігіне төзімді, қапта да, үйіп қойып та тасымалдана береді. Өсірудің
барлық кезеңінде жемістері ірі қалпын жоғалтпайды. Ашық грунтта және жұқа қабатты
жылыжайларда өсіруге арналған.
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Жемісінің түсі: техникалық жетілу жағдайында – ақ, биологиялық – қызыл

Артықшылықтары:

•
•
•
•

Амаретта F1

Жемісінің пішіні: текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 9 х 11 см
Жемісінің салмағы : 220-250 г

Артықшылықтары:

Ерте өнім беруімен және жеміcтерінің айрықша сапасымен ерекшеленеді. Жетілуі көшетті
отырғызғаннан кейін 50-55 күнде орын алады. Тамыр жүйесі жақсы дамыған жуан өсімдік.
Техникалық жетілген қалпында жоғары тауарлық қабілеті ақ түстен жылтырлығы бар әдемі
ақшыл (піл сүйегі түстес) түске дейін тартымды түсімен ерекшеленеді. Жемістері тамаша
тығыздығымен және тасымалдануымен ерекшеленеді. Қабырғасының қалыңдығы 6-9 мм.
Ашық грунтта және жұқа қабатты жылыжайларда өсіруге арналған.

Хаски F1

•
•
•
•

Бұтақтары сынғыш емес және тамаша жабын қасиеті бар шағын жуан өсімдік. Гибрид
қолайсыз ауа райы жағдайларына аса төзімді. Жетілуі көшетті отырғызған күннен бастап 65
күнде орын алады. Жемістері ірі, қабырғалары қалың және жоғары тегістігімен, тауарлық
түрімен және ақ түстен ақшыл түске дейінгі түс гаммасымен ерекшеленеді. Сапасын
жоймастан сақталуы мен тасымалдануы аталған гибридті сауда және сатып алушылар үшін
тартымды етеді. Жұқа қабатты жылыжайларда және ашық грунтта өсіруге арналған.

•
•
•
•

Бланчина F1

Жемісінің пішіні: ұзын текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 9 х 13 см
Жемісінің салмағы : 220-250 г
Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – жасыл реңі бар сарғыш, биологиялық – қызыл.

Гибридтер нарығындағы танымал түрлердің бірі. Ерте пісудің, сапа мен өнімділіктің эталоны.
Тауарлық жемістерінің жоғары шығысымен ерекшеленеді. Қуатты және тұрақтандырылған
өсімдік әр түрлі климаттық жағдайларға жақсы бейімделеді. Жетілуі көшетті отырғызғаннан
кейін 60 күнде орын алады. Сақталуы мен жақсы тасымалданады. Жұқа қабатты
жылыжайларда және ашық грунтта өсіруге арналған.

Ведрана F1
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Бұрыш
Түрлі түсті текше тәрізді бұрыш

Магно F1 | Magno

Катриона F1 | Catriona

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Жемісінің пішіні: текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 8 х 10 см
Жемісінің салмағы : 180-200 г

Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – жасыл, биологиялық – сары

Кадия F1 | Cadia

Даллас F1 | Dallas

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

Жемісінің пішіні: текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 9 х 12 см
Жемісінің салмағы : 190-220 г
Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – жасыл, биологиялық – ашық сары

Қуатты, ашық және тұрақты түйін салатын, стресске тұрақтылығы жоғары өсімдік. Ірі,
тығыз және жылтыр, жемістерінің қабырғаларының қалыңдығы 10 мм жетуі мүмкін. Бұл
гибридке жемістерінің жоғары тауарлық қасиеттері тән, ол нарықтағы үздік өнімдердің бірі.
Маңызды қасиеті өнімді біркелкі беруі және жоғары өнімділігі болып табылады. Кез келген
жұқа қабатты жылыжайларда және ашық топырақта өсіруге арналған.

Лозорно F1 | Lozorno
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Жемісінің пішіні: текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 9 х 12 см
Жемісінің салмағы : 180-210 г
Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – ақшыл жасыл, биологиялық – қызыл

Артықшылықтары:

Лозорно F1
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Артықшылықтары:

Тауарлық жемістері ерте шығатын стресcке төзімді гибрид. Шағын және төзімді, Жылы
кезде жақсы түйін салатын өсімдік. Жемістері жасыл түстен жылтырлығы бар сары түске
дейін боялады, тауарлық түрін ұзақ сақтайды және алыс қашықтыққа тасымалдауға
жарамды. Кез келген жұқа қабатты жылыжайларда және ашық топырақта өсіруге арналған.

•
•
•
•

Кадия F1

Жемісінің пішіні: текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 10 х 12 см
Жемісінің салмағы : 190-230 г
Жемісінің түсі: техникалық жетілуге – жасыл, биологиялық – қызғылт сары

Өнімділігі жоғары ерте гибрид. Қызғылт сары бұрыштың жоғары сапа стандарты. Қатты,
ашық типті өсімдік өсірудің стресстік жағдайларына жақсы бейімделеді. Гибрид ұзақ уақыт
жеміс беруімен ерекшеленеді. Жемістері ауыр, қабырғасының қалыңдығы 6-7 мм, тамаша
тауарлық түрі бар. Дәмдік қасиеттері мен хош иісі осы бұрыштың артықшылықтары болып
табылады. Гибрид ұштарының шіруіне төзімді. Жұқа қабатты жылыжайларда және ашық
грунтта өсіруге арналған.

Артықшылықтары:

Катриона F1

•
•
•
•

Ерте өнімділігі жоғары, жемістерінің қасиеті жақсы гибрид. Қуатты, жапырақтары мол
өсімдік. Жемістерінің түсі тартымды, біркелкі, жемістерінің қабырғалары қалың, тегіс
болып келеді. Өнімдері ұзақ уақыт тасымалдау жағдайында тауарлық қасиеттерін жақсы
сақтайды. Жұқа қабатты жылыжайларда және ашық грунтта өсіруге арналған.

•
•
•
•

Магно F1

Жемісінің пішіні: текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 6 х 12 см
Жемісінің салмағы: 120-160 г
Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – жасыл, биологиялық – қызыл

Жуан өсімдік, жоғары температуралар жағдайында жақсы жеміс береді. Жемістері қалың
қабырғалы, тығыз. Жұқа қабатты жылыжайларда және ашық грунтта өсіруге арналған.

Ред Барон F1 | Red Baron

Даллас F1

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Жемісінің пішіні: текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 8 х 11 см
Жемісінің салмағы: 170-200 г
Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – қою жасыл, биологиялық – қызыл

Артықшылықтары:

Өнімділігі жоғары және жеміс беру кезеңі ұзақ ерте гибрид. Сапасы жоғары ірі жылтыр
жемістер беретін қатты өсімдік, жемістерінің өздерінің тауарлық түрін ұзақ уақыт бойы
сақтайды. Қою жасыл жылтыры бар түсі осы гибридті техникалық жетілу кезеңінде жинап
алуға жарамды етеді. Гибрид ұштарының шіруіне төзімді. Жұқа қабатты жылыжайларда және
ашық грунтта өсіруге арналған.
Ред Барон F1
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Бұрыш
Түрлі түсті текше тәрізді бұрыш

Өңдеуге арналған текше пішінді бұрыш

Текила F1 | Tequila

Милдред F1 | Mildred

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Текила F1

Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – ақшыл күлгін, биологиялық – қызыл

•
•
•
•

Жемісінің пішіні: текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 9 х 12 см
Жемісінің салмағы: 170-200 г

Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – жасыл, биологиялық – сары

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

Маврас F1 | Mavras

Прокрафт F1 | Procraft

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

Ерекше ақшыл күлгін түсті текше тәрізді жемістері бар ерте пісетін гибрид. Тамыр жүйесі
дамыған қатты өсімдік. Жемістері тығыз, жақсы тасымалданады, тауарлық түрін ұзақ уақыт
сақтайды. Ұштарының шіруіне төзімді. Жұқа қабатты жылыжайларда және ашық грунтта
өсіру ұсынылады.

•
•
•
•

Маврас F1

Жемісінің пішіні: текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 9 х 12 см
Жемісінің салмағы: 180-220 г

Жемісінің пішіні: текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 9 х 12 см
Жемісінің салмағы: 190-210 г
Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – қою күлгін, биологиялық – қызыл

Аталған гибридтің өзіне тән ерекшелігі жемістерінің техникалық жетілу кезеңіндегі
қою жасыл түстен қою күлгін түске біртіндеп ауысуы болып табылады, ал биологиялық
кезеңінде – қызыл түске ауысады. Жұқа қабатты жылыжайларда және ашық грунтта өсіру
ұсынылады.

Қосарлы бағыттағы бұрыштың әмбебап гибриді. Жемістері өңдеу үшін және балғын
қалпында қолдану үшін жарамды. Өсімдік аса қуатты, жапырақтары жақсы дамыған,
қолайсыз ауа райы жағдайларына төзімді. Жемістерінің жетілуі көшетті отырғызғаннан кейін
75-78 күнде орын алады. Жемістері ауыр, қабырғасының қалыңдығы 8-10 мм. Гибридтің
тауарлық өнім шығысының пайызы жоғары. Ашық грунтта өсіруге қолайлы.

•
•
•
•

Жемісінің пішіні: текше тәрізді
Жемісінің өлшемі: 9 х 12 см
Жемісінің салмағы: 190-220 г
Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – жасыл, биологиялық – қызыл

Милдред F1

Жемістері балғын қалпында пайдалануға және өңдеуге жарамды болатын бұрыш гибриді.
Өсімдік аса қуатты, тұрақтандырылған және қатты тамыр жүйесінің арқасында қолайсыз
ауа райы жағдайларына төзімді болып келеді, стресс жағдайында түйіндерін тастамайды.
Жетілуі көшеттерін отырғызғаннан кейін 72-76 күнде орын алады. Жемістері ауыр,
қабырғасының қалыңдығы 12 мм, тамаша тауарлық қасиеттерге ие. Аталған гибридтің
маңызды артықшылығы аяз кезінде түсін сақтауы болып табылады. Ашық грунтта өсіруге
қолайлы.

Прокрафт F1
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Ащы бұрыш
Жұқа қабатты жылыжайларда және ашық грунтта
өсіруге арналған ащы бұрыш

Гомера F1 | Homera
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•

Жемісінің пішіні: ұзынша конус тәрізді

Жемісінің өлшемі: 4 х 22 см
Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – ашық жасыл, биологиялық - қызыл

Артықшылықтары:

Өсіру кезеңінде тұрақты жеміс салатын, ерте пісетін өнімділігі жоғары гибрид. Өсімдік
шағын және жапырақтары жүйесі жақсы дамыған. Жемістерінің антоцианды бояуы
төмен температура жағдайында болмайды. Жемістерінің дәмі қышқылтым, қалыпты ащы,
маринадтауға және балғын қалпында пайдалануға жарамды. Ашық грунтта және жұқа
қабатты жылыжайларда өсіру ұсынылады.

Гомера F1

Шакира F1 | Shakira
Жалпы сипаттамалары:
Ащы бұрыштың отаны — Оңтүстік Америка, мұнда оны жергілікті
тайпалар еуропалықтар келгенге дейін өсірген. Ащы бұрыштың
күйдіретін ащы дәмінің болуы капсаицин алкалоидының жоғары
мөлшерінің болуына негізделеді.
Біздің ащы бұрыш селекциясы бойынша бағдарламамыз
қарқынды түрде дамып келеді және ол бірінші кезекте әлемдік
нарықтарға: Мексика, Оңтүстік Шығыс Азия және Таяу Шығысқа
бағытталады. Осы мемлекеттерде ащы бұрыш аса танымал және
оны ұлттық дастарханның әр алуан тағамдарын дайындау үшін
пайдаланады. Осы селекциялық бағдарламаның коммерциялық
гибридтері: мысалы Шакира және Хайфи өнімділігі мен жеміс
сапасы үшін Шығыс Еуропа мемлекеттерінде көкөніс саласының
мамандарының жоғары бағасын алған.
Чарльстон ашық жасыл түсті, қалыпты ащы дәмі бар ащы
бұрыш ерте уақыттан бері Түркияда өсіріледі және тұздау мен
маринадтауда кеңінен қолданылады. Enza Zaden осы бұрыш
типінің селекциясын жүргізеді. Осы бағдарламадағы Гомера
гибридінің Қазақстандағы ащы тағамды ұнататындар үшін әлеуеті
жоғары болып отыр.

40 | Enza Zaden

•
•
•

Жемісінің пішіні: ұзынша конус тәрізді
Жемісінің өлшемі: 4 х 18 см
Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – қою жасыл, биологиялық - қызыл

Артықшылықтары:

Түсім беру әлеуеті жоғары ащы бұрыш гибриді. Жемісін ерте бере бастайды, жемістерінің
жетілу мерзімі көшетті отырғызған күннен бастап 55-60 күн. Ашық типтегі қатты өсімдік.
Тартымды, жылтыр және біркелкі жемістері дәстүрлі ащы дәмді. Ашық грунтта және жұқа
қабатты жылыжайларда өсіру ұсынылады.

Шакира F1

Хайфи F1 | Hyffae
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•

Жеміс пішіні: ұзынша конус тәрізді
Жемісінің өлшемі: 2 х 12 см
Жемісінің түсі: техникалық жетілуде – қою жасыл, биологиялық - қызыл

Артықшылықтары:

Тамыр жүйесі дамыған, жапырақтары мол жуан өсімдік. Өсімдік бір мезгілде біркелкі және
сапасы жоғары жеміс береді. Ыстық климат жағдайында тамаша өнім көрсеткіштерін
көрсетеді. Ашық грунтта және жұқа қабатты жылыжайларда өсіру ұсынылады.

Хайфи F1
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Гибрид

Тұрақтылығы

Ерте пісуі

Жемісінің
түсі

Жеміс
өлшемі,
см

Өндіріс типі

Ескерту

өте ерте

ашық жасыл

5 х 11

Жемістерінің аса тез боялуы.

HR

IR

Анетта F1 | Anetta

Xcv:1-3/Tm:0-2

TSWV:0

Лотта F1 | Lotta

Xcv:1-3/Tm:0-2

өте ерте

ашық жасыл

7 х 14

Жоғары ерте және жалпы өнімділік.

Хаски F1 | Khaski

Xcv:1-3/Tm:0-2

өте ерте

ақ

6 х 11

Ерте пісу мен жоғары түсім эталоны.

Амаретта F1 | Amaretta

Xcv:1-3/Tm:0-2

TSWV:0

өте ерте

ашық жасыл

7 х 14

Жемістерінің өлшемі өсірудің барлық
кезеңінде сақталады.

Бланчина F1 | Blancina

Tm:0-2

TSWV:0

ерте

ақ

9 х 11

Жемістерінің тамаша біркелкілігі.

Ведрана F1 | Vedrana

Tm:0-2

ерте

сарғыш

9 х 13

Ерте пісетін және аса өнімді гибрид.

сары

8 х 10

Жемістерінің сыртқы түрі тартымды.

Конус пішінді бұрыштар

Ақ текше тәрізді бұрыш

Түрлі түсті текше тәрізді бұрыш
Катриона F1 | Catriona

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

Кадия F1 | Cadia

PVY:0/Tm:0-2

ерте

сары

9 х 12

Тұрақты жеміс беру.

Лозорно F1 | Lozorno

Tm:0-2

ерте

Ақшыл жасыл

9 х 12

Жемістерінің жоғары тартымдылығы.

Магно F1 | Magno

Tm:0-3

ерте

Қызғылт сары

10 х 12

Тамаша тауарлық түрі мен дәм
қасиеттері.

Даллас F1 | Dallas

Tm:0

ерте

қызыл

10 х 17

Қабырғасы қалың ірі жемістер.

Ред Барон F1 | Red Baron

Tm:0-2

ерте

қызыл

8 х 11

Ұзақ жеміс беру кезеңі және жоғары
түсім.

Текила F1 | Tequila

Tm:0

ерте

Ақшыл күлгін

9 х 12

Жылтыр, тығыз және тасымалдауға
жарамды жемістер.

Маврас F1 | Mavras

Tm:0-2

Орташа ерте

Қою күлгін

9 х 12

Тартымды, қою күлгін түсті жемістер.

Өңдеуге арналған текше тәрізді бұрыш
Милдред F1 | Mildred

Xcv:1-3/PepMoV/
PVY:0-2/Tm:0-2

TSWV:0

сары

9 х 12

Өңдеуге және мұздатуға тамаша таңдау.

Прокрафт F1 | Procraft

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

TSWV:0/
TEV

қызыл

9 х 12

Өңдеуге және мұздатуға тамаша таңдау.

Ащы бұрыш
Гомера F1 | Homera

Tm:0

ерте

қызыл

4 х 22

Өсіру кезеңі ішінде тұрақты жеміс салу.

Шакира F1 | Shakira

Tm:0-2

ерте

қызыл

4 х 18

Өнімділігі жоғары ащы бұрыш.

Хайфи F1 | Hyffae

Tm:0-2

ерте

қызыл

2 х 12

Жылы кезде өсіруге арналған өнімді
гибрид.

Жұқа қабатты жылыжайлар | Ашық грунт
HR: High Resistance – жоғары тұрақтылық дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – орташа тұрақтылық дәрежесі |
Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 беттен қараңыз. Гибридтердің тұрақтылығы туралы ақпаратты www.enzazaden.com және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Баялды

Enza Zaden баялды селекциялау орталығы Түркияда
орналасқан, мұнда біз үш негізгі типтің селекциясын жүзеге
асырамыз: ұзынша жемісті, орташа жемісті және сопақ.
Селекционерлердің күш жігері өсімдіктің өсу күшін жақсартуға,
тығыздығын, сақталуын, жемістерінің қараға жақын қою күлгін
түске боялуын дамытуға бағытталады. Гибридтерді ашық
грунттар мен жұқа қабатты жылыжайларға арнап шығарған
жағдайда селекционерлер өсімдіктің жабын қабілеттеріне,
түсімін арттыруға және жемістерінің сапасын жоғарылатуға
бағытталады. Осындай гибридтер өндіріс тиімділігін қамтамасыз
етеді және дүние жүзі бойынша өндірушілер тарапынан
сұранысқа ие.

Ұзын жемісті баялды

Дестан F1 | Destan
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Өсімдік: қатты, тұрақтандырылған
Жемісінің ұзындығы: 25-27 см
Жемісінің пішіні: ұзынша, жіңішкермеген
Жемісінің түсі: қою күлгін, жылтыр

Артықшылықтары:

Жемістерінің сапасы мен түсімділігі жоғары ерте пісетін гибрид. Ашық және қорғалған
грунтта өсіруге арналған. Ерте отырғызуға жарамды және қысқа уақытқа температураның
төмендеуіне төзімді болып келеді.

Мабел F1 | Mabel
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Өсімдік: қуатты, шағын
Жемісінің ұзындығы: 24-26 см
Жемісінің пішіні: ұзынша жіңішкерген
Жемісінің түсі: қою күлгін, жылтыр

Дестан F1

Артықшылықтары:

Жапырақтары ірі шағын өсімдік, жақсы жабын қасиеттеріне ие. Ашық және қорғалған
грунтта өсіру ұсынылады. Буын аралықтары орташа ұзындықта және байлауды талап
етпейді. Ерте жеміс бере бастайды және вегетация кезеңі ішінде тұрақты түрде түсім береді.

Татьяна Сырбачева

Жабық грунт бойынша техникалық менеджер
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Баялды
Орташа жемісті баялды

Блэк Перл F1 | Black Pearl
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Өсімдік: қатты, тұрақтандырылған
Жемісінің ұзындығы: 15-17 см
Жеміс пішіні: тамшы пішінді
Жемісінің түсі: қара, жылтыр

Артықшылықтары:
Көктемде және жазда өсіруге арналған өнімділігі жоғары ерте пісетін гибрид. Блэк Перл
F1 жылытылатын және жылытылмайтын жылыжайларда ерте отырғызуға жарамды және
оны ұзартылған айналымда өсіруге пайдалануға болады. Гибрид жемістерінің пішіні және
өлшемдерінің біркелкілігі жоғары болады. Тұрақты өнім шығысы және тауарлық өнімнің
жоғары түсімі. Жемістері тығыз, жылтыр және қанық қара түсті.

Бенеция F1 | Benecia
Жалпы сипаттамалары:

•
•
•
•

Өсімдік: қуатты, шағын
Жемісінің ұзындығы: 15-17 см
Жеміс пішіні: тамшы пішінді
Жемісінің түсі: қою күлгін, жылтыр

Блэк Перл F1

Артықшылықтары:

Баялдының ерте пісетін көктемде және жазда өсіруге арналған өнімділігі жоғары гибриді.
Тамыр жүйесі жақсы дамыған. Гибрид әсіресе ашық грунтта және жылытылмайтын жұқа
қабатты жылыжайларда өсіруге арналған. Жемістері біркелкі, тығыз және тегіс, жылтыр
қара түсті болып келеді. Сақталуы мен тасымалдану қасиеті жоғары. Гибрид балғын
қалпында және өңделген түрде пайдалануға жарамды.

Гибрид

Ерте пісуі

Өндіріс типі

Ескерту

Ұзын жемісті баялды
Дестан F1 | Destan

ерте

Тамаша түсім, ашық және қорғалған грунттағы жемістерінің жоғары сапасы.

Мабел F1 | Mabel

ерте

Буын аралықтарының ұзындығы орташа, байлауды талап етпейді.

Блэк Перл F1 | Black Pearl

ерте

Көктемде және жазда өсіруге арналған өнімділігі жоғары гибрид.

Бенеция F1 | Benecia

ерте

Шағын өсімдік, біркелкі жемістер. Негізінен ашық грунтта өсіруге жарамды.

Орташа жемісті баялды

Жұқа қабатты жылыжайлар |
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Enza Zaden компаниясының селекционерлері бірнеше бағытта
жұмыстар жүргізеді: Таяу Шығыс елдерінде танымал ақ түсті
қысқа жемісті кәдіден бастап, қою жасыл түсті цуккини кәдісіне
дейін, Батыс Еуропаның нарықтарында бұл өнімдерсіз ешбір
супермаркет жұмыс жасай алмайды. Кәді Шығыс Еуропалық
асхананың ажырамас бөлігі болып табылады және көптеген
танымал тағамдардың құрамына енеді. «Кәді уылдырығы»
ностальгиялық өнімі бұрынғы Кеңестер одағының әрбір
тұрғынына белгілі. Қазақстанда ашық жасыл түсті кәді өсіріледі.
Ардендо174 гибриді өнімділігі жоғары және ауруларға төзімділігі
мен жемісінің сапасына байланысты сұранысқа ие болып отыр.
Біздің жаңа гибридтеріміздің жемістерінің түсі қанық және
олар өте ыстық кезде өсіру барысында түсін сақтайды. Нағыз
ақұнтақ және кең таралған вирустық ауруларға төзімді гибридер
негізінен мол түсім бермейді. Сол себепті потивирустарға
тұрақтылығы аталған дақыл селекциясындағы жетістіктің
бастың құрамдауышы болып табылады. Түркиядағы жетекші
селекциялық станцияда және дүние жүзі бойынша басқа да
станцияларда жоғары патогенді фон жағдайында тұрақтылығын
тексеріп және гибридтердің бейімділігін анықтаймыз.

Кәді
Ардендо174 F1 | Ardendo174
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Өсімдік: қатты, бұталы
Жемісінің ұзындығы: 17-19 см
Жемісінің салмағы: 300-400 г
Жеміс пішіні: цилиндр тәрізді
Жемісінің түсі: жылтыр қабығы бар ақшыл жасыл

Артықшылықтары:

Балғын өнім нарығына арналған ерте түсім беретін өнімділігі жоғары гибрид. Аурулар мен
вирустарға кешенді тұрақтылығы тамаша сапасы мен жемістерінің тауарлық түрін ұзақ жеміс
беру кезеңінде қамтамасыз етеді. Жемістерінің қырлары жоқ. Жинау кезіндегі механикалық
ақаулықтарға тұрақтылығы жоғары. Жемістері жақсы сақталады, ұзақ уақыт тасымалдауға
және өңдеуге жарамды. Көктемде қабықшамен жабылған орында, жазда және күзде ашық
грунтта өсіруге арналған.

Ардендо174 F1

Аделия F1 | Adelia
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Өсімдік: қатты, буын аралықтары қысқа бұта түрінде
Жемісінің ұзындығы: 17-19 см
Жемісінің салмағы: 300-400 г
Жеміс пішіні: цилиндр тәрізді
Жемісінің түсі: жылтыр қабықты жасыл

Артықшылықтары:

Жемістерінің жылдам өсуі, біркелкі ерте түсім алу үшін жарамды. Жемістерінің сапасы өте
жақсы, қырлары жоқ. Жарық жетіспейтін және қолайсыз ауа райы жағдайында тұрақты
түйін салуды қамтамасыз етеді. Аурулар мен вирустарға кешенді тұрақтылығы көктем
және күз айналымдарында кепілді жақсы түсім береді. Ақұнтаққа төзімділігі жоғары. Алыс
қашықтыққа тамаша тасымалданады. Көктемде қабықшамен жабылған орында, жазда және
күзде ашық грунтта өсіруге арналған.
Аделия F1
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Кәді
Марселла F1 | Marcella
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Өсімдік: қатты, бұта түрінде
Жемісінің ұзындығы: 16-18 см
Жемісінің салмағы: 300-400 г
Жеміс пішіні: цилиндр тәрізді
Жемісінің түсі: жылтыр қабықты жасыл

Артықшылықтары:

Ерте жеміс бере бастайды. Өсімдіктің төзімділігі жоғары болуына байланысты оны ұзақ
уақыт өсіруге болады. Тартымды түсі мен жемістерінің тауарлық түрі ұзақ қашықтыққа
тасымалдау барысында сақталады. Жемістерінің қырлары жоқ. Марселла негізгі
вирустарға жоғары тұрақтылығымен ерекшеленеді. Көктемде қабықшамен жабылған
орында, жазда және күзде ашық грунтта өсіруге арналған.

Сальвадор F1 | Salvador
Марселла F1

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Өсімдік: қатты, бұта түріндегі, ашық
Жемісінің ұзындығы: 20-22 см
Жемісінің салмағы: 350-450 г
Жеміс пішіні: цилиндр тәрізді
Жемісінің түсі: жылтыр қабығы бар қою жасыл

Артықшылықтары:

Цуккини кәдісінің тиімді және түсімі жоғары түрінің дәмдік қасиеттері де ерекше. Ашық
өсімдік өнімді жинауды жеңілдетеді, тұқымдары жиналғаннан кейін зақымданбайды және
тауарлық түрін ұзақ сақтайды. Жемістерінің сапасы мен біркелкілігі оны балғын өнім
нарығына, өңдеуге, оның ішінде мұздатуға да жарамды етеді. Стресске тұрақтылығы
жоғары тауарлық қасиеттері мен ұзақ уақыт жеміс беруін қамтамасыз етеді. Күзде және
көктемде қабықшалы жабын астында, жазда ашық грунтта өсіру ұсынылады.

Сальвадор F1

Гибрид

IR

Ерте пісуі

Жемісінің түсі

Өндіріс типі

Ескерту

Aрдендо 174 F1 | Ardendo 174

Px/ZYMV/WMV/
PRSV

Өте ерте

ақшыл жасыл

Өнімділігі жоғары және ауруға тұрақты гибрид.

Аделия F1 | Adelia

Px/CMV/ZYMV/
WMV/PRSV

ерте

жасыл

Жемістерінің жылдам жетілуі, жоғары тауарлық
қасиеттері.

Марселла F1 | Marcella

Px/CMV/ZYMV/
WMV/PRSV

ерте

жасыл

Вирустарға жоғары тұрақтылығы.

Сальвадор F1 | Salvador

Px

ерте

қою жасыл

Өңдеу үшін тамаша таңдау.

Жұқа қабатты жылыжайлар | Ашық грунт
HR: High Resistance – жоғары тұрақтылық дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – орташа тұрақтылық дәрежесі |
Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 беттен қараңыз. Гибридтердің тұрақтылығы туралы ақпаратты www.enzazaden.com және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Қауын

Қауын – бұл тартымды, аса тәтті, хош иісті және денсаулыққа
пайдалы жеңсік ас. Қауынның отаны Орталық Азия елдері,
Африка және Үндістан болып табылады. Қазақстанның
бағбандары өсіретін қауындар елдің шегінен тыс жерлерде де
танымал және ең көп өсірілетін бақша дақылы болып табылады.

Торпеда типі

Торпедо F1 | Torpedo

Арнайы жергілікті нарық үшін Enza Zaden мамандары қандай да
бір аймақта өсірілетін және тұтынылатын қауын сұрып типтерінің
гибридтерін дайындайды. Осылайша, Орталық Азия нарықтары
үшін «Торпеда» сұрып типінің гибриді енгізілген.

Жалпы сипаттамалары
�
�
�
�
�

Қазақстанда өсірілетін сұрыптардың әр алуандығы ішінде
«Торпеда» сұрып типі дәстүрлі және еліміздің Жетісай және
Қызылорда аймақтарында басым болып табылады. Оның басты
себептерінің бірі Қазақстанның ішкі нарығындағы және Ресей
мен Батыс Еуропа мемлекеттерінің экспорттық нарығындағы
тұтынушылары арасында танымалдығы болып табылады. Ал ол
өз кезегінде, ауруларға тұрақтылығының, тамаша дәмінің және
өте жақсы тасымалдануының арқасында.

Сұрып типі: Торпеда
Жеміс пішіні: ұзынша сопақ
Өте шырынды, дәмді және хош иісті жұмсағы бар
Жақсы тасымалданады
Ауруға төзімді.

Артықшылықтары:

Гибридтердің ауыл шаруашылығының негізгі дақылдарымен
салыстырғандағы басты артықшылығы неде?

Жуан өсімдік жоғары түсім әлеуетін қамтамасыз етеді – бір өсімдікте 2-3 жеміс пісіп жетіледі.
Жемістері ерте және біркелкі піседі. Ұзынша сопақ пішінді жемістерінің әдемі торлы бедері
бар, алтын түстес сарғыш және сирек байқалатын жасыл жолақтары болады. Жемісінің
орташа салмағы 5-6 кг. Тұқым камерасы шағын. Ақ түсті жұмсағы қытырлақ, өте тәтті,
тұтынушылық қасиеттері жоғары. Жемістері жақсы сақталады және алыс қашықтыққа
жақсы тасымалданады. Гибрид қабықша астында өсіруге немесе ашық грунтта өсіруге
жарамды. 0,1,2 қатарының фузариозды солуына тұрақтылығы деңгейі жоғары.

Гибридпен дақылдың арасындағы жалпы жұртшылыққа мәлім
болған айырмашылығы ретінде төмендегі сипаттамаларды атап
өтуге болады:

Ананас типі

Торпедо F1

Дакаро F1 | Dakaro

•	Егін өнімділігінің жоғарылығы: орташа есеппен алғанда
гибридтің өнімділігі 30-40 пайызға артық;
•	Табиғаттық-климаттық жағдайларға бейімделушілігі: сыртқы
орта факторларының (климат, ылғалдылық, жер қыртысы) 3050% жуығын гибрид тиімді пайдаланады;
•	Белгілі аурулармен зиянкестерге қарсы тұрақтылығы;
•	Қысқа мерзімде пісіп жетілуі – көбінесе ауыл шаруашылығы
өнімдерін өндірушілерге бұл өте маңызды әрі тиімді;
•	Өнімнің жоғары дәрежедегі тауарлық сапасымен тұтынылу
қасиеттері: көз тартарлық көрінісі, ұзақ мерзім сақтау
мүмкіндігі, керемет ерекше дәмі.

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Сұрып типі: Ананас
Жетілу мерзімі: 50-53 күн
Жемісінің пішіні: сопақ
Жемісінің салмағы : 1,5-2 кг
Жемісінің түсі: әдемі торы бар алтын түстес сарғыш

Артықшылықтары:

Көшет әдісімен ерте өнім алуға жарамды, оның ішінде, жабын материалдары астында
өсіруге жарамды. Негізгі сегментте тікелей егу үшін пайдалануға болады. Өсімдіктің
тамаша регенерация қабілеті өнімдерді жинау мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Сапасы
тамаша, жұмсағы ақ және қант мөлшері жоғары жеміс береді. Қатты және жағымды хош
иісі тамаша дәм қасиеттерін толықтырады. Гибрид өз сегментінде жақсы тасымалдануымен
ерекшеленеді.

Әрине, жоғарыда аталып өткен барлық потенциал біздің қауын
гибридтерінде генетикалық деңгейінде енгізілген.

Дакаро F1

Дуйсенбеков Данияр
Oңтүстік Қазақстан аймағы бойынша сауда өкілі,
ашық грунт
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Қауын
Ананас типі

Бизан F1 | Bisan
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Сұрып типі: Ананас
Жетілу мерзімі: 60-65 күн
Жемісінің пішіні: сопақ
Жемісінің салмағы : 3-4 кг
Жемісінің түсі: әдемі торы бар алтын түстес сарғыш

Артықшылықтары:

Бизан F1

Тауарлық түрі мен жемістерінің сапасы тамаша ерте пісетін гибрид. Жұмсағы ақ түсті, нәзік,
хош иісті және қант мөлшері жоғары. Қатты, жапырақтары мол өсімдік жемістерін күннен
күйіп кетуден қорғайды. Гибридтің жоғары пластикалығы және тамаша жеміс беруі Бизан F1
әр түрлі аймақтарда өсіруге мүмкіндік береді.

Оксана F1 | Oksana
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Сұрып типі: Ананас
Жетілу мерзімі: 65-70 күн
Жемісінің пішіні: сопақ
Жемісінің салмағы : 4-6 кг
Жемісінің түсі: әдемі торы бар алтын түстес сарғыш

Артықшылықтары:

Өнімділігі жоғары қауын гибриді. Бүйір сабақтары жақсы дамыған қатты өсімдік қолайсыз
өсіру жағдайларына төзеді. Жемісінің тұқым камерасы шағын. Жұмсағы ақ, тығыз және
тәтті. Гибрид өзін тамаша тауарлық түр ретінде көрсеткен және жемістерінің тасымалдануы
жоғары.

Гибрид

Ерте пісуі

Жеміс
салмағы,
кг

Жеміс пішіні

ерте

5,0-6,0

Ұзынша сопақ

Дакаро F1 | Dakaro

Өте ерте

1,5-2,0

Бизан F1 | Bisan

ерте

Оксана F1 | Oksana

ерте

Қыртыс түсі

Жұмсағының
түсі

Тұрақтылығы

Ашық сары

ақ

Fom:0,1,2

сопақ

Сарғыш қызғылт
сары

ақ

3,0-4,0

сопақ

Алтын сарғыш
түсті

ақ

4,0-6,0

сопақ

Алтын сарғыш
түсті

ақ

HR

Ескерту

IR

Торпеда типі
Торпедо F1 | Torpedo
Оксана F1

Түсімі жоғары, жұмсағы
өте тәтті, тасымалдауға
қолайлы.

Ананас типі
Px:5

Ерте пісу және дәм
қасиеттерінің эталоны.

Fom:0,1,2

Px:1,2,5

Ерте пісетін жоғары түсімді
гибрид.

Fom:0,1/
MNSV

Px:1,2,5

Сапасы жақсы ірі жемістер.

HR: High Resistance – жоғары тұрақтылық дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – орташа тұрақтылық дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 беттен қараңыз.
Гибридтер тұрақтылығы туралы ақпаратты www.enzazaden.com және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Асқабақ
Оранж Саммер F1 | Orange Summer
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: 75-80 күн
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің салмағы : 1,2-1,6 кг
Қабығының түсі: қою қызғылт сары
Жұмсағының түсі: қызғылт сары

Артықшылықтары:

Өте ерте пісетін өнімділігі жоғары Учики Кури типті гибрид. Әрбір өсімдікте орта есеппен
диаметрі 15-20 см 2-4 жеміс түзіледі. Дәмі мен хош иісі тамаша порциялық жемістерінің
біркелкілігі жоғары.
Оранж Саммер F1

Учики Кури | Uchiki Kuri
Жалпы сипаттамалары:

Асқабақ – қазақстандық аспазханада аса танымал көкөніс.
Көпшілігі ішіне асқабақ салынған манты, самсаны сүйсініп
жейді. Соңғы онжылдықта асқабақты біршама ұмытқан,
дегенмен, қазіргі уақытта бұл дақыл екінші рет қайта туып,
тұтынушылардың дастарханына жаңа, нәрлі және пайдалы тағам
түрінде қайта оралған.
Асқабақ селекциясы Enza Zaden үшін де аса маңызды. Қазіргі
таңда біз әлемдік нарықтағы тұқым компаниялары арасында
осы дақыл түрі бойынша көшбасшы болып отырмыз. Enza
Zaden ассортиментінде Cyр асқабақ, Кент, Баттернат, Учики
Кури және басқа да көптеген танымал сұрып типтері бар. Біздің
селекциялық станциялар Австралия, Жаңа Зеландия, Франция
және Нидерландыда орналасқан. Көптеген сұрып типтері үшін
селекцияның ортақ мақсаты вирустық және cаңырауқұлақша
ауруларына тұрақтылық, жемістің сақталуы, тартымды түсі және
мінсіз тәтті дәмі болып табылады.
Жергілікті фермерлермен тығыз ынтымақтастықта негізгі өндіріс
аймақтарында біздің гибридтерімізді кеңінен сынап көреміз.
Соның арқасында, біздің гибридтерімізді үнемі жетілдіре аламыз.
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�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: 85-90 күн
Жемісінің пішіні: сопақша жұмыр
Жемісінің салмағы : 1,5-2,0 кг
Қабығының түсі: қою қызғылт сары
Жұмсағының түсі: ашық қызғылт сары

Артықшылықтары:

Жапондық өсу қуаты жоғары асқабақ сұрыбы. Өсімдікте 2-3 жеміс түзіледі. Тағам ретінде
және декоративтік мақсатта пайдалану ұсынылады.
Учики Кури

Сампсон F1 | Sampson
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: 105-110 күн
Жемісінің пішіні: тегіс жұмыр, аздап қырлары бар
Жемісінің салмағы : 5-7 кг
Қабығының түсі: ашық сұр
Жұмсағының түсі: қаныққан қызғылт сары

Артықшылықтары:

Сұр асқабақтың өнімділігі жоғары, тұқым камерасы шағын гибриді. 3,5 метрге дейін жететін
сабақтар түзеді. Әр өсімдіктің бойында диаметрі 30 см және одан артық болатын 2-4 жеміс
болады. Гибрид жоғары сақтау және тасымалдау көрсеткіштерімен ерекшеленеді. Жемістері
6 айға дейін сақталады. Өнеркәсіптік өңдеу үшін және балғын жеміс нарығы үшін жарамды.

Сампсон F1
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Асқабақ
Матильда F1 | Matilda

Муск де Прованс | Musquee de Provence

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

�
�
�
�
�

Матильда F1

Жетілу мерзімі: 105-110 күн
Жемісінің пішіні: алмұрт пішінді, аздаған қырлары бар
Жемісінің салмағы: 4-5 кг
Қабығының түсі: қыша түстес сары
Жұмсағының түсі: сарғыш

Шағын тұқым камерасы бар Баттернат типті асқабақтың стресске тұрақты гибриді. Гибрид
пластикалы, қиын ауа райы жағдайларында және әр түрлі технологияларды пайдаланғанда
тұрақты жоғары түсім береді. Тамаша сақталады және өңдеуге, сонымен қатар, балғын өнім
нарығына арналған.

Жетілу мерзімі: 110-115 күн
Жемісінің пішіні: тегіс жұмыр, қырлары бар
Жемісінің салмағы : 6-8 кг
Қабығының түсі: қою жасыл, сақтау кезінде қою қызғылт сары түске енеді
Жұмсағының түсі: қанық қызғылт сары

Өнімділігі жоғары жұпар асқабақ сұрыбы. Жұмсағы тығыз және хош иісті. Қант пен құрғақ
заттар пайызы жоғары. Бірнеше ай бойы жақсы сақталады.

Делика F1 | Delica
Хавана F1 | Havana
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: 95-100 күн
Жемісінің пішіні: алмұрт пішінді, аздаған қырлары бар
Жемісінің салмағы: 1,5-2,0 кг
Қабығының түсі: қыша түстес
Жұмсағының түсі: қызғылт сары

Артықшылықтары:

Хавана F1

�
�
�
�
�

Баттернат асқабақ типінің Матильда F1 мен салыстырғанда ұсақ гибриді, жемісі және
тұқым камерасы кішкентай болады. Орташа жуан өсімдік, мол жеміс береді. Әр түрлі өсіру
жағдайларында тұрақты түсім береді. Қыс мезгілінде жақсы сақталады. Балғын өнім
нарығына арналған.

Муск де Прованс

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: 90-95 күн
Жемісінің пішіні: тегіс жұмыр
Жемісінің салмағы : 1,7-2,2 кг
Қабығының түсі: қою жасыл
Жұмсағының түсі: сарғыш қызғылт сары

Артықшылықтары:

Пластикалық орташа ерте гибрид. Өсімдік сабақтары үлкен, сапасы өте жақсы 2 жеміс
түзеді. Жемісінің құрамында қант мөлшері жоғары және жұмсақ құрылымы жақсы болады.

Констанза F1 | Constanza

Делика F1

Жалпы сипаттамалары:

Тиана F1 | Tiana
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: 90-95 күн
Жемісінің пішіні: цилиндр тәрізді, аздаған қырлары бар
Жемісінің салмағы : 1,2-1,5 кг
Қабығының түсі: қыша түстес
Жұмсағының түсі: қызғылт сары

�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: 85-90 күн
Жемісінің пішіні: тегіс жұмыр
Жемісінің салмағы : 1,5-1,8 кг
Қабығының түсі: қою жасыл
Жұмсағының түсі: қызғылт сары

Артықшылықтары:

Сапасы жоғары әр түрлі өсіру жағдайларына жақсы бейімделетін асқабақ. Жұмсағы тәтті.
Жинаудан кейін ұзақ уақыт сақталады.

Артықшылықтары:
Тиана F1
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Баттернат типті асқабақтың порциялық жемісі және шағын тұқым камерасы бар гибриді.
Өсімдіктің өсу күші орташа, әр түрлі өсіру жағдайларында 3-5 жеміс түзеді. Қыс мезгілінде
жақсы сақталады. Аталған порциялық асқабақ типі сауда желілерінде балғын қалпында
сақтауға арналған.

Констанза F1
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Асқабақ
Свит Мама F1 | Sweet Mama
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: 85-90 күн
Жемісінің пішіні: тегіс жұмыр
Жемісінің салмағы: 1,8-2,0 кг
Қабығының түсі: қою жасыл
Жұмсағының түсі: ашық сары

Артықшылықтары:

Бұта типті өнімділігі жоғары асқабақ. Сақтауға арналған 2-3 ірі жеміс түзеді. Жұмсағының
айқын байқалатын жаңғақ дәмі бар.

Свит Мама F1

Гибрид

Типі

Өсімдік
типі

Жеміс пішіні

Қыртысының
түсі

Жұмсағының
түсі

Жеміс
салмағы,
кг

Ескерту

Оранж Саммер F1 |
Orange Summer

ишики кари

бұталы

жұмыр

Қызыл
қызғылт сары

Қызғылт сары

1,2-1,6

Ерте өнімділігі жоғары гибрид.

Учики Кури |
Uchiki Kuri

ишики кари

бұталы

Сопақша жұмыр

Қызғылт сары

Сарғыш
қызғылт сары

1,5-2,0

Әдемі сыртқы түрі.

Сампсон F1 |
Sampson

сұр асқабақ

сабақты

Тегіс жұмыр

Сұр

Қызғылт сары

5-7

Тамаша сақтау әлеуеті.
Өнеркәсіптік өңдеуге жарамды.

Тиана F1 | Tiana

баттернат

сабақты

Алмұрт пішінді

Қыша түстес

Қызғылт сары

1,2-1,5

Жоғары тауарлық қасиеті және
біркелкілік.

Хавана F1 | Havana

баттернат

сабақты

Алмұрт пішінді

Қыша түстес

Қызғылт сары

1,5-2,0

Тамаша стресске тұрақтылық.

Матильда F1 | Matilda

баттернат

сабақты

Алмұрт пішінді

Қыша түстес
сары

Қызғылт сары

4-5

Түсімі жоғары. Өнеркәсіптік
өңдеуге жарамды.

Муск де Прованс |
Muscee de Provance

жұпар асқабақ

сабақты

Тегіс жұмыр

Қою қызғылт
сары

Қызғылт сары

6-8

Ірі жемістер, тамаша дәм.

Делика F1 | Delica

Ірі жемісті
асқабақ

сабақты

Тегіс жұмыр

Қою жасыл

Сарғыш
қызғылт сары

1,7-2,2

Жоғары дәм қасиеті.

Констанза F1 |
Constanza

Ірі жемісті
асқабақ

сабақты

Тегіс жұмыр

Қою жасыл

Қызғылт сары

1,5-1,8

Тамаша біркелкілік.

Свит Мама F1 |
Sweet Mama

Ірі жемісті
асқабақ

сабақты

Тегіс жұмыр

Қою жасыл

Сары

1,8-2,0

Жоғары дәм қасиеті.

Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 беттен қараңыз.| Гибридтер тұрақтылығы туралы ақпаратты www.enzazaden.com және www.enzazaden.ru
сайттарында берілген.
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Қарбыз – Қазақстандағы ең танымал бау-бақша дақылдарының
бірі. Еліміздің барлық өңірлерінде қарбыз өседі. Ежелгі Египетте
өсірілетіні белгілі болса да, қарбыздың отаны Оңтүстік Африка
болып саналады.
Қарбыз Египеттен Үндістанға таралып, одан Қытайға өтті, қазіргі
күні Қытайда бүкіл әлемдік қарбыз өндірісі шоғырланған. Азия
арқылы, Пиреней түбегінің арабтар жаулап алған кезде, қарбыз
Еуропаға келді. Озінің бай және ежелгі тарихының арқасында
қарбыз көптеген елдердің ұлттық тағамдарының ажырамас
бөлігіне айналды.
Қарбыз маңызды дақылдың бірі болып есептелетін көптеген
мемлекеттер үшін (Қазақстан, Испания, Түркия, Италия және
араб мемлекеттері) өсімдіктері мен жемістерінің түрлі типтері
кездесетін қарбыздың сұрыптары мен гибридтері тән болады.
Бірнеше жыл бұрын Enza Zaden компаниясы қарбыз бойынша
өзінің селекциялық бағдарламасын бастаған. Осы бағытта
жүргізілген жұмыстардың табысты нәтижесі қазақстандық
өндірушілер арасында танымал болып отырған Маристо
және Тамтам гибридтері болды. Аз уақыт бұрын жемістерінің
өлшемдері мен реңдері әр түрлі қарбыздардың жаңа
желісінің мақсатты бағдарламасы сатып алынған. Жемістері
кішкентайдан бастап аса іріге дейін және қыртысының өрнектері
әр алуан болып келеді. Тасымалдау қабілеті жақсы, жұмсағы
шырынды және ерекше тәтті дәмі болады. Бұдан басқа,
ассортиментте тұқымсыз қарбыз бар. Takii компаниясында біздің
ұсынысымыздың ажырамас бөлігіне айналатын қарбыздардың
қуатты портфелі бар.

Қарбыз
Маристо F1 | Maristo
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 60-65 күн
Жемісінің пішіні: жұмырдан сопақ пішінге дейін
Жемісінің салмағы : 9-11 кг
Қыртысының түсі: қою жасыл, жолақтары бар
Жұмсағының түсі: қанық қызыл

Артықшылықтары:

Жетілу мерзімі ерте, жұмыр пішінді ірі жемістері бар, тартымды қою қызыл түсті және контрастілі
әдемі жолақтары бар қарбыздың жаңа гибриді. Жемістері күн сәулесінің әсерінен күйіп кетуге
тұрақты. Қанық қызыл түсті жұмсағы талшықсыз және өте тәтті (Брикс межесі бойынша 12-13%) және
хош иісті. Маристо F1 суару мен қырлық өсіру жағдайында тамаша нәтиже көрсетеді. Тасымалдау
және ұзақ уақыт сату сипаттамалары жоғары, тауарлық өнім шығысының жоғары болуы бұл
гибридтің нарықтағы тартымдылығын арттырып отыр.

Маристо F1

Тамтам F1 | Tamtam
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 58-62 күн
Жемісінің пішіні: ұзынша сопақ
Жемісінің салмағы : 8-10 кг
Қыртысының түсі: ашық жасыл, жолақтары бар
Жұмсағының түсі: қанық қызыл

Артықшылықтары:

Ерте пісетін деликатес қарбыздың жаңа гибриді. Жұмсағының жағымды қытырлақ құрылымы бар.
Гибридке әр түрлі өсіру мерзімі мен жағдайларында айрықша дәм қасиеттерінің сақталуы тән болып
келеді. Гибрид агротехникаға сезімтал емес және көшет арқылы немесе тікелей отырғызу арқылы
өсірілуі мүмкін. Бірегей бояуы мен тамаша дәмінің нәтижесінде қарбыз жергілікті нарықта алғашқы
сату үшін жарамды болады.

Тамтам F1

Шампань F1 | Champagne
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 73-80 күн
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің салмағы : 2,5-3,5 кг
Қыртысының түсі: қою жасыл, ашық жасыл жолақтары бар
Жұмсағының түсі: сары

Артықшылықтары:

Түйін салуы жоғары гибрид өлшемдері шағын және аса тәтті, жұмсағы қытырлақ, бірегей сары түсті
жеміс береді. Тасымалдануы мен сақталуы жақсы. Уақытша жұқа қабатты жабын астында немесе
ашық грунтта өсіру ұсынылады.
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Қарбыз
Кольт F1 | Colt

Дулзор F1 | Dulzor

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

�
�
�
�
�

Кольт F1

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 70-75 күн
Жемісінің пішіні: жұмырдан сопақ пішінге дейін
Жемісінің салмағы : 7-10 кг
Қыртысының түсі: ашық жасыл, қою жасыл жолақтары бар
Жұмсағының түсі: қанық қызыл

Жақсы түйін салатын тұрақтандырылған өсімдік. Жемістерінің жұмсағының құрамында
қанты мол және құрылымы қытырлақ. Жемістерінің тауарлық қасиеттері тамаша.
Вегетативті екпені телу түсім әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Уақытша жұқа қабатты
жабын астында немесе ашық грунтта өсіру ұсынылады.

�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 75-85 күн
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің салмағы : 5-6 кг
Қыртысының түсі: қою жасыл
Жұмсағының түсі: қанық қызыл

Орташа ерте пісетін Шуга Бейби сұрып типіне жататын иілгіш гибрид. Жұмсағы қытырлақ,
қызыл түсті және қант мөлшері жоғары, сапасы жоғары жемістер түзеді. Жұқа қабатты
жабын астында және ашық грунтта өсіруге арналған.
Дулзор F1

E-42 F1
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 76-80 күн
Жемісінің пішіні: сопақ
Жемісінің салмағы : 12-14 кг
Қыртысының түсі: жасыл, қою жасыл кең жолақтары бар
Жұмсағының түсі: қанық қызыл

Гибрид

Вегетациялық
кезеңі, күн

Жеміс салмағы,
кг

Маристо F1 | Maristo

60-65

9-11

Жоғары түсім көрсеткіштері және санаты жоғары
тауарлық өнім шығысы.

Тамтам F1 | Tamtam

58-62

8-10

Теңдесі жоқ дәм қасиеттері.

Шампань F1 | Champagne

73-80

2,5-3,5

Жұмсағы сары түсті порциялық қарбыз.

Кольт F1 | Colt

70-75

7-10

Тауарлық қасиеттері жоғары порциялық қарбыз.

E-42 F1

76-80

12-14

Түсім мен дәмнің тамаша үйлесімі.

Амфион F1 | Amphion

70-75

10-12

Қуатты, стресске тұрақты жемістері жақсы түйін
салатын өсімдік.

Дулзор F1 | Dulzor

75-85

5-6

Әдемі біркелкі жемістер.

Артықшылықтары:

Тұрақтандырылған өсімдігі бар қарбыздың орташа ерте пісетін гибриді, ірі және тегіс
жемістерінің жұмсағы қытырлақ және тәтті болады. Ерте және негізгі айналымда, жұқа
қабатты жабын астында және ашық грунтта өсіруге арналған.
E-42 F1

Амфион F1 | Amphion
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Жетілу мерзімі: отырғызған күннен бастап 70-75 күн
Жемісінің пішіні: сопақ
Жемісінің салмағы : 10-12 кг
Қыртысының түсі: жасыл, қою жасыл кең жолақтары бар
Жұмсағының түсі: қанық қызыл

Артықшылықтары:

Амфион F1

Оңтайлы өсіру жағдайларында жемістерінің салмағы 14-18 кг дейін жетуі мүмкін, бұл
жағдайда жоғары дәм қасиеттері мен қанттың жоғары мөлшері сақталады (Брикс межесі
бойынша 11-13%). Өсу қуаты қатты және екпе қолданбастан жақсы өседі. Жұқа қабатты
жабын астында және ашық грунтта өсіруге арналған.

Өндіріс типі

Жеміс
пішіні

Ескерту

Жұқа қабатты жылыжайлар | Ашық грунт | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 беттен қараңыз.| Гибридтер тұрақтылығы туралы ақпаратты www.enzazaden.com
және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Takii компаниясы сапа, дәм және максималды өнімділікке
бағытталған қырыққабат селекциясының ғаламдық тәсілін
ұстанады. Takii гибридтері әрбір нарықтың жекелеген
аймақтардың климаттық жағдайларына бейімделген және
белгілі сипаттамалары бар қажеттіліктеріне сәйкес келеді:
жұқа қабықшамен қапталған жабын астында ерте пісетін
қырыққабаттан бастап, кеш пісетін – сақтау мен өңдеуге
жарамды қырыққабаттарға дейін қарастырылады. Takii
селекциялық станциялары Жапония мен Нидерландыда
орналасқан. Климаттың ғаламдық өзгеруі қырыққабаттың әр
түрлі ауруларының жұқпа қорының нашарлауына алып келеді.
Сол себепті сапаны бір мезгілде жақсарта отырып тұрақтылық
спектрін кеңейту дүние жүзі бойынша өндірушілер мен
тұтынушылар үшін жоғары сұранысқа ие болып отыр.
Ақ қауданды қырыққабаттың ассортиментінде Сунта, Структа,
Чирз, Компас секілді танымал гибридтер бар, олар әлемдік
нарықтарда көшбасшы орындарды иеленген.
Жалпақ ақ қауданды қырыққабат Қазақстанда қазіргі кезде жете
танымал емес, ол балғын өнімді тұтыну нарығында қолдануға,
салаттар дайындауға қолайлы, дұрыс тамақтану рационының
тамаша құрамдауышы болып табылады. Takii селекциясының
Пекин қырыққабатының кильге тұрақтылығы жоғары. Takii
ассортименті қызыл қауданды және савой қырыққабатын
қамтиды.

Қырыққабат
Ақ қауданды қырыққабат

Радан F1 | Radan
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына арналған
Вегетациялық кезеңі: 50-55 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 40.000 – 50.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 1,0-1,5 кг
Өсімдік: ашық, қуатты

Артықшылықтары:

Қауданы пішіні мен салмағы бойынша жоғары біркелкілігімен сипатталатын ерте пісетін
гибрид. Қаудандары аса тығыз, жұмыр пішінді, тартымды жасыл түсті, жарықшақтануға
тұрақты және далада тамырымен ұзақ сақталады. Жабын материалы астында және ашық
грунтта өсіруге арналған.

Радан F1

Ортус F1 | Ortus
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына арналған
Вегетациялық кезеңі: 50-55 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы:1 га 40.000 - 60.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 0,8-1,5 кг
Өсімдік: ашық, шағын

Артықшылықтары:

Түсім әлеуеті жоғары, жасыл түсті жапырақтары мен біркелкі жұмыр қауданы бар өсімдік.
Гибрид тұқым шашуға және жарықшақтануға тұрақты. Тек ашық грунтта өсіру ұсынылады.

Ортус F1

Сунта F1 | Sunta
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына арналған
Вегетациялық кезеңі: 60-65 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы:1 га 40.000 – 60.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 1,5 -2,0 кг
Өсімдік: ашық шағын

Артықшылықтары:
Ирина Пастухова
Бас бухгалтер
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Қаудандарының пішіні және салмағы бойынша жоғары біркелкілігімен сипатталатын ерте
пісетін гибрид. Қаудандары жұмыр пішінді, тартымды жасыл түсті, тұқым шашуға және
жарықшақтануға тұрақты, далада тамырымен ұзақ сақталады. Дәм қасиеті тамаша.

Сунта F1
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Қырыққабат
Чирс F1 | Cheers

Чита F1 | Cheeta

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

�
�
�
�
�

Чирс F1

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына арналған
Вегетациялық кезеңі: 75-80 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 30.000 - 40.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 3,0-4,0 кг
Өсімдік: жартылай ашық, орташадан ірі өлшемге дейін

Тік өсетін жапырақтары бар иілгіш гибрид. Қуатты өсу энергиясы бар және қаудандарының
біркелкілігі жоғары. Айқын байқалатын балауыз шаңы бар. Фузариоз және түтікті
бактериозға, сонымен қатар, жоғары температурада қаудандарының жарықшақтануына
төзімділігі жоғары.

�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Вегетациялық кезеңі: 50-65 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 40.000 - 50.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 1,5-2,5 кг
Өсімдік: шағын, орташа өлшемді

Тауарлық қасиеттері тамаша орташа ерте пісетін гибрид. Стресстік жағдайларға тұрақты
иілгіш гибрид. Фузариоз және түтікті бактериозға, сонымен қатар, жоғары температурада
қаудандарының жарықшақтануына төзімділігі жоғары.

Компас F1 | Compass

Чита F1

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына арналған
Вегетациялық кезеңі: 80-85 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 30.000 - 40.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 3,0-4,0 кг
Өсімдік: жартылай ашық, орташадан ірі өлшемге дейін

Артықшылықтары:

Ішкі құрылымы тығыз және жапырақтары қуатты бірегей әмбебап қырыққабат. Стресстік
жағдайларға тұрақты иілгіш гибрид. Жылы кезде өсіру ұсынылады. Фузариоз және түтікті
бактериозға тұрақтылығы жоғары.

Структа F1 | Strukta

Компас F1

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Вегетациялық кезеңі: 110-120 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 30.000 - 40.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 3,0-5,0 кг
Өсімдік: ашық

Артықшылықтары:

Жылдам өсетін және қаудандарының тауарлық түрі тартымды гибрид. Қою жасыл түсті,
дәмдік қасиеттері тамаша қаудандар қалыптастырады. Салаттар үшін және өңдеу үшін
(ашыту) жарамды. Ыстық және құрғақ климат жағдайында өсіруге болады, далада
тамырымен қаудандарының сапасын жоймастан ұзақ сақталады. Аз уақытқа сақтауға
болады. Фузариозға тұрақтылығы жоғары.
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Структа F1
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Қырыққабат
Аланек F1 | Alanek
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына, өңдеуге және қысқа уақыт сақтауға арналған
Вегетациялық кезеңі: 120-125 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 30.000 - 40.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 4,0-5,0 кг
Өсімдік: жартылай ашық, орташадан ірі өлшемге дейін

Артықшылықтары:

Аланек F1

Жылдам өсетін иілгіш гибрид. Қуатты тік өсетін жапырақтары қою жасыл түсті және
біршама балауыз шаңы болады. Қаудандарының ішкі құрылымы тығыз және бірегей
тегіс болып келеді. Өсімдіктің жоғары отырғызу, оның ұзақ сақталуын қамтамасыз етеді.
Отырғызу тығыздығы арқылы қаудан өлшемі мен формасын реттеуге болады.

Пронка F1 | Pronca
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: ұзақ уақыт сақтау және балғын өнім нарығына арналған
Вегетациялық кезеңі: 120-125 күн
Сақтау: 6-8 ай
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 30.000 - 40.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 2,0-4,0 кг
Өсімдік: жартылай ашық, орташа өлшемді

Артықшылықтары:

Пронка F1

Орташа кеш пісетін, жылдам өсетін иілгіш гибрид. Бірегей тегіс, шағын және біркелкі
жұмыр пішінді, көсеусабағы қысқа, ішкі құрылымы тығыз қаудандар қалыптастырады.
Гибрид далада тамырымен ұзақ сақталады. Фузариозға тұрақты болып келеді. Ұзақ уақыт
сақталуына қарамастан дәмі бірегей болады.

Сторка F1 | Storka
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: ұзақ уақыт сақтауға, балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Вегетациялық кезеңі: 130-140 күн
Сақтау: 6-8 ай
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 30.000 - 40.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 3,0-4,0 кг
Өсімдік: жартылай ашық, орташа өлшемді

Артықшылықтары:
Сторка F1
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Қаудандары әдемі жұмыр пішінді, ішкі құрылымы тығыз, жапырақтары жұқа және тегіс
болып келеді. Антоцианды бояуы болмайды. Шағын өлшемді қаудандар алу мақсатында
тығыз өсіруге болады. Сақтаудан кейін өңдеу ұсынылады.

Гибрид

Вегетациялық
кезеңі, күн

Қаудан
пішіні

Отырғызу
нормасы,
қаш. /га

Қаудан
салмағы, кг

Ауруға
тұрақтылығы
HR

Сақталуы

Ескерту

IR

Радан F1 | Radan

50-55

40.00060.000

1,0-1,5

Жабын материалы астында немесе
ашық грунтта өсіруге арналған.

Ортус F1 | Ortus

50-55

40.00060.000

0,8-1,5

Foc

Xcc

Жабын материалы астында өсіруге
арналған.

Сунта F1 | Sunta

60-65

40.00060.000

1,5-2,0

Foc

Xcc

Қаудандары пішіні мен салмағы
бойынша біркелкі.

Чита F1 | Cheeta

50-65

40.00050.000

1,5-2,5

Чирс F1 | Cheers

75-80

30.00040.000

3,0-4,0

Foc

Компас F1 | Compass

80-85

30.00040.000

3,0-4,0

Foc

Структа F1 | Strukta

110-120

30.00040.000

3,0-5,0

++

Өсу қуаты қатты және тауарлық,
дәм қасиеттері жоғары гибрид.

Аланек F1 | Alanek

120-125

30.00040.000

4,0-5,0

++

Тығыз отырғызу арқылы қаудан
өлшемі мен пішінін реттеуге
болады.

Пронка F1 | Pronca

120-125

30.00040.000

2,0-4,0

+++

Вегетация кезеңі қысқа және
сақтау мерзімі ұзақ. Сақтаудан
кейін дәм қасиеттері жақсы.

Сторка F1 | Storka

130-140

30.00040.000

3,0-4,0

+++

Ұзақ сақтаудан кейін өңдеу үшін
пайдалануға болады.

Шағын қаудандар алу үшін егу
тығыздығы жоғары болуы керек.
Ресейдің оңтүстік аудандарына
арналған иілгіш гибрид.
+

Ыстық климаттық жағдайда
өсіруге арналған.

HR: High Resistance – жоғары тұрақтылық дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – орташа тұрақтылық дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 бетінен қараңыз.
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Қырыққабат
Жалпақ ақ қауданды қырыққабат

Қызыл қауданды қырыққабат

Оутем Квин F1 | Autumn Queen

Претино F1 | Pretinо

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

�
�
�
�
�

Оутем Квин F1

Ерте пісетін гибрид, тегіс жұмыр пішінді және ашық жасыл түсті қаудандар
қалыптастырады. Жарықшақтануға және фузариозға тұрақты. Аса қуатты өсуімен
ерекшеленеді.

Өз сегментіндегі ең ерте пісетін гибрид, жұмыр, тығыз және тұқым шашуға тұрақты қаудан
қалыптастырады. Түсінің әдемі болуы Претино F1 ерте пісетін балғын өнімдер нарығында
танымал етіп отыр.

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына арналған
Вегетациялық кезеңі: 65-70 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 40.000 - 50.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 1,5-2,5 кг
Өсімдік: ашық, орташа өлшемді

Орташа ерте пісетін гибрид. Дәмдік қасиеттері айрықша, түсі тартымды тегіс жұмыр пішінді
қаудандар қалыптастырады. Өсімдік биік және жапырақтары дамыған. Тұқым шашуға
тұрақты. Тығыз отырғызған жағдайда қаудандарының салмағы мен өлшемі бойынша
біркелкілігімен сипатталады.

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына арналған
Вегетациялық кезеңі: 75-80 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 40.000 - 50.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 2,0-2,5 кг
Өсімдік: ашық, орташа өлшемді

Артықшылықтары:
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Тағайындалуы: балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Вегетациялық кезеңі: 65 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 40.000 - 50.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 1,2-2,0 кг
Өсімдік: ашық

Руби Перфекшн F1 | Ruby Perfection

Грин Лунар F1 | Green Lunar

Грин Лунар F1

�
�
�
�
�

Грин Рич F1 | Green Rich
�
�
�
�
�

Грин Рич F1

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Вегетациялық кезеңі: 55-60 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 40.000 - 50.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 1,5-2,5 кг
Өсімдік: ашық, орташа өлшемді

Сезімтал емес, тұрақты орташа ерте пісетін гибрид. Тегіс жұмыр, өлшемі мен пішіні біркелкі
ашық жасыл түсті, дәмдік қасиеттері жоғары қаудан қалыптастырады. Фузариоз және
түтікті бактериозға тұрақты, ал төмен температурада – антоциан бояуының пайда болуына
тұрақты.

�
�
�
�
�

Претино F1

Тағайындалуы:балғын өнім нарығына арналған
Вегетациялық кезеңі: 80 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 40.000 - 50.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 1,5-2,0 кг
Өсімдік: ашық

Түсімі жоғары, қауданы тығыз және ауыр болып келетін пластикалық гибрид.
Жарықшақтануға тұрақты. Қауданының ішкі құрылымы тартымды.
Руби Перфекшн F1

Савой қырыққабаты

Конвой F1 | Convoy
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Вегетациялық кезеңі: 80 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 30.000 - 40.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 2,0-3,0 кг

Артықшылықтары:

Савой қырыққабатының орташа көпіршікті жапырақтары бар өнімділігі жоғары иілгіш гибрид.
Жарықшақтануға тұрақты. Әр түрлі отырғызу кезеңдеріне жарамды, құрғақ климаттық
жағдайда өсіргенде тамаша нәтиже көрсетеді.

Конвой F1
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Қырыққабат
Савой қырыққабаты

Сонхо F1 | Sonho
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Вегетациялық кезеңі: 85 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 30.000 - 40.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 2,5-3,5 кг

Артықшылықтары:

Тартымды қою жасыл түсті, көпіршікті жапырақтары бар біркелкі қаудандар
қалыптастырады. Жарықшақтануға және фузариозға тұрақты. Сонхо F1 әр түрлі жағдайда
өсіруге тиімді гибрид болып табылады.

Гибрид

Вегетациялық
кезеңі, күн

Қаудан
пішіні

Отырғызу
нормасы,
қаш. /га

Қаудан
салмағы, кг

Сонхо F1

Ауруға
тұрақтылығы
HR

Сақталуы

Ескерту

IR

Жалпақ ақ қауданды қырыққабат
Оутем Квин F1 |
Autumn Queen

55-60

40.00050.000

1,5-2,5

Foc

Салат пен голубцыға арналған ең
ерте қырыққабат.

Грин Рич F1 |
Green Rich

65-70

40.00050.000

1,5-2,5

Foc

Жиі отырғызған жағдайда
қаудандарының өлшемдері біркелкі.

Грин Лунар F1 |
Green Lunar

75-80

40.00050.000

2,0-2,5

Foc

Фузариоз бен бактериозға
тұрақтылығы жоғары төзімді гибрид.

Xcc

Қызыл қауданды қырыққабат
Претино F1 |
Pretino

60-65

40.00050.000

1,2-2,0

Руби Перфекшн F1 |
Ruby Perfection

75-80

40.00050.000

1,5-2,0

Конвой F1 | Convoy

75-80

30.00040.000

2,0-3,0

Сонхо F1 | Sonho

80-85

30.00040.000

2,5-3,5

Нарықтағы ең ерте пісетін
гибридтердің бірі
+

Тығыз, ауыр, ішкі құрылымы әдемі
қаудан.

Савой қырыққабаты
Әр түрлі отырғызу кезеңіне жарамды,
құрғақ климатта өсіргенде тамаша
өнім береді.
Foc

+

Қауданның өлшемі ірі болуына
байланысты жоғары өнімділік, әр
түрлі жағдайда өсіруге тиімді гибрид.

HR: High Resistance – жоғары тұрақтылық дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – орташа тұрақтылық дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 бетінен қараңыз.
Гибридтердің тұрақтылығы туралы ақпаратты www.enzazaden.com және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Пекин қырыққабаты
Кьюстар F1 | Questar

Эндуро F1 | Enduro

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

�
�
�
�
�
�

Кьюстар F1

Сегмент: көктем – жаз айналымы
Вегетациялық кезеңі: 50-55 күн
Тағайындалуы: балғын өнім нарығына арналған
Қаудан пішіні: бөшке пішінді
Қаудан салмағы: 0,8-1,5 кг
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 65.000 өсімдік

Өсімдік қатты, шағын. Жылдам салмақ жинайды және цилиндр пішінді (аздап бөшкеге ұқсас),
жақсы жанасқан қою жасыл түсті жапырақтары бар қаудандар түзеді. Тұқым шашуға, жиектерінің
күйіп кетуі және кильге тұрақты. Ашық грунтта алғаш отырғызу ұсынылады.

�
�
�
�
�
�

Сегмент: көктем – жаз айналымы
Тағайындалуы: балғын өнім нарығына, сақтау және өңдеуге арналған,
Вегетациялық кезеңі: 65 күн
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 65.000 өсімдік
Қаудан салмағы: 1,5-2,0 кг
Қаудан пішіні: цилиндр пішінді

Цилиндр пішінді ауыр қаудан қалыптастырады. Сақтау үшін жарамды: қаудандары оңай
тазаланады, ұзақ уақыт сақтаудан кейін балғын көк қалпын сақтайды. Уақтылы жинап
алу қаудандардың сақталуын жақсартады. Жапырақтарының жиектерінің күйігіне,
нүктелі некрозбен кильге тұрақты.

Эндуро F1

Предуро F1 | Preduro
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�

Сегмент: көктем – жаз айналымы
Вегетациялық кезеңі: 55 күн
Тағайындалуы: балғын өнім нарығына арналған
Қаудан пішіні: цилиндр пішінді
Қаудан салмағы: 0,8-1,1 кг
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 65.000 өсімдік

Артықшылықтары:

Предуро F1

Гибрид жоғары өсу қуатына ие және жылдам салмақ жинайды. Қою жасыл түсті, әдемі цилиндр
пішінді, қаптау үшін қолайлы қаудандар түзеді. Тұқым шашуға және кильге тұрақтылығы жоғары.
Ашық грунтта алғаш отырғызу ұсынылады.

Ориент Сюрпрайз F1 | Orient Surprise
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�

Сегмент: көктем – жаз айналымы
Вегетациялық кезеңі: 60 күн
Тағайындалуы: балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Қаудан пішіні: цилиндр пішінді
Қаудан салмағы: 1,0-1,5 кг
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 65.000 өсімдік

Артықшылықтары:
Ориент Сюрпрайз F1
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Тартымды ашық сары түсті ішкі құрылымы және каротин мөлшері жоғары біркелкі қаудандарды
жылдам қалыптастырады және толықтырады. Тұқым шашуға, кильге, жапырақтарының
жиектерінің күйігіне және нүктелі некрозға тұрақты. Жинау оңай болып келеді. Ашық грунтта алғаш
отырғызу ұсынылады.

Гибрид

Вегетациялық
кезеңі, күн

Қаудан пішіні

Отырғызу
нормасы,
қаш/га

Қаудан
салмағы,
кг

Ауруға
тұрақтылығы

Кьюстар F1 | Questar

50-55

Бөшке пішінді

60.000-65.000

0,8-1,5

Pb

Ашық грунтта алғаш
отырғызу ұсынылады.

Сақталуы

Ескерту

Предуро F1 | Preduro

50-55

Цилиндр пішінді

60.000-65.000

0,8-1,1

Pb

Қауданы қою жасыл
түсті, әдемі цилиндр
пішінді, қаптау үшін
қолайлы.

Ориент Сюрпрайз F1 |
Orient Surprise

55-60

Цилиндр пішінді

60.000-65.000

1,0-1,5

Pb

Тартымды ашық сары
ішкі құрылымы және
каротиннің мөлшері
жоғары.

Pb

Сақтау үшін жарамды:
қаудандары оңай
тазаланады, сақтаудан
кейін балғын көк қалпын
сақтайды.

Эндуро F1 | Enduro

60-65

Цилиндр пішінді

60.000-65.000

1,5-2,0

++

HR: High Resistance – жоғары тұрақтылық дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – орташа тұрақтылық дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 бетінен қараңыз.
Гибридтердің тұрақтылығы туралы ақпаратты www.enzazaden.com және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Түсті қырыққабатты алуан түрлі климаттық жағдайларда
өсіреді. Түсті қырыққабаттың негізгі нарығы – Солтүстік Батыс
Еуропа, Испания, АҚШ және Австралия. Әрбір өндірістік аймақ
және әрбір тұтыну нарығының өзінің дақылға қоятын арнайы
талаптары бар. Біздің Нидерландыдағы, Австралия және АҚШ
пен Италиядағы селекционерлер тобы бір-бірімен белсенді
серіктестікте жұмыс жасап, әр жеке аймақтың жағдайына
бейімделген гибридтерді жарыққа шығарады. Шығыс Еуропаға
арналған селекцияда селекционерлердің күш жігері бірінші
кезекте стресске тұрақты және пластикалы, құрлық климаты
жағдайында өзін жабу қабілеті жоғары, температураның
ауытқуына тұрақты гибридтер шығаруға бағытталады. Күмбез
тәрізді пішіні, қардай ақ түсі және басының тамаша тығыздығы
– біздің гибридтердің ерекшеліктері болып табылады. Өзінің
жұмыстарында біздің селекционер-ғалымдар дамудың
үш бағытына баса назар аударады: балғын өнім нарығына
арналған гибридтер, өңдеуге арналған гибридтер және түсті
қырыққабаттың ерекше типтері сегменті. Дүние жүзінде балғын
өнім нарығы қалыптасқан және тұрақты болып табылады, мұнда
негізгі талап жоғары сапа және басының шағын өлшемі болып
табылады. Өңдеу – дамушы нарық, мұнда қауданының мөлшері
ірі, көсеусабағын механикалық алып тастағаннан кейін көптеген
ұсақ гүл шоғырларына ыдырауға қабілетті сұрыптар сұранысқа
ие болып отыр. Біздің ассортименттегі ерекше типтердің
ішінен Романеско түсті қырыққабаты және басы жасыл түсті
қырыққабат ұсынылып отыр.

Түсті қырыққабат
Синерджи F1 | Synergy
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Вегетациялық кезеңі: 70-75 күн
Өсімдік: қатты, шағын
Басының салмағы: 1,6-2,0 кг
Басының пішіні: күмбез пішінді
Басының түсі: қардай ақ

Артықшылықтары:

Тамыр жүйесі жақсы дамыған, стресстік жағдайға тұрақты гибрид. Қою жасыл түсті тығыз
жапырақтары тігінен орналасқан және басын күннен қорғайды. Тауарлық өнімнің аса
жоғары шығысымен сипатталады. Бастарының биік болуы жинауды жеңілдетеді. Жоғары
температура жағдайында талшықты және антоцианды бояу түзбейді. Жаздың басынан
бастап күздің соңына дейін конвейермен жинау ұсынылады. Өңдеуге және мұздатуға
жарамды, себебі гүл шоғырлары біркелкі және бір-бірінен оңай ажыратылады.

Концепт F1 | Concept
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�

Синерджи F1

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Вегетациялық кезеңі: 75-80 күн
Өсімдік: қатты, шағын
Басының салмағы: 1,8-2,0 кг
Басының пішіні: тегістелген, күмбез тәрізді
Басының түсі: қардай ақ

Артықшылықтары:

Тығыз қою жасыл түсті, тік өсетін жапырақтары бар қуатты гибрид. Өзін-өзі жабу қасиеті
жақсы. Жетілуі біркелкі жүреді, сол себепті бір мәрте жинауға болады. Жоғары температура
жағдайдың өзінде сапасы жоғары баста қалыптастырады, бұл жағдайда талшықтылық
пен антоцианды бояу түзілмейді. Гүл шоғырларына оңай ыдырауына байланысты өңдеуге
жарамды болады.
Концепт F1
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Түсті қырыққабат

Брокколи

Телерджи F1 | Telergy

Корато F1 | Corato

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

�
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Вегетациялық кезеңі: 78-85 күн
Өсімдік: қуатты
Басының салмағы: 1,8-2,2 кг
Басының пішіні: күмбез пішінді
Басының түсі: қардай ақ

Артықшылықтары:

Телерджи F1

Тік өсетін көк жасыл түсті жапырақтары бар, тамаша өзін-өзі жабу қасиетіне ие, тамыр
жүйесі жақсы дамыған жаңа гибрид. Тауарлық өнімнің жоғары шығысымен сипатталады.
Бастары ірі, тығыз және біркелкі, гүл шоғырларына жақсы ыдырайды. Жоғары
температурада талшықтылық пен антоцианды бояу түзілмейді. Жаздың басынан бастап
күздің соңына дейін конвейермен жинау ұсынылады.

�
�
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына, өңдеуге және мұздатуғаарналған
Вегетациялық кезеңі: 65-75 күн
Өсімдік: қатты, шағын
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 60.000 - 65.000 өсімдік
Басының салмағы: 450-650 г
Басының пішіні: тегістелген, күмбез тәрізді
Басының түсі: қанық жасыл

Артықшылықтары:

Жазда және күзде өсіруге арналған орташа ерте пісетін гибрид. Бастарының біркелкі орташа
түйіршікті гүл шоғырлары бар. Басының қимасының ортасына дейін бөгде бұтақша түзуі
мүмкін. Тауарлық түрін ұзақ сақтайды.

Атлантис F1 | Atlantis
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына, өңдеуге және мұздатуға арналған
Вегетациялық кезеңі: 75 күн
Өсімдік: қуатты, жоғары
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 65.000 өсімдік
Басының пішіні: күмбез тәрізді
Басының түсі: қою жасыл

Корато F1

Артықшылықтары:

Қуатты өсетін, бастарының тегістігі жоғары өсімдік. Жапырақтары тік орналасқан, бұл
өнімді жинауды жеңілдетеді. Сабағының бос қуыс болуына тұрақты. Гүл шоғырларына оңай
ыдырайтын ұсақ түйіршікті бастары гибридтерді өңдеу және мұздату үшін жарамды етеді.

Гибрид

Вегетациялық
кезеңі, күн

Өнім жинау

Басының
орташа
салмағы, кг

Өзін-өзі жабу
қабілеті

Ескерту

Синерджи F1 | Synergy

70-75

Жаз-күз

1,6-2,0

тамаша

Стресске тұрақты және түсімі жоғары гибрид.

Концепт F1 | Concept

75-80

Жаз-күз

1,8-2,0

тамаша

Бастарының сапасы жоғары және жылы кезде
өнімділігі жақсы.

Телерджи F1 | Telergy

78-85

Жаз-күз

1,8-2,2

тамаша

Тауарлық өнімнің жоғары шығысы, гүл
шоғырларына оңай ыдырайды.
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Брокколи

Кольраби
Квинта F1 | Quinta

Опус F1 | Opus

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�
�

Ерте пісетін тегіс жұмыр ақ түсті жеміс сабақтары мен ірі тығыз жапырақтары бар иілгіш
гибрид. Тауарлық түрі мен біркелкілігі жоғары. Көктемде, жазда және күзде ашық грунтта
өсіруге арналған.

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына арналған
Вегетациялық кезеңі: 80 күн
Өсімдік: қуатты, биіктігі орташа
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 65.000 өсімдік
Басының салмағы: 400-500 г
Басының пішіні: күмбез тәрізді
Басының түсі: қанық жасыл

Оазис F1 | Oasis

Ақ түсті тегіс жұмыр пішінді біркелкі жеміс сабақтары бар. Тік өсетін ірі және тығыз
жапырақтары бар. Көктемде, жазда және күзде ашық грунтта өсіруге арналған. Балғын өнім
нарығына және өңдеуге арналған.

Артықшылықтары:

Квинта F1

Қатты өсімдік, орташа түйіршікті құрылымды сапасы жоғары бастар қалыптасады.
Сабағының бос қуыс болуына тұрақты.

Тандер Дом F1 | Thunder Dome

Октаве F1 | Octave

Ақ түсті тегіс жұмыр жеміс сабақ. Қою жасыл, жалпақ жапырақтары бар. Ыстыққа төзімділігі
жоғары. Жаздың басынан бастап күзге дейін ашық грунтта өсіруге арналған. Балғын өнім
нарығына және өңдеуге арналған.

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�
�

Тағайындалуы: балғын өнім нарығына және өңдеуге арналған
Вегетациялық кезеңі: 85-90 күн
Өсімдік: қуатты, жоғары
Ұсынылатын отырғызу тығыздығы: 1 га 65.000 өсімдік
Басының салмағы: 500-600 г
Басының пішіні: күмбез тәрізді
Басының түсі: қанық жасыл

Оазис F1

Артықшылықтары:
Тандер Дом F1

Бастарының біркелкілігі жоғары және жақсы сақталатын қуатты гибрид. Табаны биік
өсімдіктің бастары әдемі күмбез тәрізді пішінді, қою жасыл түсті және ұсақ түйіршікті
құрылымды болады.

Гибрид

Вегетациялық
кезеңі, күн

Өнім жинау

Басының
орташа
салмағы, г

Түйіршіктілік

Ескерту

Корато F1 | Corato

65-75

Жаз-күз

450-650

орташа

Бастарының біркелкі орташа түйіршікті гүл
шоғырлары бар. Далада тауарлық түрін ұзақ
сақтайды.

Атлантис F1 | Atlantis

70-75

Жаз-күз

400-500

ұсақ

Гүл шоғырларына оңай ыдырауы гибридті өңдеу
және мұздату үшін жарамды етеді.

Квинта F1 | Quinta

75-80

Жаз-күз

400-500

орташа

Орташа түйіршікті құрылымды жоғары сапалы
бастары бар.

Тандер Дом F1 |
Thunder Dome (TBR-508)

85-90

Жаз-күз

500-600

ұсақ

Табаны биік өсімдіктің бастары әдемі күмбез
тәрізді пішінді, қою жасыл түсті және ұсақ
түйіршікті құрылымды болады.
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Пияз

Пияз ең танымал және кеңінен қолданылатын көкөніс
дақылдарының бірі болып табылады. Дүние жүзі бойынша жыл
сайын 50-100 миллион тонна пияз өсіріледі, ал жан басына
шаққандағы орташа тұтыну 10,5 кг құрайды.

Қазақстанның оңтүстік аймақтарына арналған
жаздық басты пияз

Ятоба F1 | Jatoba

Enza Zaden селекцияны барлық негізгі сегменттерде жүргізеді,
алайда, қысқа және орташа күн пияздары бағдарламасы
неғұрлым дамыған, қазіргі негізгі сату көлемі оның үлесіне
тиісті болып отыр. 2003 жылы Enza Zaden австралиялық Yates
компаниясының селекциялық бағдарламасын сатып алған.
60 жыл ішінде Yates қысқа және орташа күн пиязының бірегей
селекциялық материалымен зор тәжірибесін жинақтаған
болады, бүгінгі таңда Enza Zaden оны дамыту үшін жемісті жұмыс
жасап отыр. Enza Zaden пияз гибридінің ғаламдық жетістігінің
кепілдігі дүние жүзі бойынша әр түрлі аймақтар мен климаттық
зоналардағы селекциялық жұмыстардың ұзақ және жемісті
тәжірибесі болып табылады, осының нәтижесінде пластикалы
және тиімді гибридтер пайда болған. Пиязшықтарының тамаша
сапасы, ұзақ сақтау мерзімі және жапырақ пен тамыр ауруларына
тұрақтылық, сонымен қатар, нақты аймақтарда өсіру үшін арнайы
бейімделген әр түрлі гибридтердің кең спектрін ұсыну - Enza
Zaden селекциясына жататын пияздардың негізгі сипаттамалары.

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�

Ерте пісуі: ерте
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташадан іріге дейін
Егу нормасы: 1 га 1,0 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Ерте пісуі мен жоғары сапалы тауарлық өнім түсімі үйлесім тапқан испандық типті гибрид.
Жапырақтары тік, жасыл түсті, балауызды шаңы бар. Өлшемдері бойынша біркелкі
пиязшықтарының дәмі қалыпты ащы, аса тартымды қаныққан қола қоңыр түсті, жылтыры
бар. Жабын қабықтарының саны – 2-3. Өңдеуге, балғын өнім нарығына және 4 айға дейін
сақтауға арналған.

Ятоба F1

Бонус F1 | Bonus

Соңғы 13 жыл уақыт ішінде біз Италия, Испания, Нидерланды
және АҚШ селекциялық станцияларда ұзақ күндік пияз
селекциясын белсенді жүргізіп отырмыз. 2018 жылы Шығыс
Еуропа нарығына алғаш рет орта жолақ пен солтүстік
аймақтарда өсіруге бейімделген, сақтау мерзімі ұзақ
коммерциялық гибридтер жеткізу жоспарланған.

Жалпы сипаттамалары:

Біздің Қазақстанға арналған ассортиментте Enza Zaden және
Takii селекцияларындағы пияздардың жоғары сапалы және
жоғары өнімді гибридтері ұсынылған.

Бонус F1 – гибридтер нарығындағы ең танымал өнімдердің бірі, аса жоғары өнімділігімен
және пиязшықтарының біркелкілігімен ерекшеленеді. Көшеттер арқылы отырғызу үшін
жарамды. Қуатты тік жапырақтары қою жасыл түсті және жақсы балауыз шаңы бар. 2-3
қабатты алтын түстес қоңыр түсті қабықтары бар пиязшықтары қатарда жақсы өседі және
өсу үдерісінде деформацияға ұшырамайды. Қалыпты ащы дәмі бар. Балғын өнім нарығына,
өңдеуге және 4 айға дейін сақтауға арналған.

�
�
�
�

Ерте пісуі: ерте
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташадан іріге дейін
Егу нормасы: 1 га 1,0 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Бонус F1

Арман Темирханов

Oңтүстік-Шығыс Қазақстан бойынша сауда өкілі,
ашық грунт
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Пияз
Монастрел F1 | Monastrell

Ироко F1 | Iroko

Жалпы сипаттамалары:

Жалпы сипаттамалары:

Артықшылықтары:

Артықшылықтары:

�
�
�
�

Монастрел F1

Ерте пісуі: ерте
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташа
Егу нормасы: 1 га 0,9-0,95 млн. тұқым

Қызыл пияздың ерте гибриді. Тікелей егу үшін және көшеттері арқылы отырғызу үшін
жарамды. Қуатты тік өсетін жапырақтарын қалыптастырады, оның біршама балауызды
шаңы болады. Пиязшықтарының қарқынды қою күлгін түсті бояуы, олардың біркелкілігі
және тамаша дәмдік қасиеттері бұл гибридті балғын өнімдер нарығында аса қызықты және
сұраныста ие етіп отыр. 1-2 ай ішінде қысқа мерзімге сақтауға болады.

Медуза F1 | Medusa
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�

Ерте пісуі: орташа
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташадан іріге дейін
Егу нормасы: 1 га 1,0-1,1 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Медуза F1

Өсімдіктің қуатты тамыр жүйесі мен өсу күші аталған гибридті стресске тұрақты және
ыстық климаттық жағдайда өсіруге жарамды етеді. Сыртқы қабықтарының түсі қола қоңыр
түсті. Пиязшықтарының өлшемдері, жоғары біркелкілігі және пластикалығы нәтижесінде
Медуза F1 түсім әлеуеті жоғары тиімді гибрид болып табылады. 4 айға дейін сақтауға
арналған.

�
�
�
�

Ерте пісуі: орташа кеш
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташадан іріге дейін
Егу нормасы: 1га 1,0 млн. тұқым

Өте қуатты, төзімділіктің жақсы жиынтығына ие өсімдік (үш жылғы сынақтар нәтижесінде
бүгінгі таңда ауруларға ең төзімді гибрид болып саналады)
Механикаландырылған әдіспен жинау үшін жарамды. Наурыз айының аяғына дейін сақтауға
болады.

Вуэльта F1 | Vuelta

Ироко F1

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�

Ерте пісуі: орташа кеш
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташадан іріге дейін
Егу нормасы: 1 га 1,0-1,25 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Тік өсетін қою жасыл қалың жапырақтары бар, қатты балауыз шаңымен қапталған
өсімдік. Егу нормасы 1 га 0,8-0,9 млн. тұқымға дейін азайтылған жағдайда гибридті ірі
пиязшықтар алу үшін пайдалануға болады. Ұсынылған егу нормасын пайдаланған жағдайда
пиязшықтарының өлшемі орташа, қою қоңыр түсті және идеалды жұмыр пішінді болады.
Пиязшықтарының біркелкілігі мен қабықшаларының тамаша сапасы Вуэльта F1 ұзақ уақыт
сақтау үшін жарамды етеді.

Вуэльта F1

Саманта F1 | Samantha
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�

Ерте пісуі: орташа кеш
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташадан іріге дейін
Егу нормасы: 1 га 1,0-1,25 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Саманта F1

86 | Enza Zaden

Испандық типті иілгіш гибрид, стресске және өсірудің қолайсыз жағдайларына тұрақты.
Қауырсындары қуатты, тік өсетін және біршама балауызды шаңы бар. Пиязшықтарында
құрғақ заттардың біраз мөлшері жинақталады, ол 7-8 ай бойы сақтау үшін қажетті шарт
болып табылады. Қаныққан жылтыр қола түсті 3-4 сыртқы қабаты болады. Тығыз өсуіне
байланысты гибрид механикаландырылған әдіспен жинау үшін жарамды. Қазақстан
жағдайында түсім беру әлеуеті жоғары.
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Пияз
Қазақстанның оңтүстік аймақтарына арналған күздік
басты пияз

Таф Бол F1 | Tough Ball
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�

Ерте пісуі: ерте
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташадан іріге дейін
Егу нормасы: 1 га 0,9-1,1 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Таф Бол F1

Тез өсетін өнімділігі жоғары қою жасыл түсті жапырақтары бар гибрид. Жұмыр пішінді,
мойны жұқа және берік алтын түстес қоңыр қабықтары бар пиязшықтар түзіледі. Орташа
және төмен егу тығыздығы үшін жарамды.

Хай-Кипер F1 | Hi-keeper
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�

Ерте пісуі: орташа ерте
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: ірі
Егу нормасы: 1 га 0,9-1,1 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Хай-Кипер F1 алтын түстес қоңыр қабықтары бар, мойны жұқа ірі пиязшықтар түзеді,
олар пішіні мен өлшемі бойынша біркелкі болып келеді. Қабықтарының тығыздығы мен
сапасы жинаудан кейінгі сақтау мерзімін біршама ұзартады. Кип Вэл F1-ге қарағанда
біршама кеш жетіледі.

Хай-Кипер F1

Галатея F1 | Galatea
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Ерте пісуі: орташа ерте
Өсу күші: жоғары
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташа
Егу нормасы: 1 га 0,9-1,1 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Галатея F1

Гибрид аса қуатты тік өсетін қою жасыл түсті жапырақтарымен ерекшеленеді.
Пиязшықтарының өлшемдері қарқынды өсіру жағдайында артуы мүмкін. Пішіні тегістелген
және өлшемдері біркелкі пиязшықтарының мойындары жіңішке және 3-4 берік қоңыр түсті
сыртқы қабықтары болады.

Кип Вэл F1 | Keep Well
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�

Ерте пісуі: орташа ерте
Пиязшық пішіні: тегіс жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташа
Егу нормасы: 1 га 0,9-1,1 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Кип Вэл F1

88 | Enza Zaden

Өндірісте тұрақты гибрид. Жылтыр қола түсті пиязшықтар түзеді. Сыртқы қабықшаларының
тығыздығы мен сапасы жаздық пияздарды жинағанға дейін сақталуына кепілдік беріледі.
Қыстан шығуға және жарықшақтануға тұрақты.

Enza Zaden | 89

Пияз
Йеллоу Стоун F1 | Yellow Stone

Гибрид

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�

Ерте пісуі: орташа ерте
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташа
Егу нормасы: 1 га 0,9-1,1 млн. тұқым

Сеншуй Йеллоу | Senshyu Yellow
Жалпы сипаттамалары:

Йеллоу Стоун F1

�
�
�
�

Ерте пісуі: орташа ерте
Пиязшық пішіні: тегіс жұмыр
Пиязшық өлшемі: ірі
Егу нормасы: 1 га 0,9-1,1 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Суыққа жоғары тұрақтылығымен және тұрақты түсімімен ерекшеленеді. Қуатты тік қою
жасыл түсті өсетін жапырақтарын қалыптастырады. Пиязшықтарының пішіні біркелкі, мойны
жұқа және 3-4 қоңыр түсті сыртқы қабықтары бар. Тұқым шашуға тұрақты.

Луиза F1 | Louisa
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�

Ерте пісуі: ерте
Пиязшық пішіні: жұмыр
Пиязшық өлшемі: орташадан іріге дейін
Егу нормасы: 1га 1,0 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Сеншуй Йеллоу

90 | Enza Zaden

Балғын өнім нарығына арналған күздік басты пияздың ерте пісетін гибриді.
Өсімдіктің қуатты тамыр жүйесімен балауызды шаңы бар жақсы дамыған жапырақтары бар.
Жоғары түсім беру әлеуетімен, суыққа жоғары тұрақтылығымен және жарылуға
төзімділігімен ерекшеленетін гибрид.
Пиязшықтарының сапасы өте жақсы, жұмыр пішінді, қола түсті, диаметрі 70-100 мм, сыртқы
қабықтары тығыз. Осы гибридтің тығыздалған егістік кезінде пиязшықтарының формасын
мүлдем өзгерпеуі - оның ең тиімді айырмашылығы болып табылады.

Пиязшық
диаметр,
мм

пішіні

сақтау
(ай)

Ескерту

қабық түсі

Қазақстанның оңтүстік аймақтарына арналған жаздық басты пияз
Ятоба F1 | Jatoba

90-95

60-80

жұмыр

Қола қоңыр

4- дейін

Өз сегментінде пиязшықтың ең қаныққан түсіне ие.

Бонус F1 | Bonus

90-95

50-70

жұмыр

Алтын түстес
қоңыр

4- дейін

Біркелкі және тегіс пиязшықтар.

Монастрел F1 |
Monastrell

90-95

50-70

жұмыр

Қою күлгін

1-2

Өз сегментінде ерте пісетіндердің бірі. Пиязшықтарының
сапасы жоғары және түсі қанық.

Медуза F1 | Medusa

95-105

60-80

жұмыр

Қола қоңыр

4- дейін

Тамыр жүйесі қатты, пиязшықтарының пішіні біркелкі.

Саманта F1 | Samantha

115-120

60-80

жұмыр

Қола түстес

7-8

Тамаша сақтау әлеуеті.

Ироко F1 | Iroko

120-125

60-80

жұмыр

Қола қоңыр

7-8

Пиязшықтары қаныққан қола қоңыр түсіне ие және ең ұзақ
сақталу мерзімімен ерекшеленеді.

Вуэльта F1 | Vuelta

120-125

60-80

жұмыр

Қою қоңыр

7-8

Ұзақ сақтау және күзде сатуға арналған жоғары түсім.

Артықшылықтары:

Қыстап шығуға жақсы бейімделген аса танымал гибрид. Қуатты тамыр жүйесінің арнасында
өсімдіктің жапырақ массасын қыс мезгілінде оңтайлы шығуы үшін жақсы қалыптасады.
Өндірісте тұрақты, тұқым шашуға тұрақты. Алтын түстес сары қабықтары бар пиязшықтар
түзеді.

Вегетациялық
кезеңі, күн

Қазақстанның оңтүстік аймақтарына арналған күздік басты пияз
Таф Бол F1 | Tough Ball

60-80

жұмыр

Алтын түстес
қоңыр

1-2

Тез өседі, өнімділігі жоғары.

Галатея F1 | Galatea

50-70

жұмыр

қоңыр

1-2

Жапырақтары қуатты, тұқым шашпайды.

Кип Вэл F1 | Keep Well

50-70

жұмыр

қола

1-2

Қыстан шығуы жақсы.

Хай-Кипер F1 |
Hi-Keeper

60-80

жұмыр

Алтын түстес
қоңыр

1-2

Тауарлық түрі тамаша, жинағаннан кейін сақталуы жақсы.

Йеллоу Стоун F1 |
Yellow Stone

50-70

жұмыр

Алтын түстес
сары

1-2

Тұқым шашуға тұрақтылық, қыстан жақсы шығу.

Сеншуй Йеллоу |
Senshyu Yellow

60-80

жұмыр

қоңыр

1-2

Тұрақты түсім, пластикалы сұрып.

Луиза F1 | Louisa

70-100

жұмыр

Қола

1-2

Жоғары түсім беру әлеуеті, суыққа жоғары тұрақтылығымен
және жарылуға төзімділігімен ерекшеленеді.
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Қауырсын пияз
Кайгаро | Kaigaro

Пиязшық түзбейтін, өсімдік біркелкі тұрақты қауырсынды орташа ерте пісетін пияз.
Балауызды жабыны бар жұқа, әдемі және тігінен өсетін қауырсындары жақсы тасымалдау
қабілетіне ие. Көктемнің аяғында, жазда және күзде өсіру ұсынылады.

Банчинг Стар | Bunching Star

Пластикалы және жылдам өсетін жапырақтары қуатты орташа ерте пісетін сұрып. Күңгірт
жасыл түсті қауырсындарының қалыңдығы орташа болады, жетілген кезінде кішкентай
пиязшық түзеді. Көктемде, жазда және күзде өсіруге арналған. Жоғары температураға
тұрақты болып келеді. Аязға тұрақтылығы нәтижесінде ерте көктемде егілген түрлерін
жабын астында өсіруге болады.

Тайкун F1 | Tycoon

Кайгаро

Біркелкі өсімдік түріндегі қауырсын түріндегі пияздың ерте пісетін гибриді. Тартымды
күңгірт жасыл түсті жалған ақұнтаққа төзімді салыстырмалы ұзын қауырсындар түзеді,
жиналғаннан кейін де өзінің балғындығын ұзақ уақыт сақтайды. Көктемнің соңында, жазда
және күзде өсіруге арналған. Жылы кезде өсіруге жақсы бейімделеді.

Эстафет F1 | Estafette

Қауырсынды пияздың өнімділігі жоғары орташа ерте пісетін гибриді, нарықтағы ең үздік
гибридтердің бірі. Жылы кезде өсірілгенде тамаша нәтиже көрсетеді. Тартымды күңгірт
жасыл түсті қауырсындары жинағаннан кейін балғындығын ұзақ уақыт сақтайды. Тік өсетін
өсімдік жалған ақұнтаққа төзімді. Көктемнің соңында, жазда және күзде өсіруге арналған.

Фист | Feast

Жоғары температураларға төзімді орташа ерте пісетін гибрид. Әдемі, тік өсетін, жалған
ақұнтаққа төзімділігі жоғары қауырсындар түзеді. Көктемнің соңында, жазда және күзде
өсіруге арналған. Ұзын ақ сабақтарын алу үшін түптерін түптеу ұсынылады.

Эстафет F1

Фист
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Қазақстанда шалғам дәстүрлі түрде ерте көктемде дастарханда
пайда болатын бірінші көкөністердің бірі болып табылады.
Шалғамның құрамында денсаулыққа пайдалы көптеген
дәрумендер мен микроэлементтер бар, ал оның ащы дәмі
жемісінің құрамында қыша қышқылының болуына негізделеді.
Шалғам дүние жүзінде ашық грунтта, қабықшалы немесе
әйнекпен қапталған жылыжайларда өсіріледі. Шалғамды өсіру
мен тұтынудың негізгі еуропалық нарықтары Германия мен
Ресей болып табылады, екі мемлекетте де Enza Zaden гибридтері
көшбасшы орында тұр.
Қазақстанда танымалдығы артып келе жатқан Селеста гибриді
шығыс еуропалық нарықтарда мінсіз сапасы, пластикалығы
және далалық жағдайда ауруларға тұрақтылығы нәтижесінде
көшбасшы болып табылады. Enza Zaden тұрақты гибридтер
әзірлеу бойынша белсенді жұмыстар жүргізіп отыр. Фузариоз
және жалған ақұнтақ секілді аурулар өндірушілердің жұқа
қабатты жылыжайларда және ашық грунтта шалғам өсіру
барысындағы негізгі қиыншылықтарының бірі болып табылады.
Тұрақтылығы жоғары гибридтер сұранысқа ие, себебі
олардың тұрақты жоғары түсімі мен тиімділігі секілді басты
артықшылықтары бар.
Кәсіби өндірушілер үшін Enza Zaden кәдімгі шалғам
тұқымдарынан басқа калибрлі тұқымдар ұсынады, олар біркелкі
жылдам өну мен тамыржемістерінің бір мезгілде жетілуін
қамтамасыз етеді.
Дәстүрлі жұмыр қызыл шалғамға қосымша біз көкөніс
өсірушілерге тамыржемістерінің түсі ақ шалғам мен Француз
таңғы асы типтерін ұсынамыз.
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Шалғам
Селеста F1 | Celesta
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Өсімдік: шағын, жапырақтары тік өседі
Тамыржемісінің өлшемі: 3-4 см
Жемісінің салмағы: 20-25 г
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің түсі: ашық қызыл, ішкі құрылымы ақ түсті

Артықшылықтары:

Барлық маусымдарда өсіруге арналған ең түсімі мол және сенімді гибрид. Бірегей
пластикалылық және стресске тұрақтылық қасиеттері бар. Қабықшалы жылыжайларда
және ашық грунтта өсіруге арналған. Жарық аз болған жағдайда сабақтары ұзармайды.
Жуу және ұзақ уақыт тасымалдаудан кейін түсі мен жылтырлығын сақтайды. Шоқтар түрінде
немесе өлшеп сатуға жарамды. Жарықшақтану мен ашылуға тұрақты. Далалық жағдайда
жалған ақұнтаққа төзімді.

Селеста F1

Эскала F1 | Escala
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Өсімдік: шағын
Тамыржемісінің өлшемі: 3-4 см
Жемісінің салмағы: шамамен 20-25 г
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің түсі: жылтыр ашық қызыл және ішкі құрылымы қардай аппақ

Артықшылықтары:

Күзде, қыста және көктемде өсіруге арналған өте ерте пісетін гибрид. Берік сабағы
тамыржемісіне мықтап бекінген. Шоқ түрінде және өлшеп сатуға жарамды. Тамыржемісінің
өлшемі мен пішінінің жоғары болуымен ерекшеленеді. Нәзік және нәрлі жұмсағы қатып
кетпейді және бос қуыстар түзілмейді. Жарықшақтануға және ашылуға кез келген егу
мерзімінде тұрақты болады. Түсі жуу мен тасымалдаудан кейін де ұзақ сақталады.

Эскала F1
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Шалғам
Вена F1 | Vienna
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�

Өсімдік: қатты, шағын
Тамыржемісінің өлшемі: 4-5 см
Жемісінің өлшемі: 30-35 г
Жемісінің пішіні: жұмыр
Жемісінің түсі: ашық қызыл, ішкі құрылымы қардай аппақ

Артықшылықтары:

Барлық маусымда өсіруге арналған орташа ерте пісетін гибрид. Қуыстары жоқ ірі
тамыржемістер түзеді. Тамыржемістерінің қанық бояуы және оның жылтырлығы
жуғаннан кейін ұзақ сақталады. Жапырақтарының тамыржемісіне мықты бекінуінің
нәтижесінде шоқ түрінде немесе өлшеп сатылады. Жұқа қабатты жылыжайларда
көктемде және күзде өсіруге, жазда ашық грунтта өсіруге арналған. Далада сақтаған
жағдайда тамыржемісінің тамаша сапасын сақтайды, жарықшақтанбайды және
ашылмайды.

Вена F1

Калибрленген тұқымдар – Селеста F1, Вена F1

Ұсынылатын фракциялары: 2,5-2,75 мм және 2,75-3,0 мм. Ірі өлшемдері мен
калибрленуіне байланысты өскіндері өлшеп сатылатын тұқымдармен салыстырғанда
3-4 күнге ерте шығады және біркелкілігімен ерекшеленеді. Өсімдіктер өсу барысында
бір-бірін көлеңкелемейді және тамыржемістерінің дамуы бір мезгілде жүреді. Алынатын
өнімдер біркелкілігімен және тауарлық түрімен ерекшеленеді. Өнім әдеттегі өлшеп
сатылатын тұқымдармен салыстырғанда 4-7 күн ерте жиналады.

Гибрид

Маусым

Тамыржемісінің
өлшемі, см

Тамыржемісінің
салмағы, г

Селеста F1 | Celesta

барлық маусымға
арналған

3-4

20-25

Иілгіш гибрид.

Вена F1 | Vienna

барлық маусымға
арналған

4-5

30-35

Тамыржемістерінің сапасы жоғары.

Эскала F1 | Escala

күз, қыс, көктем

3-4

20-25

Тамыржемістілердің жоғары біркелкілігі.

Жұқа қабатты жылыжайлар

96 | Enza Zaden

|

Өндіріс типі

Ескерту

Ашық грунт

Enza Zaden | 97

Сәбіз

Бастапқыда сәбіздің Takii селекциясы Курода типіне
негізделген. Аталған типтің негізгі ерекшеліктері тамаша дәмі,
тамыржемісінің қанық сыртқы және ішкі түсі болып табылады.
Селекция Жапонияда жүргізіледі және бұл бағдарламаның
көптеген гибридтері Азия мен Оңтүстік Америкада танылған.
Соңғы бірнеше жыл ішінде Takii компаниясы Орталық және
Шығыс Еуропа нарығына Курода мен Нант типін және Шантане
қасиеттерін біріктірген аралас типтегі гибридтерді шығарған.
Мысалы, Тангерина гибриді екі сұрып типтерінің қасиеттерінің
бірегей үйлесімі түрінде болады және ерте жетілу, жоғары тегістік
және өнімділік, тамаша дәм және тамыржемістерінің қаныққан
түсі секілді қасиеттер көрсетеді.

Тангерина F1 | Tangerina
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�

Сұрып типі: Шантане, Курода типі
Вегетациялық кезеңі: өскін шыққан күннен бастап 85-90 күн
Тағайындалуы: қысқа мерзімге сақтауға арналған, балғын өнім нарықтарына арналған
Тамыржемісінің ұзындығы: 15-17 см
Тамыржемісінің пішіні: конус тәрізді
Отырғызу тығыздығы: 1 га аумаққа 0,9-1,0 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Өнеркәсіптік ауқымда сәбіз өсіретін және жинау үшін әр алуан
түрлі көкөніс жинау комбайндарын пайдаланатын кәсіпорындар
санының ғаламдық артуымен қатар, механикаландырылған
жинау тәсіліне бейімделген сәбіз гибридтеріне сұраныс артып
отыр. Takii жаңа гибридтері жинау барысындағы механикалық
зақымдалуға тұрақты және өзінің тамаша дәмі мен түсін
сақтайды. Осы аталғандардың барлығы ауруға тұрақты сау
дақылмен үйлесімде пайдаланушыларға сапалы өнімнің
максималды шығысын қамтамасыз етеді.

Пластикалы жоғары түсімді гибрид. Сапасы жоғары, орташа салмағы 180 г нәрлі
тамыржемістер түзеді. Өсу күші қуатты, сабағы берік бекінген. Аталған гибрид үшін үсік шалу
тиімсіз болып табылады. Альтернариозға тұрақтылығы жоғары.

Тангерина F1

Проминанс F1 | Prominence
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�

Сұрып типі: Шантане, Курода типі,
Вегетациялық кезеңі, өскіні шыққан күннен бастап 95-күн
Тағайындалуы: қысқа мерзімге сақтауға арналған, балғын өнім нарықтарына арналған
Тамыржемісінің ұзындығы: 16-19 см
Тамыржемісінің пішіні: конустан цилиндр пішініне дейін
Отырғызу тығыздығы: 1 га - 0,9-1,0 млн.

Артықшылықтары:

Сәбіздің түсімі жоғары гибриді, аса тегіс, сапалы біркелкі тамыржемістер түзеді,
тамыржемістерінің ішкі және сыртқы түсі қаныққан қызғылт-сары түсті. Жапырақтары
қуатты, альтернариозға тұрақты. Қолайсыз өсіру жағдайларына төзімділігі жақсы. Жетілген
кезде жарықшақтанбайды, өсуі мен салмақ жинауын жалғастырады.

Проминанс F1

Аурантина F1 | Aurantina
Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�

Арман Темирханов

Oңтүстік-Шығыс Қазақстан бойынша сауда өкілі,
ашық грунт
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Сұрып типі: Нант, Курода типі
Вегетациялық кезеңі: өскін шыққан күннен бастап 105-115 күн
Тағайындалуы: балғын өнім және өңдеу нарығына арналған
Тамыржемісінің ұзындығы: 18-20 см
Тамыржемісінің пішіні: цилиндр тәрізді
Отырғызу тығыздығы: 1 га 0,9-1,0 млн. тұқым

Артықшылықтары:

Цилиндр пішінді тамыржемістерінің қабығы тегіс, өздері шырынды болады, ішкі және сыртқы
түсі қаныққан ерекше қызғылт сары түсті. Кішкентай өзегі бар. Тамаша дәм қасиеттеріне
ие. Сау және жуан өсімдік. Жапырақтары қатты, механикаландырылған жинау жағдайына
тамаша үйлеседі. Гибрид гүлдеуге және альтернариозға тұрақты.

Аурантина F1
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Сәбіз

Дайкон
TI-134 F1

Қытай шалғамы

Жалпы сипаттамалары:
�
�
�
�
�
�

Эприл Крос F1 | April Cross

Сұрып типі: Шантане, Курода типі,
Вегетациялық кезеңі: 90-95 күн
Тағайындалуы: балғын өнім және сақтауға арналған
Тамыржемісінің ұзындығы: 14-16 см
Тамыржемісінің пішіні: конус тәрізді
Отырғызу тығыздығы: 1 га 0,9-1,0 млн. тұқым

Көктем-жаз айналымына арналған дайкон гибриді. 55 күнде жетіледі. Салмағы шамамен 800
г, ұзындығы 40 см, диаметрі 6 см тамыржеміс түзеді. Жемістерінің сапасы жақсы, толықтай
ақ түсті, ішкі құрылымы кеуексіз.
Жапырақтарының ұзындықтары орташа. Ашылуға тұрақтылығының нәтижесінде ерте пісетін
сегменттегі көшбасшы. Балғын өнімдер нарығына ұсынылады.

Артықшылықтары:

Сәбіздің жаңа, болашағы зор гибриді. Қолайсыз өсіру жағдайларына төзімділігі жақсы.
Жапырақтары қуатты, альтернариозға және тұқым шашуға тұрақты. Тамыржемістерінің
салмағы 150-220 г, түсі әдемі қаныққан.

TI-134 F1

Майноваз Саммер Крос No.3 F1 | Minowase
Summer Cross No.3

Көктем-жаз айналымына арналған дайкон гибриді. 50 күнде жетіледі. Ұшы дөңестеліп
келген, беті тегіс қардай ақ түсті тамыржеміс береді. Диаметрі 6,5 см, салмағы шамамен 800
г., ұзындығы 40 см. Жапырақтарының ұзындығы орташа. Фузариозға жоғары тұрақтылық
көрсетеді. Тамыржемісінің сапасы ерекше. Балғын өнім нарығына, өңдеу, тұздау, салаттар
дайындау үшін арналған. Күзде жинауға арналған танымал гибрид.

Эприл Крос F1

Рэд Мит | Red meat

Шағын қатты өсімдік, екінші айналымда өсіруге арналған. Жоғары түсімділігі және
айрықша дәмділігімен ерекшеленеді. Жетілу мерзімі шамамен отырғызғаннан кейін 60 күн.
Диаметрі 7-9 см, салмағы шамамен 200 г болатын жұмыр біркелкі тамыржемістер түзеді.
Тамыржемісінің түсі ақ, иіндері жасыл және жұмсақ еті қызыл түсті. 2-4 ай уақыт сақтауға
арналған.
Майноваз Саммер Крос No.3 F1

Гибрид

Вегетациялық
кезеңі, күн

Тамыржемісінің
өлшемі, см

Тамыржеміс
пішіні

Тангерина F1 |
Tangerina

85-90

15-17 х 4-5

конус

балғын өнім
нарығы

+

Нарықтағы ерте пісетін, түсімі
жоғары өнім.

Проминанс F1 |
Prominence

95-105

16-19 х 4-5

конус-цилиндр

балғын өнім
нарығы

++

Тамыржемістерінің сапасы жоғары,
жетілу кезінде жарықшақтанбайды.

Аурантина F1 |
Aurantinа

105-115

18-20 х 4-5

цилиндр

балғын алғын өнім
нарығы, өңдеу

++

Тамыржемістерінің түсі қаныққан,
тамаша дәм қасиеттері.

TI-134 F1

90-95

14-16 x 4-5

конус

балғын өнім
нарығы, сақтау

++

Тамыржемістерінің түсі әдемі
қаныққан
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Салат

Сұрып

Сипаттама

Айсберг салаты

Салат – бүкіл дүниежүзіндегі ең танымал өсімдік; оны пайдалану
өсімі калорияның төмен болуы, жоғары нәрлі құндылық,
балғындық және пайдаланудағы ыңғайлық сияқты сапалары
арқылы жалғастыруда, бұл бүгінгі күні нарықта ұсынатын
қаптамадағы салат қоспаларының ассортиментіне байланысты
өзекті болып келеді.
Еуропа, АҚШ және Австралия мемлекеттері тұрақты салат
нарығына жатады, ал Бразилия, Мексика және Түркия сияқты
нарықтар дамушы және үлкен әлеуеті мемлекеттер болып
есептеледі.
Enza Zaden – салат селекциясында танылған әлем жетекшісі.
Біз қосылған құны жоғары ең үздік сапасы бар өнімді құру
үшін барлық мүмкін күштерімізді саламыз. Онымен қоса, біз
жеткізушілердің барлық тізбектерінің: өндірушінің, сатушының
және сатып алушының қажеттіліктерін қанағаттандыратын
арнайы өнімдерді дамытуға бағытталғанбыз. Нидерландыда,

Францияда, Испанияда, АҚШ-та және Австралияда жұмыс
істейтін компаниялардың он селекционерлері бір бірімен
белсенді ынтымақтаса отырып, жапырақтың текстурасын,
дәмін, түсін, сақталуын және ауруларға, жарылуына және шеттік
күюіне төзімділігі сияқты салаттың қасиеттерін жетілдірумен
жұмыс істеуде. Enza Zaden салаттарының ассортименті өте көп.
Селекция жүргізілетін салаттардың негізгі түрлері мыналар
болып табылады: Айсберг, Романо, Лолло Росса және Бионда,
Батавия, қауданды-майлы, емен жапырақты, Babyleaf және жаңа
түр Eazyleaf.
Enza Zaden салатының селекциялық бағдарламасы климаты
ыстық оңтүстік аймақтар және климаты қоңыржай солтүстік
аймақтар үшін арналған салаттар деп бөлінеді. Бұл әртүрлі
климаттық жағдайлары бар Қазақстан сияқты үлкен мемлекет
үшін өте өзекті болып келеді.

Төзімділік
HR

IR

Ансамбль | Ensemble

Жабын материалын қолданумен көктемде бірінші отырғызу және күзде ең кеш отырғызу үшін
арналған жылдам өсетін салат. Ішкі құрылысы әдемі жоғары сапалы шағын жұмыр қаудандарды
түзеді. Балғын өнімдер нарығы және қайта өңдеуге арналған. Жарылуға және жапырақтардың
шеттік күюіне төзімді.

Bl:16-27,29,32,34EU

Дамион | Damion

Қою жасыл түсі бар салаттың жаңа тез өсетін сұрыбы. Тамаша ішкі құрылысы және қысқа
көсеусабағы бар орташа көлемді жұмыр қаудандарды түзеді. Балғын өнімдер нарығы және қайта
өңдеуге арналған. Жарылуға және ішкі некрозға төзімділігі жоғары. Оңтүстік аймақтарда көктемде
және күзде өсімдікті өндіру үшін ұсынылады.

Bl:16-35EU

Тевион | Tevion

Қою жасыл түсі бар салаттың жаңа тез өсетін сұрыбы. Тамаша ішкі құрылысы және қысқа
көсеусабағы бар орташа көлемнен ірі көлемге дейінгі көтеріңкі жұмыр қаудандарды түзеді.
Балғын өнімдер нарығы және қайта өңдеуге арналған. Жарылуға және ішкі некрозға төзімділігі
жоғары. Оңтүстік аймақтарда көктемде және күзде өсімдікті өндіру үшін, сонымен қатар Солтүстік
аймақтарда мамырдан бастап шілдеге дейін өндіру үшін ұсынылады.

Bl:16-27,29,31,32,34EU/
Nr:0/Pb

Даймонд | Diamond

Өте стресске төзімді тым иілгіш сұрып, Ресей нарығындағы ең танымалдардың бірі. Әдемі ішкі
құрылысы бар ірі жұмыр қаудандарды түзеді. Балғын өнімдер нарығы және қайта өңдеуге
арналған. Жарылуға, ішкі некрозға және жапырақтардың шеттік күюіне төзімділігі жоғары. Оңтүстік
аймақтарда көктемде және күзде өсімдікті өндіру үшін, сонымен қатар Солтүстік аймақтарда кеш
көктемде, жаздың басында және күзде өндіру үшін ұсынылады.

Bl:17EU

Папиро | Papiro

Өте стресске төзімді иілгіш сұрып. Қою жасыл түсті орташа көлемнен ірі көлемге дейінгі жұмыр
қаудандарды түзеді. Балғын өнімдер нарығы және қайта өңдеу үшін арналған. Жарылуға, ішкі
некрозға және жапырақтардың шеттік күюіне төзімді. Солтүстік аймақтарда кеш көктемде және жаз
бойы өндіру үшін ұсынылады.

Bl: 16,21,23,32EU

Саула | Saula

Өте стресске төзімді салат. Қою жасыл түсті ірі көлемді жұмыр қаудандарды түзеді. Балғын өнімдер
нарығы және қайта өңдеуге арналған. Жарылуға, ішкі некрозға және жапырақтардың шеттік күюіне
төзімді. Солтүстік аймақтарда кеш көктемде және жаз бойы және Оңтүстік аймақтарда көктемгікүзде өндіру үшін ұсынылады.

Bl:16,21,23,32EU

Глендана | Glendana

Ыстық ауа-райы жағдайына төзімді жаңа жай өсетін салат сұрыбы. Тамаша ішкі құрылысы және
қысқа көсеусабағы бар қою жасыл түсті орташа көлемнен ірі көлемге дейінгі жұмыр қаудандарды
түзеді, жапырақтармен жақсы жабылған. Балғын өнімдер нарығы және қайта өңдеуге арналған.
Жарылуға, ішкі некрозға және жапырақтардың шеттік күюіне төзімділігі жоғары. Солтүстік
аймақтарда жазда өндіру үшін ұсынылады.

Bl:16-27,29,32,34EU

Миллион | Million

Солтүстік аймақтарда кеш көктемде, жаздың басында және күзде өндіру үшін арналған салат
сұрыбы. Қою жасыл түсті ірі қаудандарды түзеді. Балғын өнімдер нарығы және қайта өңдеуге
арналған. Ішкі некрозға және жапырақтардың шеттік күюіне төзімділігі жоғары.

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

Fol:1

HR: High Resistance – тұрақтылықтың жоғары дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – тұрақтылықтың орташа дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 бетінен қараңыз.
Гибридтердің тұрақтылығы бойынша ақпарат www.enzazaden.com. және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Салат

Бацио
Сұрып

Леа

Пиноккио

Сипаттама

Романо салаты

Илема
Сұрып

Төзімділік

LMV:1/Ss

Эстроза |
Estrosa

Ашық жасыл бұйраланған жапырақтардан тұратын тегістелген ірі розеткасы бар салат. Жапырақ массасының
үлкен көлемін тез түзеді. Ашық және қорғалған грунтта көктемде, жазда және күзде өсіру үшін ұсынылады.
Балғын өнімдер нарығы үшін арналған. Тауар түрін ұзақ сақтайды. Жарылуға және жапырақтардың шеттік
күюіне төзімді.

Bl:16,21,23,32EU

Илема | Ilema

Лолло Верде сұрып түрінің жаңа иілгіш салат сұрыбы. Розетка тамаша текстурасы бар әдемі қатты ашық
жасыл түсті жапырақтарға толған. Ашық және қорғалған грунтта көктемде, жазда және күзде өсіру
үшін ұсынылады. Балғын өнімдер нарығы үшін арналған. Тауар түрін ұзақ сақтайды. Жарылуға және
жапырақтардың шеттік күюіне төзімді.

Bl:16-33/Nr:0/Pb/
TBSV

LMV:1/
Fol:1

Кайпира |
Caipira

Ашық және қорғалған грунтта көктемде, жазда және күзде өсіруге арналған жасыл салаттың ең жақсы
сұрыбы. Тауар өнімінің жоғары шығысы. Салмағы мен көлемін тез жинайды, жазда созылып алмайды. Әлсіз
көпіршікті тығыз жапырақ. Жарылуға және жапырақтардың шеттік күюіне төзімділігі жоғары. Балғын өнімдер
нарығы үшін арналған. Тауар түрін ұзақ сақтайды.

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

LMV:1

Эстони | Estony

Тартымды жасыл түсті ауыр, ірі розеткалы толқынды жапырақтары бар салат. Жарылуға және шеттік күюге
төзімді. Жақсы тауар түрі. Ашық және қорғалған грунтта кеш көктемде, жазда және ерте күзде өсіру үшін
ұсынылады. Балғын өнімдер нарығы үшін арналған.

Bl:16-24,27,28,3032EU/Nr:0

LMV:1

Гранд Рапидс |
Grand Rapids

Ашық жасыл түсті толқынды жапырақтары бар салаттың танымал сұрыбы. Үлкен көлемді кедір-бұдыр
жартылай қауданды тез түзеді. Жапырақтардың шеттік күюіне төзімді. Жоғары температураға шыдамды.
Ашық және қорғалған грунтта барлық мерзімде өсіру үшін ұсынылады. Балғын өнімдер нарығы үшін арналған.

Маритима |
Maritima

Қою жасыл түсті ауыр, ірі розеткалы толқынды жапырақтары бар салаттың жаңа сұрыбы. Жарылуға және
шеттік күюге төзімді. Ашық және қорғалған грунтта көктемде, жазда және күзде өсіру үшін ұсынылады.
Балғын өнімдер нарығы үшін арналған. Тауар түрін ұзақ сақтайды.

Bl:16-28,30-32EU/
Nr:0/TBSV

LMV:1

Бовари | Bovary

Ашық жасыл түсті ауыр, ірі розеткалы толқынды жапырақтары бар салаттың жаңа сұрыбы. Ашық және
қорғалған грунтта көктемде, жазда және күзде өсіру үшін ұсынылады. Жарылуға және жапырақтардың шеттік
күюіне төзімді. Тауар түрін ұзақ сақтайды.Балғын өнімдер нарығы үшін арналған.

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

LMV:1/
Fol:1

Корбана |
Corbana

Жарылуға және жапырақтардың шеттік күюіне төзімді иілгіш және тез өсетін сұрып. Ыстық жағдайларда
қою жасыл түсті көлемді қаудан түзеді. Дәмі тамаша. Өсімдіктердің жоғары біркелкілігі. Жапырақтарының
көтеріңкі розеткасы өсімдікті жинауды жеңілдетеді. Балғын өнімдер нарығы және қайта өңдеуге арналған.
Жазда өндіру үшін ұсынылады.

Bl:16-27,29,32,
34EU/Nr:0/TBSV

Пиноккио |
Pinokkio

Қытырлақ, тік, тығыз жапырақтары бар салаттың жаңа сұрыбы. Ішкі некрозға, жарылуға және жапырақтардың
шеттік күюіне төзімді. Қою жасыл түсті шағын қаудан түзеді. Тәтті тамаша дәмі бар. Өсімдіктердің жоғары
біркелкілігі. Жапырақтарының көтеріңкі розеткасы өсімдікті жинауды жеңілдетеді. Балғын өнімдер нарығы
және қайта өңдеуге арналған, baby-leaf өндіру үшін қолданылуы мүмкін. Барлық мерзімде өсіру үшін
ұсынылады.

LMV:1

HR

IR

Батавия салаты
Bl:17EU

Лолло Росса салаты
Қызыл бұйраланған және тығыз жапырақтары бар тез өсетін салат. Үлкен көлемді және салмақты розетканы
түзеді. Тауар түрін ұзақ сақтайды. Балғын өнімдер мен қайта өңдеу нарығын үшін ашық және қорғалған
грунтта жыл бойы өсіруге арналған. Төмен оң температуралар мен жапырақтардың шеттік күюіне төзімді.

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

Жылтырақ қою қызыл (double red) бұйраланған және үлкен көлемді тығыз жапырақтары бар жаңа тез өсетін
салат. Балғын өнімдер мен қайта өңдеу нарығы үшін арналған. Даладағы тамырымен тамаша тауар түрін ұзақ
сақтайды. Ашық және қорғалған грунтта жыл бойы өсіруге арналған. Жарылуға және жапырақтардың шеттік
күюіне төзімді. Төмен оң температураларды оңай көтереді.

Bl:1627,29,32,34EU/Nr:0

Ашық және қорғалған грунтта жыл бойы өсіруге арналған жаңа қою қызыл (triple red) салат. Әдемі шар тәрізді
жылтырағы, терең боялған бұйраланған және үлкен көлемді тығыз жапырақтары бар өсімдікті түзеді. Балғын
өнімдер мен қайта өңдеу нарығы үшін арналған. Далада тауар түрін ұзақ сақтайды. Жарылуға, төмен оң
температураларға және жапырақтардың шеттік күюіне төзімді.

Bl:16-33EU/Nr:0

HR: High Resistance – тұрақтылықтың жоғары дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – тұрақтылықтың орташа дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 бетінен қараңыз.
Гибридтердің тұрақтылығы бойынша ақпарат www.enzazaden.com. және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Төзімділік

Лолло Бионда салаты

Bl:16,17,21,23,32EU

Леа | Lea

Сипаттама

IR

Қатты ірі қауданды салат. Қою жасыл түсті жылтырақ жапырақ. Дәмі тамаша. Өсімдіктердің жоғары
біркелкілігі. Жарылуға және жапырақтардың шеттік күюіне төзімді. Балғын өнімдер нарығы және қайта
өңдеуге арналған. Барлық мерзімде өсіру үшін ұсынылады.

Раста | Rasta

Маритима

HR

Бацио | Bacio

Туска | Tuska

Эстони

Fol:1

HR: High Resistance – тұрақтылықтың жоғары дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – тұрақтылықтың орташа дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 бетінен қараңыз.
Гибридтердің тұрақтылығы бойынша ақпарат www.enzazaden.com. және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Эндивий

Саумалдық
Бекеле | Bekele

Көктемгі өндіру үшін арналған ауыр көлемді розеткалы қою жасыл түсті бұйраланған
эндивий. Жай суықтарға жақсы төзімді және суық жағдайларда жарылмайды. Әдемі
тілінген және тығыз жапырақ. Салат қоспаларына турап қосу үшін жақсы жарайды.

Аскари | Asсari

Аса қатты тығыздалған эндивий Бекеле түрі, жапырағы жұқа, негізі қатты, пішінін жақсы
сақтайды. Розеткасы ұсақ-тілінген жапырақтарына тұратын орта өлшемнен бастап ірі
өлшемге дейін болады. Көктемде өсіруге арналған, жабынды материалмен өте ерте
отырғызу үшін жарайды. Суық жағдайларда жарылуға және жапырақтардың шеттік күюіне
төзімді. Салат қоспаларындағы тамаша тауар түрі.

Аскари

Мирна | Myrna

Жазғы және көктемгі өндіру үшін арналған көтеріңкі розеткасы бар жоғары өнімді эндивий.
Терең тілінген, бұйраланған жапырақ. Ыстық жағдайларда жарылуға және шеттік күюге
төзімді. Қайта өңдеу үшін жақсы жарайды.

Домари | Domari

Кеш көктемде, жазда, күздің басында өндіру үшін арналған бұйраланған эндивий,
жапырағы ұсақ тілінген, тамаша сапасымен үйлескен жоғары өнімді. Салат қоспаларына
турап қосу үшін тамаша жарайды.

Радиччио
Джиове F1

Джиове F1 | Giove

Тревизо сұрып түрінің радиччионың жаңа гибриді. Ақ өзектері бар қою қызыл түсті ұзын
ірі және тығыз қаудандар. Қаудан ұзындығы шамамен 22-23 см. Салмағын тез жинайды.
Тамаша тауар түрі. Суық жағдайларда жарылуға төзімді. Көктемде және күзде өндіру үшін
ұсынылады. Салат қоспаларында жақсы көрінеді. Вегетация кезеңі көшетті отырғызғаннан
кейін 80-90 күн.

Весперо F1 | Vespero

Уранус сұрып түрінің радиччионың жаңа гибриді. Нәзік жасыл түсті ұзын, ірі және
тығыз қаудандар. Қаудан ұзындығы шамамен 24-25 см. Салмағын тез жинайды. Салат
қоспаларына қайта өңдеу және балғын түрінде сату үшін арналған. Тамаша тауар түрі. Суық
жағдайларда жарылуға төзімді. Көктемде, ерте жазда және күзде өндіру үшін ұсынылады.
Вегетация кезеңі көшетті отырғызғаннан кейін 80-90 күн.
Весперо F1

Гибрид

Сипаттамасы

Төзімділігі

Корвер F1 | Corvair

Балғын түрінде пайдалану және baby-leaf алу үшін арналған саумалдықтың өзін жақсы ұсынған иілгіш гибриді.
Көктемде, жазда және күзде өсіруге арналған. Тез өседі және өнімділігі жоғары. Жапырағы тік өседі, тығыз,
сопақ, қою жасыл түсті. Далада жарылуға және жапырақтардың күюіне төзімділігі жоғары.

Pfs:1-11,13,15,16

Кугар F1 | Cougar

Өте иілгіш, көктемде, жазда және күзде өсіруге арналған орта ертелік гибрид. Тез өседі және өнімділігі жоғары.
Жапырағы тік өседі, тығыз, жұмыр, қою жасыл түсті. Жарылуға төзімді.

Pfs:1-13,15

Рэм F1 | Ram

Қарқынды жарықтылық жағдайында ыстық жазғы кезеңде егу кезінде өзін тамаша ұсынған өнімділігі жоғары
саумалдықтың гибриді. Жазғы кезеңде baby-leaf алу үшін тамаша вариант. Сонымен қатар көктемгі және күзгі
кезеңдерде өсіру үшін жарайды. Жай өсуімен сипатталады, жапырақтары жұмыр тігінен өсетін розетканы түзеді.
Жапырағы қою жасыл түсті.

Pfs: 1-13,15

HR: High Resistance – тұрақтылықтың жоғары дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – тұрақтылықтың орташа дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 бетінен қараңыз.
Гибридтердің тұрақтылығы бойынша ақпарат www.enzazaden.com. және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Балдыркөк

Корн салат
Ибис | Ibis

Тамырлы балдыркөктің өте ерте сұрыбы, оңай жиналады. Ірі, тегіс тамыр жемістерін түзеді.
Балғын өнімдер нарығы және қайта өңдеуге арналған. Жапырақтардың ақ дақтылығына
(септориозға) төзімді.

Дарклет F1 | Darklet

Сағақты балдыркөктің ерте және жоғары өнімді гибриді. Қалың, ұзындығы орташа қою
жасыл түсті бір ретті сағақтармен ажыратылады. Жарылуға төзімді. Ашық грунтта барлық
мерзімде өсіруге арналған.

Акцент | Accent

Ашық және қорғалған грунтта көктемде және күзде өсіруге арналған тігінен өсетін сұрып.
Өте тез өседі. Қысқа сағақтары бар тығыз, жұмыр жапырақ.

Фавор | Favor

Ашық және қорғалған грунтта барлық мерзімде өсіруге арналған иілгіш және жинауда оңай
сұрып. Қысқа сағақтары бар жалтырақ қою жасыл түсті сопақ жапырақ. Өсімдіктің жоғары
біркелкілігі.

Селтоп | Celtop
Ибис

Жапырақты балдыркөктің ерте сұрыбы. Биіктігі 30 см дейінгі жарқылдақ қою жасыл
түсті жапырақтардан тұратын көлемді розетканы түзеді. Өсімдік тігінен өседі, аса тығыз
отырғызу үшін жарайды. Балғын өнімдер нарығы және қайта өңдеуге арналған. Ашық және
қорғалған грунтта өсіру үшін ұсынылады.

Акцент

Фенхель
Прелюдио F1 | Preludio

Көктемде, ерте жазда және күзде өсіруге арналған фенхельдің ерте гибриді. Өндіру циклі
топыраққа көшетті отырғызғаннан кейін 65-75 күн. Тікелей отырғызуға болады. Бос қуыстар
түзбейтін сабақтары тік өсетін шағын өсімдік. Ауыр ақ тегіс сабақ жемістерінің сапасы
тамаша. Сабақ жемісінің қиығының ауданы үлкен емес. Жоғары тауарлық және өнімнің
біркелкілігі тән.

Прелюдио F1
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2001 жылы Enza Zaden көкөністер ассортименті дәмтатымдық
өсімдіктермен толды.
Біздің негізгі өткізу нарықтарымыз – Скандинавия, Бениклюкс
елдері, Германия, Франция, Италия, АҚШ, Канада және Шығыс
Еуропа. Бұл аймақтағы біздің негізгі өсімдіктеріміз – бұл райхан,
шнитт пиязы, ақжелкен және руккола.
Enza Zaden селекционерлері тек жергілікті өндірушілермен
ғана емес, сонымен қатар жеткізуші тізбектерінің қалған
қатысушыларымен: дистрибьюторлармен және сауда желілерімен
тығыз ынтымақтасады. Мұндай ынтымақтастық нәтижесінде біздің
клиенттер үшін бірегей шешім болып табылатын жаңа ұрпақтың
дәмтатымдық өсімдіктердің бірқатар сұрыптары мен гибридтері
жасалды. Біздің жұмысымыздың жарқын үлгісі райханның,
ақжелкеннің және рукколаның жалған ақұнтаққа және фузариозға
далада төзімді болып келетін жаңа сұрыптары мен гибридтері
болды.
Бұл селекциялық жетістіктердің жаңа ұрпағы ерекше белгімен
белгіленді:
Біз қолданыстағы селекциялық материалды
жетілдірудің жаңа әдістерін іздеумен
тұрақты айналысамыз. Соңғы уақытта біздің
тұқымдарымыздың егу сапаларын жақсартуға
айтарлықтай инвестиция жасалды. Өзінің
тамаша сақталғыштығына байланысты Enza Zaden тұқымдарынан
өсірілген өнім алыс қашықтыққа тасымалдау үшін жақсы
жарайды. Одан басқа, біз басынан бастап тек иілгіш және
жинауда оңай сұрыптар мен гибридтерді жинауға тырысудамыз.
Барлық жоғары аталған қасиеттер жоғары өнімділікті және
өндірістің оңтайлығының артуын қамтамасыз етеді, мұны әсіресе
өндірушілер бағалайды.
Біздің барлық жаңа өнімдеріміз сынау станцияларында, зерттеу
университеттерінде, сонымен қатар кәсіби өндірушілерде
олардың бірегейлігін және ерекше қасиеттерін растау мақсатымен
тестілеуден өткізілді.
Райхан, ақжелкен және аскөк сияқты кеңінен танымал
дәмтатымдық өсімдіктерден басқа, біздің ассортиментте сонымен
қатар танымалдылығы төмен, бірақ сонда да қызықты өсімдіктер
ұсынылған: күнзе, тасшөп, жебір, орегано, гүлшетен, жаужапырақ,
жалбыз, баттауық, зире, қымыздық, лаванда және тағы басқалар.

Дәмтатымдық дақылдар
Райхан

Рози | Rosie

Жапырақтары мен сабақтары күлгін түсті райхан. Шағын, сабақтары қатты тігінен өсетін
өсімдік. Өсімдіктің қарқындылығы және бояуының бір реттігі жарық қарқындылығы
төмен жағдайларда өсіру кезінде сақталады. Тез өсуімен және қаныққан хош иісімен
ажыратылады.

Лемона | Lemona

Лимонның хош иісі бар райхан. Жұқа, тегіс жапырақ сопақ пішінді. Тез өсуімен сипатталады.
Ашық және қорғалған грунтта барлық мерзімде өсіру үшін ұсынылады.

Мариан | Marian

Рози

Орташа өлшемді қою жасыл жапырақтары бар райхан, ашық және қорғалған грунтта барлық
мерзімде өсіруге арналған. Жапырақтардың шеттік күюіне төзімді. Төмен температураларға
жақсартылған төзімділік жағымсыз жағдайларда тасымалдау кезінде өнімнің сапасын
сақтауды қамтамасыз етеді.

Эдвина | Edwina

Жыл бойы ашық және қорғалған грунтта өсіруге арналған берік, тез өсетін сұрып.
Жарықтың төмен қарқындылығы жағдайында өндіру кезінде жақсы нәтижелер береді.
Өсімдіктің жоғары біркелкілігі.

Эмили | Emily

Қысқа буынаралықтары бар шағын сұрып. Өте қарқынды хош иісі бар ұзын, дөңес қою
жасыл түсті орта көлемді жапырақтар. Тартымды тауар түрін ұзақ сақтайды. Ашық және
қорғалған грунтта барлық мерзімде өсіруге арналған.

Лемона

Эдвина
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Дәмтатымдық дақылдар
Күнзе

Аскөк

Марино | Marino

Голд Крон | Goldkrone

Шнитт пиязы

Грин Сливз | Green Sleeves

Шеттерінде үлкен тілімді, тісті жапырақтар және жұқа сабақтары бар күнзе. Жарылуға
салыстырмалы түрде төзімді, жоғары температурада өсуі мүмкін. Ашық және қорғалған
грунтта барлық мерзімде өсіруге арналған.

Старо | Staro
Марино

Өте жұқа қою жасыл түсті жапырақтары бар шнитт пиязының тексерілген ерте сұрыбы.
Мықты тамыр жүйесі және аяздарға төзімділігі оны жоғары сапалы жапырақ массасын
алу үшін бірнеше жыл бойы өсіруге мүмкіндік береді. Балғын өнімдер нарығы және қайта
өңдеуге арналған.

Ақжелкен

Итальянский Гигант | Gigante d’Italia

Жапырағы тегіс өнімділігі жоғары ақжелкеннің танымал сұрыбы. Жапырағы ірі, орташа
тілінген, қою жасыл түсті. Тез өседі. Қатты тартымды хош иіс. Ашық және қорғалған грунтта
жыл бойы өсіруге арналған.

Фиделио | Fidelio
Старо

Жаңа жоғары өнімді жапырағы тегіс ақжелкеннің сұрыбы. Жапырағы ірі, орташа тілінген,
жарқылдақ, қою жасыл түсті. Тез өседі. Қатты тартымды хош иіс. Ашық және қорғалған
грунтта жыл бойы өсіруге арналған. Балғын өнім нарығы және қайта өңдеу (кептіру) үшін
арналған.

Тетраплоидты сұрып, бұл өнімділіктің жоғары әлеуетін және тіпті ыстық жағдайларда
жарылуға төзімділігін қамтамасыз етеді. Жапырағы жұқа тілінген, қою жасыл түсті, орташа
көрінетін балауыз жұғыны бар. Ашық және қорғалған грунтта жыл бойы өсіруге арналған.

Жұқа тілінген, қою жасыл түсті жапырақтары бар ерте берік сұрып. Көкшөпті тез алу үшін
ашық және қорғалған грунтта жыл бойы өсіруге арналған. Қарапайым сұрыбына қарағанда
үлкен көлемді жапырақ массасын түзеді.

Руккола

Голд Крон

Триция | Tricia

Көтеріңкі жапырақтар розеткасын түзетін жабайы рукколаның жаңа тез өсетін сұрыбы.
Жапырақтың ірі көлемі тән. Өсімдіктің жоғары біркелкілігі. Далада пероноспорозға төзімді
болып келеді. Ашық және қорғалған грунтта жыл бойы өсіруге арналған. Балғын өнім
нарығына және қайта өңдеуге арналған.

Грация | Grazia

Жапырақтардың қою жасыл түсімен, біртүрлігімен және өсімдіктің шағын болуымен
сипатталатын жабайы рукколаның сұрыбы. Жапырақтары жалпақ емес жақтарымен әдемі
тілінген. Өсімдік шоғырда және розеткада тамаша көрінеді. Жапырақтары жинағаннан кейін
ұзақ уақыт бойы балғындығын сақтайды. Жарылуға төзімділігі жоғары болып келеді. Балғын
өнім нарығына және қайта өңдеуге арналған.
Грация

Вега | Wega

Бұйраланған ақжелкеннің жаңа сұрыбы. Сабақтары қысқа тігінен тез өсетін өсімдік.
Өсімдіктің жоғары біркелкілігі. Ұзақ сақтайтын тамаша тауар түрі. Ашық және қорғалған
грунтта жыл бойы өсіруге арналған. Балғын өнім нарығы және қайта өңдеу (кептіру) үшін
арналған.

Вега
RMTD: Ауруларға төзімді, орақтан кейін және төмен температураларда сақталуы қасиеті жоғары
дәмтатымдық дақылдардың жаңа буыны.
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Дәмтатымдық дақылдар

Көкөніс дақылдарына арналған екпелер

Руккола

Летиция | Letizia

Кешіңкі рукколаның қою жасыл сұрыбы. Әдемі ойығы бар тік жапырақтар. Жарылуға
төзімділігі жоғары. Жиналған соң да, жақсы сақталады.. Жоғары сапалы өнім. Дәмін
көргеннен кейін татымды жұмсақ дәмі бар.

Танация | Tanazia

Трицияның суыққа төзімді және өнімді жаңа сұрыбы. Көктемгі және күзгі өндіруде жарылуға
төзімді. Жиналған соң да, жақсы сақталады.

Летиция

Колтивата | Coltivata

Бақ немесе салат рукколасының тез өсетін, жоғары өнімді сұрыбы. Сопақ пішінді ірі
жапырақтарды түзеді. Ашық және қорғалған грунтта жыл бойы өсіруге болады. Балғын өнім
нарығына және қайта өңдеуге арналған.

Радар F1

Статус F1

Tетсукабуто F1

Жапондық орамжапырақ

Мизуна | Mizuna

Салат қоспаларына дайындау үшін жапондық жасыл өсімдіктің берік сұрыбы. Орташа көлемді
қою жасыл түсті жалпақ лира тәрізді жапырақтар түзеді. Жапырақтың сабы ақ. Бірегей дәм
сапалары. Жарылуға төзімді.

Мангольд Рубиноа | Rubinoa
Колтивата

Мангольдтың жаңа түрі. Қою жасыл түсті орташа көпіршікті жапырақтардың ірі розеткасын
түзеді. Жапырақ сабы қызыл. Балғын өнім нарығына және қайта өңдеуге арналған.

Гибрид

Тұрақтылығы
HR

IR

Қызанакка арналған вегетативті екпе, өсімдіктің қуатты өсуі мен жылдам дамуын қамтамасыз
етеді. Екпе егудің уақыт айырмашылығы 0 күнді құрайды. Тұқымдары жақсы өнеді және жеңіл
егіледі. Топырақта және субстратта пайдалану ұсынылады. Ауруға төзімдіктің кең спектрі.

ToMV/Fol:0-2/For/
Va:0/Vd:0/Pl

Rs/Ma/Mi/Mj

Қиярдың тез өсуіне арналған екпе. Өсімдіктің төмен температурада тез қарқынмен өсуін
қамтамасыз етеді, жемістер сапасын жақсартады, оларға жылтырлық пен күңгірт жасыл түс
береді. Екпе егудің уақыт айырмашылығы 0 күнді құрайды. Барлық маусымдар үшін ұсынылады.
Сонымен қатар, қарбыздар екпесі ретінде де қолданылады.

Foс

Қызанаққа арналған екпелер

Щавель

Радар F1 | Radar

Бельвильский | Belleville

Қиярға арналған екпелер

Қымыздықтың тексерілген және сенімді сұрыбы, балғынды күйінде пайдаланылады
және әртүрлі тағамдар дайындау үшін де қолданылады. Нәзік жасыл жапырақтардың ірі
розеткасын түзеді.

Сипаттамасы

Статус F1 | Status

Қарбызға арналған екпелер

Тетсукабуто F1 |
Tetsukabuto
Мангольд Рубиноа
RMTD: Ауруларға төзімді, орақтан кейін және төмен температураларда сақталуы қасиеті жоғары
дәмтатымдық дақылдардың жаңа буыны.
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Қарбызға арналған вегетативті екпе, өсімдіктің қуатты өсуіне жағдай жасайды. Екпе егудің
уақыт айырмашылығы екпе үшін 2 күн ерте болады. Егуге қолайлы. Бастапқы кезеңде өсімдіктің
дамуы мен түсімнің артуын қамтамасыз етеді. Ірі жемістердің қалыптасуына және жемістің ішкі
құрылымының жақсаруына (талшықтылықтың болмауы) мүмкіндік береді. Қияр және қауынға
арналған екпе ретінде де пайдалануға болады.

Fom:0,1,2

For/Fom:0-2

HR: High Resistance – жоғары тұрақтылық дәрежесі | IR: Intermediate Resistance – орташа тұрақтылық дәрежесі | Тұрақтылық кодтарының мағынасын 118 беттен қараңыз.Гибридтердің
тұрақтылығы туралы ақпаратты www.enzazaden.com және www.enzazaden.ru сайттарында берілген.
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Жалған өнімдерден сақ болыңыз
Жалпы жеткізу және сату шарттарын Энза Заден компаниясы әзірлеген. Энза Заден тұқымдарының барлық
ассортименті сауда белгілерімен байланысты және әлемдік стандарттардың жоғары талаптарына сәйкес келеді.
Энза Заден түпнұсқалы тұқымдарын сатып алу үшін «Энза Заден Қазақстан» ЖШС хабарласу керек.
Біздің қаптамаларда мәтін үш тілде: қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде беріледі.
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Дақылдар тұрақтылығын анықтау
Коды

Тұқымы

Ауру немесе зиянкестің ағылшын немесе
латын тіліндегі атауы

Ауру немесе зиянкестің қазақ тіліндегі атауы

Саңырауқұлақша аурулары

Қызанақтың қола түсі вирусы

Вирустық аурулар

ZYMV

Zucchini yellow mosaic virus

Кәді сары теңбілі вирусы

TYLCV

Tomato yellow leaf curl virus

Қызанақ жапырағының сары бұйралануы вирусы

Саңырауқұлақша аурулары

Px

Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

Ақұнтақ

Tomato mosaic tobamovirus

Қызанақ теңбілі вирусы

Қауын

ToANV

Tomato apex necrotic virus

Қызанақ ұшының некрозы

Вирустық аурулар

MNSV

Melon Necrotic Spot Virus

Қауын некроздық дақтары вирусы

Aal

Alternaria alternata f.sp. lycopersici

Сабақтың альтернариозды ісігі

ToMV

0-2

Ff

A-E

Fulvia fulva (ex. Cladosporium fulvum)

Кладоспориоз немесе боз (зәйтүн түсті) секпілдік

Fol

0,1,2

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Фузариозды солу

For

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

Тамырдың фузариозды шірігі

Lt

Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)

Нағыз ақұнтақ

On

Oidium neolycopersici

Нағыз ақұнтақ

Ss

Stemphylium solani

Жапырақтарының сұр секпілдігі

Sl

Stemphylium lycopersici (ex Stemphylium floridanum)

Жапырақтарының сұр секпілдігі

Verticillium albo-atrum

Вертициллезді солу

0
0

Verticillium dahliae

Вертициллезді солу

Ma

Meloidogyne arenaria

Галл нематодасы

Mi

Meloidogyne incognita

Галл нематодасы

Mj

Meloidogyne javanica

Галл нематодасы

Si

Silvering

Күмістей жылтырауық

Саңырауқұлақша аурулары

CMV

Cucumber mosaic cucumovirus

Кәдімгі қияр теңбілі вирусы

CVYV

Cucumber vein yellowing virus

Қияр түтікшелерінің сарғаюы вирусы

Ccu

Cladosporium cucumerinum

Кладоспориоз немесе зәйтүн түстес секпілдік

Cca

Corynespora cassiicola

Жапырақ секпілдігі

Px

Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea)

Ақұнтақ

Бұрыш
PepMoV
PVY

Вирустық аурулар

Бактериялық аурулар

0,1,2

TEV

Pepper mottle virus

Бұрыш теңбілдігі вирусы

Potato Y virus

Картоптың Y-вирусы

Tobacco etch virus

Темекі теңбілі вирусы
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Fom

0,1,2

Fusarium oxysporum f.sp. melonis

Фузариозды солу

Px

1,2,5

Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

Ақұнтақ

Foc

Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans

Фузариозды солу

Xcc

Xanthomonas campestris pv. campestris

Түтікшелі бактериоз

Pb

Plasmodiophora brassicae

Қырыққабат жарығы

Lettuce mosaic virus

Салат теңбілі вирусы

Қырыққабат
Вирустық аурулар
Салат
Вирустық аурулар
Саңырауқұлақша аурулары
Зиянкестер

LMV

1

TBSV

Tomato bushy stunt virus

Қызанақтың шоғы немесе аласалығы вирусы

Bl

1-35

Bremia lactucae

Жалған ақұнтақ

Fol

1

Fusarium oxysporum f.sp. lactucae

Фузариозды солу

Nr

0

Nasonovia ribisnigri

Салат жапырағы бітесі

Pemphigus bursarius

Салат тамыры бітесі

Peronospora farinosa f.sp. spinaciae

Саумалдық пероноспорозы

ToMV

Tomato mosaic virus

Қызанақ теңбілі вирусы

Rs

Ralstonia solanacearum

Бактериялық солу

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Фузариозды солу

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

Тамыр мойны мен тамырының фузариозды шірігі

Pb

Саумалдық
Pfs

1-13,15,16

Қызанаққа арналған екпелер
Вирустық аурулар

Fol

0-2

For

Саңырауқұлақша аурулары

Зиянкестер

Tm

0,1,2,3

Bell pepper mosaic virus, Pepper mild mottle virus,
Tobacco mild green mosaic virus

Темекі теңбілі вирусы

TSWV

0

Tomato spotted wilt virus

Қызанақтың қола түстілігі

Қиярға арналған екпе

Xcv

1,2,3

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Қара бактериялық теңбілдік

Саңырауқұлақша аурулары

Кәді
Вирустық аурулар

Саңырауқұлақша аурулары

Саңырауқұлақша аурулары

Қияр
Вирустық аурулар

Ауру немесе зиянкестің қазақ тіліндегі атауы

Tomato spotted wilt virus

Vd

Абиотикалық стресс

Ауру немесе зиянкестің ағылшын немесе
латын тіліндегі атауы

TSWV

Va

Зиянкестер

Тұқымы

Кәді

Қызанақ

Вирусты аурулар

Коды

Pl

Pyrenochaeta lycopersici

Тамырдың тығыздалуы

Va

0

Verticillium albo-atrum

Вертициллезді солу

Vd

0

Verticillium dahliae

Вертициллезді солу

Ma

Meloidogyne arenaria

Нематода

Mi

Meloidogyne incognita

Нематода

Mj

Meloidogyne javanica

Нематода

Foc

Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum

Фузариозды солу

Fol

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Фузариозды солу

Foc

Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum

Фузариозды солу

Fon

Fusarium oxysporum f.sp. niveum

Фузариозды солу

Қарбызға арналған екпе
CMV

Cucumber mosaic virus

Қияр теңбілі вирусы

PRSV

Papaya ringspot virus

Папайя сақиналы теңбілі вирусы

WMV

Watermelon mosaic virus

Қарбыз теңбілі вирусы

Саңырауқұлақша аурулары
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Тұқым сату және жеткізудің жалпы шарттары
Жалпы сату шарттары
1 бап. Анықтамалар
1. 	«Сатып алушы» Enza Zaden Тауарды сатып алу
мақсатында сату туралы шарт жасасқан жеке
немесе заңды тұлғаны білдіреді.
2. 	Enza Zaden «Энза Заден Қазақстан (Enza Zaden
Kazakhstan)» ЖШС білдіреді, заңды мекенжайы:
Мыңбаев к., 151, 61 кеңсе, «Верум» БО, 050046
Алматы, Қазақстан Республикасы.
3.	Enza Zaden және «Сатып алушы» бұдан әрі
«Тараптар» деп, ал жеке «Тарап» деп аталады.
4. 	«Инкотермс» қазіргі уақытта қолданылатын және
Париждегі халықаралық сауда палатасы (ХСП)
жариялаған «Инкотермс» білдіреді.
5. 	«Зияткерлік меншік құқығы» барлық әлемдегі
барлық зияткерлік меншік құқықтарын, оның ішінде
Өсімдікке құқықтарды, Өнертабысқа патент, патент,
әзірлеуші құқықтарын, авторлық құқықтарды,
сауда құпияларын, сауда белгілерін және қызмет
көрсету белгілерін және / немесе кез келген басқа
құқықтарды білдіреді.
6. 	«Naktuinbouw» Нидерланды өсімдік шаруашылығы
қызметін білдіреді, заңды мекенжайы: Sotaweg 22,
Postbus 40, 2370 AA Roelofarendsveen, Нидерланды.
7. 	«Тапсырыстың расталуы» Enza Zaden хатында,
электронды поштамен немесе орауыштар тізімінде
жіберілген Тауарды сатып алу туралы жазбаша
растауды білдіреді.
8. 	«Ұсыныс» белгілі бір сатуға қолданылатын және
Enza Zaden сатып алушыға ұсынатын белгілі бір сату
шарттарын білдіреді.
9. 	«Отырғызу материалы» Тауардан алынатын және
өсірілген және адам тұтынуына (жануарларға)
арналған барлық өсімдіктер мен дақылдарды
білдіреді.
10.	«Тауарлар» - Enza Zaden сатып алушыға жеткізетін
тұқым мен көгалдандыру материалы.
11.	«Қайта өңдеу» Тұқым сапасын жақсарту, өсіру,
өсімдік сапасын жақсарту және зиянкестер мен
/ немесе ауруларды бақылау үшін Өнімді қайта
өңдеуді білдіреді.
12.	«Прайс-парақ» — тауарлардың нарықтық бағасына
шолу, оны Enza Zaden жариялайды және таратады.
13.	«Сатып алу тапсырысы» — Сатып алушы
орналастырған тауарларды сатып алу туралы
сұраныс.
14.	«Тұрақтылық» терминологиясы Қосымшада берілген
ақпарат пен терминологияны білдіреді.
15.	«Қосымша» келісімшартқа және Жалпы сату
шарттарына қосымшаны білдіреді.
16.	«Тауар сипаттамасы» — Enza Zaden парақшалары
мен веб-сайттарында жарияланған ақпарат.
2 бап. Аталған жалпы шарттардың қолданылуы
1. 	Егер келісімшартта басқа жағдай қарастырылмаған
болса, Enza Zaden Сатып алушы үшін Тауарға
қатысты ұсыныстарына, тапсырысты растауға
қатысты қолданылатын және оның бір бөлігі
болып табылатын Қосымшаны қоса алғанда осы
Жалпы сату шарттарын білдіреді (бұдан әрі бірлесе
«Келісімшарттар» деп аталады).
2.	Осы арқылы Сатып алушының Жалпы шарттарды
(сатып алу) қолданбауы анық келісіледі.
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3.	Өзінің қалауы бойынша Enza Zaden сауда-саттық
шарттары мен шарттарын кезең-кезеңмен өзгертуге
құқылы. Сатылым шартының жаңа нұсқасы сатып
алу (сатып алу) үшін қолданылады және оны
реттейді (олар). Бұл жағдайда, Enza Zaden сатып
алулар қазірдің өзінде жасалған және осы Сатылым
шарттарының алдыңғы нұсқасына сәйкес келетін
жаңа нұсқалар туралы Сатып алушыға хабарлайды.
4. 	Аталған Жалпы сату шарттарының кез келген
ережелері жарамсыз немесе негізсіз болып күшіне
енген сот шешімі арқылы танылған жағдайда
немесе әкімшілік нұсқау шығарылған жағдайда
оларға наразылық білдірілмейді, олар мақсаты
мен мазмұны жарамсыз болған ережелерге
максималды ұқсас ережелермен алмастырылуы
керек. Бір ереженің жарамсыздығы Тараптардың
уағдаластығына сәйкес басқа ережелерге әсер
етпейді.
5.	Келісімшарттың қатысушысы болып табылмайтын
тұлға келісімшарттың талаптарын немесе
ережелерін орындауға құқықты болмайды.
3 	бап. Сатып алу тапсырысы және тапсырысты
растау
1. 	Enza Zaden компаниясы Тауарды сатып алушыға
Enza Zaden прайс-парағында немесе Ұсыныста
көрсетілген тарифтер бойынша сатуға құқылы
болады.
2. 	Enza Zaden кез келген ұсынысы кез келген уақытта
алынып тасталуы мүмкін және бес жұмыс күнінен
немесе Enza Zaden белгілеген кез келген басқа
мерзімнен кейін жарамсыз болады.
3. 	Келісімшарт Enza Zaden мен Сатып алушы
арасында Сұранымды растауды немесе Ұсынысты
қабылдағаннан кейін жасалады. Сұраным
жіберілгенге дейін Ұсынысты растау немесе
алу Тараптар арасында ешқандай құқықтар мен
міндеттемелер туындамайды.
4.	Өндіріс және өңдеу параметрлері Enza Zaden мен
Сатып алушы арасында келісіліп, Тапсырыс беру
тәртібінде сақталуы тиіс. Арнайы өндіріс және өңдеу
параметрлерін резервтеу жағдайында Enza Zaden
міндетті емес, бірақ параметрлері Enza Zaden мен
Сатып алушы арасында келісілген пропорционалды
санын және / немесе салыстырмалы баламаларын
жеткізу үшін барлық қажетті шараларды
қабылдайды. Бұл ретте Сатып алушы шарттық
шектеулерге қарамастан, Сатып алушы осындай
шығындарды немесе зақымдарды өтеуге құқылы
болмаса, Сатып алушы шығындар немесе зиян үшін
өтемақы алуға құқылы болмайды.
5.	Enza Zaden Тапсырыс берушінің тапсырысы
бойынша өз міндеттерін дұрыс орындауға
міндеттенеді. Дегенмен, Enza Zaden сатып алушы
Сатып алу туралы тапсырыс мөлшерінен, орамынан,
саны мен салмағынан айыруға құқылы. Мұндай
ауытқулардың нақты параметрлері және тиісті
бағаны өзгерту шарттары Enza Zaden мен Сатып
алушы арасында келісіледі.
6.	Сатып алу туралы тапсырысты орналастыру
кезінде Сатып алушы жеткізу елінің ережелері
мен ережелеріне сәйкес талап етілетін ақпаратты,
техникалық сипаттамалар мен құжаттарды
ұсынады. Сатып алушы Enza Zaden импортқа
қажетті барлық ресми жұмыстар туралы хабарлауы

керек. Сатып алушы сондай-ақ Enza Zaden қажетті
сертификаттар, фитосанитариялық ережелер,
импорттық құжаттар немесе шот-фактуралар
туралы ақпарат беруге міндетті.
7. 	Enza Zaden осы шарттың 3-бабында көрсетілген
міндеттемелерді Сатып алушының орындамағаны
үшін сатып алу үшін жасалған Тапсырыстың
өңделмеуіне немесе жеткізудің кешігуіне жауапты
болмайды. Сатып алушы осындай жағдайларға
байланысты Enza Zaden тартқан шығындар мен
зардаптарға Сатып алушы жауапты болады.
4 бап. Бағалар
1. 	Enza Zaden прайс парағында және / немесе
ұсыныста көрсетілген барлық бағалар ҚҚС
қоспағанда теңгемен көрсетілген, егер өзгеше
көрсетілмесе және қосымша ақысыз, тасымалдау
төлемдері, тасымалдау және сақтандыру
шығындары, сертификаттарға арналған шығындар
(сапа ), ол үшін Enza Zaden тиісті жағдайларда сатып
алушыға қосымша шот-фактураларды бере алады.
2. 	Прайс парағында көрсетілген барлық бағалар Enza
Zaden мақұлдауына жатады. Enza Zaden бағаны бір
жақты тәртіпте өзгертуге құқылы. Enza Zaden сатып
алушыға бұрын айтылған және / немесе ұсынылған
бағаларды ауыстыратын жаңа бағалар туралы
хабарлайды.
3. 	Белгілі бір жағдайларда сатылатын және сатып
алынатын көкөніс тұқымдарының белгілі бір
түрлеріне шарттан шаршы метрге немесе кез-келген
басқа бірлікке Келісімшартқа қосымша ақы қосылуы
мүмкін. Бұл қосымша алым, егер Тараптар арасында
өзгеше келісілмесе, бір Өнеркәсіптік өндіріс немесе
отырғызу материалын өсіру үшін қолданылады.
5 бап. Тапсырыстан бас тарту
Сатып алушы Сатып алушы Шарт жасасқаннан кейін
тапсырыстан бас тартқан жағдайда, Сатып алушы
жеткізілгеннен кейін Enza Zaden төлейтін бағаның
10% -ын төлеуге міндетті. Бұл төлем Еңбек шартының
талаптары бойынша біржақты тәртіпте тоқтатылуы
үшін, Enza Zaden шығындар мен зияндар үшін толық
өтемақы талап ету құқығына нұқсан келтірмеуге тиіс.
6 бап. Жөнелту
1. 	Enza Zaden тауарды Сатып алушыға келісілген
жөнелту күнінде жөнелтуге міндетті болады.
2. 	Тараптар келісетін жөнелту күніне кепілдік
берілмейді. Жіберілген немесе жөнелмеген
жағдайда, Сатып алушы Enza Zaden жазбаша түрде
хабарлауға және Тауарды тиеп жөнелтудің қосымша
кезеңін Enza Zaden арналған айрықша құқықтық
қорғау құралы ретінде ұсынуға міндетті. Кез
келген жағдайда, Enza Zaden кешіктіру немесе тиеу
және / немесе жеткізілім болмаған шығындарға,
айыппұлдарға, жойылуға немесе шығындарға
жауап бермейді және Сатып алушы Келісімді бұзуға
құқылы болмайды.
3. 	Enza Zaden жөнелтуді алдын ала төленген тасымал
шарттары бойынша (CPT, «Инкотермс») жүзеге
асырады. Сатып алушы осымен Enza Zaden
компаниясына тасымалдаушыны таңдауға және
Сатып алушыға тасымалдау қызметтеріне арналған
шотты жіберуге өкілеттік береді. Тауардың жоғалуы
немесе бүліну қаупі, сондай-ақ Тасымалдаушыға

жеткізілгеннен кейін орын алған оқиғалардан
туындайтын кез-келген қосымша шығындар
Тасымалдаушыға сақтау үшін Тасымалдаушы
тапсырылғаннан кейін Enza Zaden сатып алушыға
ауысады.
4. 	Жеткізілімдер бөлек топтарда жүргізілуі мүмкін,
бұл жағдайда Enza Zaden әрбір жөнелтілім үшін
жеке шот бойынша есеп айырысуға құқылы.
7 бап. Төлем
1. 	Сатып алушы Enza Zaden көрсеткен банктік шотқа
ақша аудару арқылы шотты алған күннен бастап
30 (отыз) күн ішінде төлем жасайды. Қазақстандық
бейрезиденттер төлемдері еуромен жасалуы
тиіс. Қазақстандықтардың төлемдері теңгемен
жүргізілуі тиіс. Төлемнің кез-келген басқа кезеңі
Тараптармен келісімшарт бойынша келісілуі тиіс.
2. 	Сатып алушы төлемді ұстап қалуға, шегеруге
немесе өзара есеп айырысу жасауға құқылы
болмайды.
3. 	Сатып алушы уақыты төлем жасамау туралы
мәлімдеме жібермеген жағдайда автоматты түрде
аталған келісімшарт талаптарын бұзған тарап
болып есептеледі.
4. 	Жартылай төлеген жағдайда, Сатып алушы
Келісімнің шарттарын бұзған, уақтылы төлем
жасамағаны туралы хабардар етпестен, қалған
бөліктері дереу төленуге жататын тарап деп
саналады.
5.	Берешек бойынша пайыздар бір күнтізбелік
айға кешіктірмей бір пайыздық мөлшерлемемен
есептеледі. Enza Zaden сатып алушыны уақтылы
хабардар ету арқылы пайыздық мөлшерлемелерді
өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
6. 	Enza Zaden алдын ала ескертусіз соттан тыс
қарыздар жинауға құқылы. Сатып алушы ҚҚСсыз барлық төленуге тиісті қарыз сомасының 15%
кем емес мөлшерде соттан тыс берешек қалпына
келтіру шығындарын 250 еуродан кем емес төлеуге
міндетті.
7. 	Сатып алушы жасаған төлемдер бірінші кезекте
соттан тыс өтем шығындарын төлеуге, одан
кейін тиісті пайыздарын төлеуге, одан кейін ең
ерте шоттан бастап, хронологиялық тәртіппен
өтелмеген шоттары бойынша төлемдер жасауға
жұмсалады.
8. 	Enza Zaden Сатып алушымен жасасқан кез келген
келісімшарт бойынша Сатып алушы Enza Zaden
пайдасына кез келген мерзімі асқан төлемдерді
жүзеге асырғанға дейін кез келген келісімшарт
бойынша барлық жеткізілімдерді тоқтата тұруға
құқылы болады.
8 бап. Наразылықтар
1. 	Сатып алушы жеткізілгеннен кейін немесе
мүмкіндігінше тезірек Тауарды мұқият тексеруге
міндетті. Сатып алушы Келісімшартқа сәйкес
келесілерді тексеруі керек:
- сәйкес тауарлар жеткізілген;
- тауар сәйкес мөлшерде жеткізілген;
- жеткізілген тауарлар Тараптардың жазбаша
келісіміне сәйкес сапаға қойылатын барлық
талаптарға сәйкес келеді.

2. 	Жеткізу күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде
Сатып алушы кез-келген көрінетін кемшіліктер мен
ақаулықтар туралы жазбаша түрде Enza Zaden
хабарлауға міндетті. Жасырын ақаулар болған
жағдайда ақаулықты ашқаннан кейін бес жұмыс
күні ішінде жазбаша хабарлама жіберіледі.
3. 	Жазбаша мәлімдемеде тауарды жөнелту туралы
ақпарат (тұқым топтамасының номері, қаптама
парағы және шот мәліметтері), наразылық
дайындау негіздемесі, сонымен қатар, растаушы
материалдары көрсетілуі керек (фотосуреттер,
сараптама қорытындысы т.б.), оларды Enza Zaden
немесе үшінші тараптар растауы керек. Тауар
және/немесе отырғызу материалдарын жағдайы
туралы сатып алушы жазба жүргізуі керек. Enza
Zaden құқылы, ал сатып алушы өз есебінен Enza
Zaden жүргізетін тауар және/немесе отырғызу
материалдарын тексеру, сынау немесе басқа да
зерттеуге міндетті болады.
4. 	Enza Zaden басқаша жағдай жазбаша түрде
келісілмеген болса, сатып алушы тауарды
қайтаруға құқылы болмайды.
5. 	Enza Zaden белгілі мерзімде наразылық туралы
жазбаша хабарлама алмаған жағдайда, Сатып
алушы Тауарды қабылдаған деп есептеледі.
Белгіленген мерзімде жазбаша түрде жасалмаған
шығындарға немесе залалдарға қатысты барлық
талаптар қабылданбайды.
6. 	Егер Тараптар тауарлардың және / немесе
отырғызу материалдарының сапасына қатысты
дауды шеше алмаса, кез келген Тарап тексеру
үшін Naktuinbouw компаниясына жүгіне алады;
кінәлі тарап төлемді төлейді. Тексеру нәтижелерін
алудың салдары туралы 17-бапқа сәйкес
апелляция беру туралы әрбір Тараптың құқығына
нұқсан келтірместен, екі Тарап үшін де міндетті
болып табылатын, куәландырылған үлгі бойынша
жүзеге асырылады.
7. 	8-бапқа сәйкес қолданыстағы заңмен рұқсат
етілген дәрежеде, Сатып алушының айрықша
кепілдігі және Enza Zaden жеке жауапкершілігі
12-баппен реттеледі.
9 бап. Меншік құқығын сақтау
1. 	Егер Келісімшарт бойынша тараптармен өзгеше
келісілмесе, Enza Zaden сатып алушы Enza
Zaden барлық есепшоттарды, соның ішінде шотфактураларды төлеуге, келісімшарттық төлемді
және соттан тыс жинау бойынша шығындарды
толық өтегенге дейін Тауарға құқықты сақтайды.
2. 	Сатып алушы әдеттегі қызмет барысында Enza
Zaden жеткізген тауарларды пайдалануға құқылы,
бірақ Тауарларды немесе Қойма материалдарын
үшінші тарапқа кепілдікке бере алмайды
немесе Enza Zaden компаниясының алдын ала
жазбаша рұқсатынсыз талап ету кепілдігі ретінде
пайдалануға құқылы болмайды.
3. 	Егер Тауарлар жеткізілетін елдің заңнамасы осы
баптағымен салыстырғанда меншік құқығын
сақтау үшін неғұрлым жетілдірілген ережелерді
ұсынса, аталған ережелер Тараптармен
келісілген деп есептеледі. Бұл Сатып алушы осы
Ережелер мен шарттарды назарға ала отырып,
Enza ZadenТауарларды және / немесе отырғызу
материалдарды иеленуін сақтап қалуын Сатып

алушымен жасалған Келісім жасасудың міндетті
шарты болып табылады.
4. 	Enza Zaden бірінші талабы бойынша Сатып алушы
Enza Zaden барлық тауарларды және / немесе
түсіру материалдарын және оларды қолданудың
барлық нəтижелерін немесе Enza Zaden
талаптарын қанағаттандыратын кез келген басқа
кепілдікті қамтамасыз етуге міндетті.
10 бап. Форс-мажор жағдайлар
1. 	Форс-мажорлық жағдайлар болған жағдайда,
сотқа жүгінбестен, Enza Zaden Шарттың
орындалуын толық немесе ішінара тоқтата алады,
немесе ұзақ мерзімді форс-мажор жағдайында
оны толықтай немесе ішінара жоюға құқылы.
Осындай жағдайлардың ешқайсысында Enza
Zaden сатып алушыға мұндай тоқтата тұру немесе
тоқтату туралы өтемақы төлеуге міндетті.
2. 	Форс-мажорлық жағдайлар Enza Zaden кезкелген күтпеген және / немесе бақыланбайтын
мән-жайларын білдіреді, нәтижесінде Тауардың
барлығын немесе бір бөлігін жеткізу мүмкін
болмайды немесе оны негізсіз талап етуге
болмайды. Форс-мажор, соғыс, ереуіл қаупі,
тәртіпсіздіктер, су тасқыны, судың әсерінен
болған бүлінушіліктер, өрт, көлік мәселелері,
күтпеген техникалық проблемалар, жазатайым
оқиғалар, Enza Zaden немесе үшінші тараптардың
кезінде ереуілдер Enza Zaden тартылған,
эмбарго, импорт пен экспорттың тыйым
қамтиды толық немесе ішінара тәркіленуі
немесе оның еншілес акцияларын, немесе
оның жабдықтаушыларына, азаматтық немесе
әскери ұйымдар, көлік сыйымдылығы, жеткізу
жеткізушінің орындамауы немесе Enza Zaden
кешіктіру, жабдықтар істен шығуы, сатып алынған
тауардың барлық немесе бір бөлігін Enza Zaden
жеткізу нәтижесінде компаниялардың таратылуы
немесе тоқырау болмауы немесе оның еншілес
немесе жеткізушілер тиесілі тауарлар, сондай-ақ
тауарларды тапшылығы, немесе негізді талап етілуі
мүмкін болмайды.
3. 	Форс-мажорлық жағдайлар, сондай-ақ
резервтелген өндіріс пен өңдеуге қатысты мәнжайларды білдіреді. Бұл жағдайлар Enza Zaden-ге
тауарларды Сатып алушыға осы бапқа сәйкес
Enza Zaden компаниясының кез келген басқа
құқықтарын сақтай отырып, бұйрыққа бара-бар
мөлшерде жеткізу құқығын береді.
11 	бап. Тауарды және тауар туралы ақпаратты
пайдалану (лицензия)
1.	Enza Zaden Сатып алушыға Тауарларды
өнеркәсіптік өндіріс мақсатына немесе Өсімді
материалдарды өсіруге және сатуға арналған
келісімшарттың қолданылу мерзімі үшін айрықша,
табысталмайтын және шектеулі лицензия береді.
2. 	Сатып алушы сәйкес, пайдалануға ықпал немесе
өнеркәсіптік өндірістің немесе өсіп келе жатқан
көшет қарағанда кез-келген зерттеу, іріктеу,
немесе өсімдік тұқымдарын молекулярлықгенетикалық талдау, өсiмiн молайту және / немесе
тұқым көбейту үшін немесе басқа да мақсаттар
үшін тауарларды немесе отырғызу материалдарын
пайдалануға басқа жол бермеуі тиіс.
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Тұқым сату және жеткізудің жалпы шарттары
3. 	Сатып алушыға Enza Zaden кез келген талаптарын
орындау және алдын ала жазбаша келісім болмаған
жағдайда кез келген тауарды басқа тұлғалар
немесе компанияларға өндіру немесе жеткізу үшін
жеткізуіне тыйым салынады, сонымен қатар, (заңды)
тұлға немесе компания атынан кез келген Тауарды
қамсыздандыру ретінде сатуға, беруге, табыстауға,
ауыртпалық салуға болмайды.
4. 	Егер Сатып алушы Enza Zaden компаниясынан
жазбаша келісім алғаннан кейін Тауарды үшінші
тұлғаларға сатса немесе ауыстырса, ол үшінші
тараптың 11-бабының 1, 2 және 3-тармақтарының
міндеттемелерін орындауға міндетті. Бұдан басқа,
Сатып алушы осы тараппен жасалған келісімшартта
осы ережелердің үшінші тарап бұзған жағдайда
сот процесінде сенім арта алатын Enza Zaden
пайдасына енгізілгенін көрсетуі керек.
5.	Сатып алушы Enza Zaden компаниясының алдын
ала жазбаша келісімінсіз осы Жалпы шарттарға
сәйкес өзінің құқықтары мен міндеттерін орындау
үшін субмердігерлерді қолданбауы керек. Әдетте
Enza Zaden сатып алушының алдын ала жазбаша
өтініші бойынша үшінші тараптың Сатып алушының
айрықша пайдасы үшін отырғызу материалын
өсіруіне, ал Enza Zaden сатып алушыны осындай
үшінші тараппен келісуін талап етуі мүмкін.
6. 	Барлық суреттер, каталогтар, құжаттар, сондай-ақ
сынақтар мен практикалық тәжірибесі негізінде
мүмкіндігінше Enza Zaden немесе сапасы, құрамы,
салмағы, өлшемдер, кең мағынасында өңдеу,
пайдалану және тауарлардың қасиеттерін Enza
Zaden атынан жасалған мәлімдемелерге немесе
сатып алушы мақсаттарына қатысты кепілдіктерге
негізделеді.
7. 	Сатып алушы Enza Zaden ұсынған кез келген
Тауардың түріне, сапасына қатысты (тіршілік
тұрақтылығы, өсуі, механикалық және генетикалық
модификациясының болмауы, тұқымдардың
саулығы) ақпарат тек Enza Zaden жүргізген
тесттерге қатысты ғана қолданылады, ол белгілі
бір тест данасы немесе тест өткізілген белгілі
шарттарға қатысты болады. Сатып алушы жоғарыда
берілген ақпаратқа қатысты ешқандай кепілдік
бермейді.
8. 	Сатып алушы алынған нәтижелер Сатып алушы
пайдаланатын Тауарларды, климатты, топырақты,
қорғау әдістерін қоса алғанда, өсіруге дейін,
өсіп келе жатқан және өсіп жатқан жағдайлар
сияқты факторларға байланысты екенін біледі.
Сатып алушы Тауарларды әртүрлі жағдайларда
және / немесе әртүрлі мақсаттарда пайдаланудың
орындылығы туралы қабылданған шешімдер үшін
толық жауапты болады.
9. E
 nza Zaden Тауар туралы барлық ақпаратты
Сатып алушыны қолдау үшін береді, сонымен
қатар, Enza Zaden сатып алушыларға аталған
ақпараттан ауытқығаны үшін жауапты болмайды.
Enza Zaden 1 қосымшаға сәйкес белгілі Тауардың
ауруларға тұрақтылығы, сонымен қатар, тауар
сипаттамасы туралы Enza Zaden веб-сайттары мен
парақшаларында жарияланған тұрақтылық туралы
ақпаратқа жауапты болмайды.
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10. Enza Zaden ұсынған кез келген кепілдіктер Тауар
жаңадан қапталған, қайта уланған және/немесе
Enza Zaden әдістерінен басқа әдістермен өңделген
немесе сақталған жағдайда күшін жояды және
Сатып алушы алдында Enza Zaden жауапкершілікте
болмайды.
11.	Сатып алушы Enza Zaden жеткізетін Тауарлар
адамның немесе жануарлардың тұтынуына
арналмағанын біледі.
12 бап. Жауапкершілік және өтеу кепілдігі
1. 	Enza Zaden қандай да болмасын жағдайда Сатып
алушы алдында (немесе келісімшартқа сәйкес
көрсетілген кез келген үшінші тарап алдында) кез
келген нақты, қосалқы немесе жанама шығындар
үшін, көрмеген пайда үшін, іскерлік бедел үшін, түсім
немесе өндірістік шығындар немесе мүмкіндіктер
үшін жауапты болмайды.
2. 	Enza Zaden жауапкершілігі кез келген жағдайда
заңнамамен рұқсат етілген максималды мөлшерде
Тауар үшін шот сомасымен шектеледі (ҚҚС
ескерместен) және Enza Zaden таңдауы бойынша
Тауар құнына тең қосымша ақысын Тауарды
алмастырумен шектелуі керек.
3. 	Enza Zaden жауапкершілігіне немесе өтемақыға
қатысты барлық талаптарды Сатып алушы Тауарды
жеткізген күннен бастап 12 ай ішінде ұсынуы керек
және көрсетілген мерзімнен кейін күшін жояды.
4. 	Сатып алушы Enza Zaden компаниясының
жауапкершілігінің барлық белгіленген шектеулерін
біледі және олармен келіседі.
5. 	Сатып алушы қолданыстағы заңнамамен
белгіленген максималды мөлшерде Enza
Zaden және оның үлестес қоғамдарының
(қолданыстағы және бұрынғы), директорлары
мен қызметкерлерінің мүдделерін қорғайды және
Enza Zaden Келісімшартқа байланысты немесе
Тауарды пайдаланумен және қате пайдаланумен
және/немесе Сатып алушының ұқыпсыздығы мен
қасақана ниетінен туындаған шегерістер, шығындар
мен айыппұлдарды (заңды шығындарды қоса
алғанда және онымен шектелместен) өтейді. Сатып
алушы аталған тармаққа сәйкес Enza Zaden көрген
шығындар сомасының 100% өтейді.
13 бап. Зияткерлік меншік құқықтары
1.	Сатып алушы 11 баптың 1 тармағы бойынша
ұсынылған лицензияға сәйкес Enza Zaden
Тауарларға, Отырғызу материалдары мен олардың
трансформациясына, сұрыптар мен гибридтерге
немесе олардан алынған (биологиялық) материалға
қатысты зияткерлік меншік құқығына айрықша
құқығымен, Enza Zaden Тауар белгілерімен,
Тауарлардың генетикасы, сипаттамалары,
технологиялары және/немесе (фенотиптік)
параметрлерімен келіседі.
2. 	Қолданылатын заң Сатып алушыға тауарлардан,
отырғызу материалдарымен және оның
түрлендірулерінен, оның алуан түрлерінен,
будандары мен (биологиялық) материалдары, соның
ішінде генетика, сипаттамалары, технологиялары
және / немесе (фенотиптік) параметрлері бар болса,

Сатып алушы Enza Zaden осындай зияткерлік
меншік құқығын кешіктірмей беруге келіседі.
Сатып алушы Enza Zaden тіркелген құқықтарды
қолданыстағы заңнамаға сәйкес тіркеуге немесе
басқа жолмен басқаруға келіседі, сондай-ақ
Enza Zaden өтініші бойынша Enza Zaden берілген
құқықтарды тіркеуге немесе басқа да билікке
қатысты көмекке қол жеткізуге міндеттенеді.
3.	Сатып алушы Enza Zaden немесе оның үлестес
қоғамдары иелік ететін сауда белгілерімен, тауар
белгілерімен, компания атауымен, домен атауымен,
символдар және әр түрлі атаулармен ұқсас болып
келетін тауар белгілерін, сауда белгілерін, компания
атауын, домен атауын, символдар мен әр түрлі
атауларды пайдаланбауға және тіркемеуге келісім
береді.
4.	Сатып алушы Enza Zaden компаниясының сауда
белгілерін, атауын және / немесе суретін Enza Zaden
алдын ала жазбаша рұқсатынсыз пайдалануға
құқылы болмайды.
5.	Сатып алушы кез-келген түрде отырғызу
материалдарын көбейту немесе таратуды
анықтайтын болса, соның ішінде өндірістік процесте
мутацияны қалыптастыруды қоса алғанда, ол Enza
Zaden жазбаша түрде хабарлауы керек.
6. 	Enza Zaden жазбаша өтініші бойынша, Сатып алушы
Enza Zaden тез арада шығарылған және алынған
сұрыптар мен гибридтерден (мысалы, мутация
нәтижесінде) жеткілікті материалмен қамтамасыз
етуі керек.
7. 	Сатып алушы көбейтілген немесе шығарылған
сұрыптар мен гибридтерге қатысты (оның ішінде
мутация түзілуі) мутация элементтері немесе
жинақталған материалмен әрі қарай жұмыс жасау
үшін Enza Zaden алдын ала рұқсатын алуы керек:
(a) өндіру немесе көбейту; (b) көбейту мақсатында
кондициялау; (c) сату үшін ұсыну; (d) сату және
маркетингтің басқа да түрлері; (e) импорт және/
немесе экспорт; (f) сақтау немесе кез келген
жоғарыда аталған мақсатта қолдану.
8. 	Мутациядан туындаған жаңа мутациялар Enza
Zaden гибридтері мен сұрыптарының көбейтілген
(қорғалған) түрі болып табылады. Сәйкесінше
аталған баптың 5-7 тармақтары қолданылатын
болады.
9. 	Сатып алушы Enza Zaden компаниясының
құқықтарын бұзуға немесе Келісімнің бұзылуына
жол бермеу үшін Enza Zaden тексерулеріне кедергі
жасамауы керек. Сатып алушы Enza Zaden немесе
Enza Zaden тағайындаған компаниясымен үй-жайға,
оның ішінде жылыжайларға, Сатып алушының
әкімшілік және ауылшаруашылық қызметіне тікелей
қол жеткізе алатын компанияны қамтамасыз етуі
керек. «Қызмет» термині Сатып алушының атынан
жасалған үшінші тұлғалардың әрекеттерін де
білдіреді.
10. Сатып алушы өз құқықтарын бұзудан қорғау үшін
Enza Zaden толық көмек көрсетуге міндетті.

14 бап. Келісімшартты орындамау, тоқтату және
қызметін тоқтату
1. 	Егер Тараптардың бірі аталған Келісімшарт
бойынша міндеттемелерін келесі тараптан
бұзылулар туралы мәлімдеме алған күннен бастап
30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде орындамаған
жағдайда бұзылуға жол бермеген тарап
Келісімшартты әрі қарай орындаудан бас тартып
немесе оны сотқа жүгінбестен бұза алады, аталған
келісімшарт бойынша кез келген құқықтарды
және осындай сақтамау салдарынан туындайтын
шығындарды өтеуді талап етуге құқылы болады.
2. 	Сатып алушы таратылған болса, банкрот
деп танылған немесе төлемдерді тоқтата
кредиторлардың пайдасына өз активтерінің жалпы
үлес, оның төлем міндеттемелерін барлық дереу
орындалуға жатады және Enza Zaden Шарттың
әрі қарай орындалуын тоқтата тұру немесе оны
тоқтату туралы оған, салдарынан туындайтын
сатып алушы шығындар мен шығыстарды толық
өтемақы талап етуге құқығы бар.
3. 	14.2 бапта көрсетілген жағдайлардың кез келген
бірі орын алғанда Сатып алушы бұл туралы дереу
Enza Zaden хабар беруге міндетті. Сатып алушы
Enza Zaden құқығын береді және / немесе қажетті
құжаттарды дербес тіркеуге және Келісімнің
талаптарын орындауға қажетті барлық шараларды
қабылдайды және, атап айтқанда, төлем
міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге
міндеттенеді.
15 бап. Қорытынды ережелер
1. 	Осы Жалпыға ортақ пайдалану шарттары алдыңғы
нұсқаларды ауыстырады және Enza Zaden www.
enzazaden.com веб-сайтында жарияланған
күннен кейін жасалған барлық келісімшарттарға
қолданылады.
2. 	Сатып алушы Келісімшарт бойынша өз құқықтары
мен міндеттемелерін үшінші тараптарға Enza Zaden
алдын ала жазбаша келісімінсіз беруге құқылы
болмайды.
3. 	Сатып алушы Enza Zaden компаниясына
Келісімшарт бойынша өз құқықтары мен
міндеттерін үшінші тұлғаларға беру үшін кез келген
уақытта рұқсат етілетініне келіседі.
4. 	Келісімшартты тек екі Тарап қол қойған құжат
арқылы ғана өзгертуге болады.
16 бап. Қолданылатын заңнама
Әрбір Тарап шартты және онымен байланысты,
оның мазмұны немесе нысаны (соның ішінде
келісімшарттық даулар мен талаптар) бойынша
туындайтын даулар мен талаптар Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес реттелуі және
түсіндірілуіне сөзсіз келіседі.

17 бап. Даулардың шешімін табу
1. 	Жалпыға ортақ сату шартына және / немесе
Келісімшартқа байланысты даулар туындаған
жағдайда Тараптар, егер дауды бейбіт жолмен
реттеуге болмайтын болса, алдымен Халықаралық
сауда палатасының келісім рәсіміне сәйкес оны
сотқа жібереді. Егер дау осы рәсімге сәйкес
реттелмеген болса, медиация рәсімі туралы
сұрау салынған күннен бастап 45 күн ішінде
немесе тараптар жазбаша түрде келісу мүмкіндігі
болған кезеңде мұндай дау Халықаралық сауда
палатасының Төрелік ережелеріне сәйкес
арбитраж ережесіне сәйкес тағайындалған
судьялармен шешілуге тиіс.
2. 	Медиация мен арбитраждық төреліктің орны Алматы, Қазақстан
3. 	Соған қарамастан, Энза Заден Сатып алушыны
заңды мекен-жайы бойынша округтық сотқа
шақыра алады.
4.	Халықаралық сауда палатасының және / немесе
Халықаралық сауда палатасының арбитражында
медиация арқылы орын алған сот процесі
жағдайында Қазақстан соттары Келісімге
немесе оған байланысты сот талқылауларына
қатысты туындайтын кез келген дауларды немесе
талаптарды шешудің айрықша құзыретіне ие
болады.
1 қосымша. Төзімділік
1. Терминология және анықтамалар
a. «Иммунитет» жұқпалы ауруларға немесе нақты
зиянкестер мен ауру тудыратын микроағзалар
әсеріне қарсы тұруды білдіреді.
b. «Тұрақтылық» - көрсетілген зиянды ағзалар
немесе патогенді өсуі мен дамуын төтеп және
/ немесе олардың әсеріне қарсы, сезімтал,
осы ортада өсімдіктер мен зиянкестер немесе
қоздырғыштарын әсеріне қатысты өсімдіктердің
қабілеті. Тұрақты түрлер аурудың белгілі бір
белгілерін немесе зиянды микроағзаларға
әсерін анықтай алады.
Тұрақтылықтың екі түрін ажыратады:
I. 	Жоғары төзімділік (ЖТ): аса зиянды түрлерге
қатысты осы зиянкестерге қалыпты әсер ету
кезінде белгілі бір зиянды ағзалардің немесе
патогендердің өсуіне және дамуына белсенді түрде
қарсы келетін өсімдіктер түрлері. Дегенмен, бұл
өсімдік түрлері зиянды микроағзалардың зиянды
ағзалар мен қоздырғыштарға әсер етуінің жоғары
деңгейінде аурудың немесе белгілердің кейбір
белгілерін анықтай алады.

II. 	Орташа тұрақтылық (ОТ): белгілі бір зиянды
ағзаның немесе патогендердің дамуына және
дамуына қарсы келетін өсімдіктердің түрлері, бірақ
олар жоғары төзімділік түрлерімен салыстырғанда
аурулардың немесе зиянды микроағзаларға
әсер етудің көп белгілерін көрсетеді. Өсімдіктер
орташа қарсылық соған қарамастан, осындай
ортада зиянды микроағзалар мен зиянкестер
немесе патогенді әсерінен неғұрлым сезімтал
өсімдік түрлері ауру немесе әсер аз симптомдары
көрсетеді.
c. 	«Сезімталдық» - өсімдіктің зиянды ағзаның немесе
ауру қоздырғыштарының дамуына және өсуіне
қарсы тұру қабілетінің болмауы.
2. Өсімдіктер туралы ақпарат
Біздің зауыттарымыздың түрлерінің тұрақтылығы
кодталған (www.enzazaden.com сайтындағы
кодтардың тізімін қараңыз), егер басқаша
көрсетілмесе. Егер түр бірнеше патогендерге төзімді
болса, жеке тұрақтылық кодтары «/» қиғаш сызықпен
бөлінеді. Егер өсімдіктің тұрақтылық коды белгілі бір
патогенді штамға дейін созылатын болса, бұл осы
түрдің басқа штамдарына ешқандай төзімділік жоқ
дегенді білдіреді.
Егер тұрақтылық кодында патоген штаммасы
туралы ақпарат болмайтын болса, онда тұрақтылық
тек төменде берілген белгілі дақылдарға қатысты
қолданылады; осы арқылы сұрып немесе гибрид
аталған патогенде тұрақты болатынына ешбір
(міндетті) кепілдік бермейтінімізді мәлімдейміз.
Жауапкершілікті шектеу туралы мәлімдеме
Осы каталогта берілген барлық сипаттамалар
мен ұсынымдар өз тәжірибемізге негізделген. Бұл
ақпаратта техникалық қателіктер мен баспа қателері
болуы мүмкін. Бұл ақпарат жалпы сипатта болады,
кәсіптік көкөніс өсірушілер бұл ақпаратты жергілікті
өсіру жағдайларын ескере отырып пайдалана алады.
Энза Заден бұл ақпарат негізінде ауыл шаруашылығы
дақылдарын өндіруден алынған нәтижелердегі кез
келген ауытқуларға жауапты емес. Сатып алушы
ұсыныстарды және сипаттамалардың жергілікті
жағдайларға сәйкестігін дербес анықтауы керек.
Ауру қоздырғыштары мен зиянкестер туралы барлық
ақпарат www.enzazaden.ru сайтында бар.

Жауапкершілікті шектеу туралы мәлімдеме

Осы каталогта берілген барлық сипаттамалар мен ұсынымдар өз тәжірибемізге негізделген. Бұл ақпаратта техникалық қателіктер мен баспа қателері болуы мүмкін.
Бұл ақпарат жалпы сипатта болады, кәсіптік көкөніс өсірушілер бұл ақпаратты жергілікті өсіру жағдайларын ескере отырып пайдалана алады. Энза Заден бұл ақпарат
негізінде ауыл шаруашылығы дақылдарын өндіруден алынған нәтижелердегі кез келген ауытқуларға жауапты емес. Сатып алушы ұсыныстарды және сипаттамалардың
жергілікті жағдайларға сәйкестігін дербес анықтауы керек. Ауру қоздырғыштары мен зиянкестер туралы барлық ақпарат www.enzazaden.ru сайтында бар.
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Oңтүстік-Шығыс Қазақстан бойынша сауда өкілі,
ашық грунт
Тел: +7 701 41 41 870
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