Enza Zaden Albania

Domate
Belle F1

Belle është hibrid i hershëm i domates, i cila karakterizohet nga një bime e fuqishme dhe
kompakte. Cilësia dhe siguria i këtij varieteti janë të njohura nga shumë kultivues, tregtarë dhe
konsumatorë. Ky hibrid është shumë i përshtatshm në kushte të ndryshme kultivimi dhe ka
shfaqur rezultate te shkelqyera dhe në kushte të pafavorshme të motit. Ka një lidhje të rregullt
të frutave dhe zhvillim mjaft të mirë të bimës. Madhësia e frutave varion nga 200-250 g. Është
bimë potas-dashese kështu që rekomandohet që plehrimet me potas te fillojne që në fazat e
para. Frutat janë të njëtrajtëshme për nga forma dhe madhësia dhe kanë një ngjyrë të kuqe me
shkëlqim. Kualiteti i mrekullueshëm i frutave është i mirënjohur në tregje të ndryshme sidomos në
Serbi, Maqedoni, Kosovë. Belle njihet për rendimentin e lartë dhe frutat cilësorë.
HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

Baikonur F1

Belle F1

Ky është një hibrid i ri i domates së hershme me potencial të lartë prodhimi. Ka zhvillim të
fuqishëm dhe uniformitet të përsosur të frutave. Frutat variojnë nga 200-250 g me një ngjyrë të
kuqe intensive dhe me shkëlqim. Karakteristikë të tijën ky hibrid ka uniformitetin e frutave në të
gjitha katet dhe shijen e mrekullueshme. Polinimi i luleve është shumë i mirë madje dhe në kushte
tw temperaturave të ulta. Fruti ka te gjitha cilesite te duroj trasportet e gjata duke e bere kete
hibrid nder me te kerkuarit nga exportuesit. Baikonur është i përshtatshëm për export dhe per
tregun e brëndshëm.Eshtë një zgjedhje e zgjuar për të gjithë ata fermerë që duan një Hibrid me
cilësi të lartë.
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Belfast F1

Belfast bën pjesë në grupin e domateve “big beef”, me fruta të mëdha, dhe me shumë tul.
Bima ka një rritje të fuqishme per shkak të sistemit rrënjor i cili zhvillohet shumë mirë.
Është hibrid shumë i hershëm frutat e të cilit maturohen herët dhe kanë një madhësi nga
250-300 g. Madhësia e frutave është uniforme, të rrumbullakëta e të forta si dhe me një cilësi
mjaft të lartë. Ky hybrid karakterizohet nga rritja e shpejtë e frutave dhe shija e mrekullueshme.
Eshte i pershtatshem per tregun e brendshem dhe eksport ne tregjet e aferta. Belfast është
zgjedhja e duhur për fermerin.
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-2 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Baikonur F1

Belfast F1
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Domatja
Dokia F1

Dokia kategorizohet si domate “big beef”, me fruta të mëdha. Ka një prodhimtari të lartë dhe
rezistencë te larte ndaj nje numri te madh semundjesh. Frutat janë mbi 250 g më ngjyrë intesive
dhe me qëndrueshmëri të lartë gjate trasportit. Eshte bime potas-dashese dhe plehrimet me
potas rekomandohen qe ne fazat e para te zhvillimit te bimes. Eshte e lehte ne kultivim duke bere
qe shumica e fermereve ta kene zgjedhjen e pare. Ka një shije të mrekullueshme të frutave, e cila
e nxit konsumatorin ta ketë Dokia zgjedhjen e parë. Karakteristikë ka afërsinë e ndërnyjeve dhe
lidhjen e shkëlqyer të frutave gjatë ciklit vegjetativ.
HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR:TYLCV/On/Ma/Mi/Mj

Dokia F1

Agilis F1

Hibrid i ri i domates beef me karakteristik kryesore hershmerine dhe rezistencën e larte te bimes
dhe frutave. Pesha e frutave është nga 260-300 g, me formë te bukur te frutit. Ka aftesi te lidhe
fruta gjatë kushteve ekstreme te motit (temperatura dhe lagështia). Ndernyjet janë të shkurta,
dhe per kete arsye është ideale te kultivohet në sera të ulëta. Eshte bime e hapur dhe me sistem
rrenjor te fuqishem.
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Mualla F1

Agilis F1

Mualla F1
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Mualla F1 është një hibrid I ri I Domates, që dallohet për e bimët të fuqishme me tipare të hapura.
Frutat shumë të njëtrajtëshme, me ngjyrë të kuqe intensive dhe me shkëlqim. Madhësia e frutit
është 180-230 g. Ka polinim te mire te luleve. Mualla është tolerante ndaj një spektri të gjërë
sëmundjesh dhe nematodave. Për shkak të madhësisë së frutave dhe qëndrueshmërise së tyre
për një kohë të gjatë, Mualla është e përshtatshme për të gjitha tregjet.
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-2 | IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

E15A50619 F1

E15A50619 F1 është një hibrid mjaft i vlerësuar për frutat cilësorë dhe rendimentin e lartë.
Madhësia e frutit është 180-230 g. Në një kat vendos 5-6 fruta. Është shumë cilësore dhe me
fruta uniformë. Ka pjekie të njëtrajtëshme dhe fruta me shkëlqim të mrekullueshëm. Gjithashtu ka
lidhje të mirë dhe të rregullt të frutave. Eshte varietet i lehte ne kultivim. Ka rezistence te larte ndaj
nje numri te madh semundjesh dhe nematodave.
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-2 | IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Sakura F1

Sakura është hibrid i hershëm i llojit të domates “cherry” që ka rendimente të larta. Ka nyje
shumë kompakte me aftësi të madhe të rritjes së majës. Formon lule shumë të rregullta. Frutat
janë të forta me ngjyrë intensive, me shije të mirë dhe nuk janë të ndjeshme ndaj plasaritjes.
Madhësia mesatare e frutave është nga 18–22 g. Për arsye të aftësisë së tyre adaptuese dhe
qëndrueshmërisë ndaj sëmundjeve ky hibrid kultivohet në të gjithë rajonin.
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 | IR: Ma/Mi/Mj | T: Si

E15A50619 F1

PaiPai F1

Është hibrid i ri shumë i hershëm i Domates kumbull indeterminante. Ka një prodhimtari të lartë
dhe frutat kanë madhësi të njëtrajtëshme. Madhësia e frutit është 180-200 g. Karakterizohet nga
rritja uniforme dhe lidhja e mirë e frutave edhe në kushte të temperaturave të larta. Për arësye të
rezistencës së lartë Policarpo është e përshtatshme në të gjitha format e kultivimit.
HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pst | IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Sakura F1

PaiPai F1
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Domatja
Cortesia F1 | Hibrid i ri!

Hibrid i mrekullueshëm i tipit të domates grapolo. E karakterizon prodhimtaria e larte dhe kualiteti
i frutave. Frutat janë uniforme me peshën nga 130 – 160 g. Prodhon nga 7 -10 fruta për çdo
ndernyje. Nëse tregu kërkon frutat më të mëdha, atëherë ka mundësi qe me ane te krasitjes dhe
lenien nga 5 – 6 fruta. Frutat kanë ngjyrë të kuqe intesive dhe shije shumë te mirë. Hibridi ka
rezistencë kundër sëmundjeve dhe kultivimi i tij është i lehtë. Ky hibrid është shumë i kerkuar nga
eksporti per shkak te bukurise se frutit dhe rezistences ndaj transporteve te gjata.
HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Grifone F1

Tipi i domates (Zemer Kau), ngjyra e kuqe te theksuar. Ka fruta të mëdha me peshë rreth 300
gramë, me brinjë të theksuara dhe fundin te sheshte. Eshte bime e ciklit gjysem te hershem, me
sistem rrenjor te fuqishem, gjethe të errëta dhe prodhon shumë fruta. Ka shije te mrekullueshme.
HR:ToMV:0-2/ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0 | IR: TSWV

Cortesia F1

E15B.50756 F1 | NEW

Grifone F1

E15B.50756 F1
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Speci
Vedrana F1

Është hibrid shumë i hershëm i llojit të Baburrës së bardhë-gjelbër. Ka një sistem rrënjor shumë
të fuqishëm që i mundëson një rritje të qëndrueshme dhe aftësi të madhe adaptuese në cdo lloj
terreni ku kultivohet. Ka polinim masiv në të gjitha kushtet. Është hibrid me rendiment shumë të
lartë, me fruta të mëdha (mbi 200 g.) me tul të trashë, uniformë kuadratike, me ngjyrë të gjelbër të
bardhë. Është i përshtatshëm në të gjitha kushtet e kultivimit. E lehte ne kultivim duke e bere kete
varitet me te kerkuarin nga fermeret. Vedrana është lloji i baburrës më të kërkuar në rajon.
HR: Tm:0-2

Blancina F1

Hibrid i hershem i specit baburre të bardhë-qumështi me fruta me kualitet mjaft te larte. Forma
e frutave është e rregullt, mishi i tyre është shumë i trashë (85-90mm, pesha nga 180-200 g.),
pak më i vogël se Vedrana, por afersisht me te njejten peshe. Për shkak të ngjyrës së verdhë
me shkëlqim ka kerkese te madhe ne treg. Është e përshtatshme për kultivim në hapësirat e
mbrojtura dhe në vendet e hapura për shkak të rritjes kompakte.
HR: Tm:0-2 | IR: TSWV:0

Vedrana F1

Olympus F1

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

Blancina F1

Olympus F1
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Speci
E50 F1

Eshte nje varitet i ri llojit Kapia te Enza Zaden e cila ka nje rritje te shpejte te bimes. Ka zenie te
mrekullueshme te frutave dhe cilesi te jashtzakonshme. Nuk krijon mikrocarje ne fruta. Ka ngjyre
te kuqe intesive .Ka frut mesatarisht te madh. Eshte rezistente nga semundjet. Ka sistem rrenjor
te fuqishem. Me e mira e llojit te vet per prodhimtarine dhe cilesine e frutave.

Nemezis F1

E50 F1

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

Lotta F1

Lotta është spec i gjelbër në formën te rregullt te frutave. Prodhimi i larte dhe hershmeria e
karakterizojnë këtë hibrid. Është i pershtatshem për çdo metode të kultivimit. Ka fruta me misht
te trashe dhe me kualitet. Diametri i frutit me gjeresi 7 cm dhe gjatësia rreth 14 cm.Ka rezistencë
të larte kundër sëmundjeve. Eshte hibrid i cili kultivohet ne mase ne te gjithe rajonin.
HR: Xcv:1-3/Tm:0-2

Amaretta F1 | Hibrid i ri! | NEW
E20B.20057 F1 | NEW

Lotta F1

Skytia F1

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

Nemezis F1

Skytia F1
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Trangulli
Kalunga F1

Kalunga është hibrid i cili njihet për rendimentin e lartë dhe cilësinë e jashtëzakonshme.
Polinimi i frutave është uniform dhe i balancuar gjatë të gjithë periudhës së vegjetacionit, dhe
gati pa ndërprerje. Frutat janë me gjatësi 32 - 35 cm, me ngjyrë të gjelbërt të errët. Ka rezistencë
të lartë kundër disa sëmundjeve dhe vecanërisht kundër “hirit”. Është hibrid i shkëlqyer për tu
kultivuar në cfardo lloj terreni dhe në të gjitha periudhat e vitit. Kalunga është mjaft rezistente
edhe ndaj trasportit në tregjet e largëta pasi ka një lëkurë jashtzakonisht të fortë.
HR: Cca/Ccu | IR: Px

Beluga F1 | Hibrid i ri!
Kalunga F1

Beluga eshte varietet I ri i cili ka shfaqur rendimente te larta ne prodhim si dhe nje cilesi te larte.
Kualiteti I frutave vashdon deri ne vjeljen e fundit te bimes. Beluga ka nje bime te fuqishme
te hapur. Ka rezistence te larte nga nje numer I madh semundjesh vecanerisht nga Hiri I
kungulloreve. Frutat jane me ngjyre te gjelber te erret, te drejte, me uniformitet te larte persa i
perket madhesise dhe formes. Beluga eshte e pershtatshme per kultivim ne cfardo stine.
Frutat jane me madhesi nga 32-34 cm. E pershtatshme per kultivim ne serat diellore.
HR: Cca/Ccu | IR: Px

Fadia F1

Fadia F1

Mund të konsiderohet si një nga hibridet më të mira të llojit mini-kastravec i kompanisë
ENZA ZADEN. Frutat janë uniforme për nga madhësia dhe kanë një gjatësi 17-18 cm. Prodhon
shumë fruta në një nyje, multifruit. Prodhimi është i vazhdueshëm gjatë të gjithë ciklit të tij madje
dhe gjatë ndryshimit të temperaturave. Fruti ka ngjyrë të gjelbër të mbyllur. Përshtatet në të gjitha
kushtet e kultivimit duke treguar një rendimentë të jashtëzakonshëm. Cilësia e frutave është
mbreslënëse duke e bërë këtë varietet shumë të kërkuar në treg.
HR: Ccu | IR: CMV/CVYV/Px

Incas F1

Është një hibrid me bimë të fuqishme, të shëndetëshme i cili përshtatet shumë mirë në
temperaturat e ulta. Është hibrid me prodhimtari të lartë dhe shumë rezistent. Është i
përshtatshëm në të gjitha llojet e kultivimit dhe në cfardo kohe kultivimi. Prodhon fruta gjatë të
gjithë ciklit të tij vegjetativ duke e bërë një varietet me shumë rendiment. Frutat janë uniformë
me gjatësi 20 - 22 cm me ngjyrë të gjelbërt të errët. Me i kerkuari nga exportuesit per shkak te
qendrueshmerise se frutave ne destinacionet e largeta por dhe cilesise se frutit e cila vashdon
gjate te gjithe ciklit te prodhimit.
HR: Ccu | IR: CMV/CVYV/Px

Audax F1 | Hibrid i ri!

Gjenerata e re e tipit kastravecit me gjemba I cili karakterizohet nga lidhja konstante e frutave
dhe nga rezistenca e larte e bimes sidomos nga hiri. Kultivohet ne te dy sezonet dhe eshte I
pershtatshmen per cfardo lloj terreni. Adaptimi ne temperaturat e larta dhe te uleta e ben kete
hibrid shume te pershtatshem. Frutat e tij jane me kualitet te larte me ngjyre te gjelber te erret.
Gjatesia e frutit eshte nga 18-21 cm me bisht te gjate te frutit. Eshte hybrid I cili nuk ka hidherimin
ne fund te frutit. Karakteristike tjerer e rendesishme eshte se bima nuk krijon fruta shume te
medha dhe gjithashtu nuk shfaq abortime ne qofte se e lem pa vjele per disa dite.
HR: Ccu | IR: CMV/CVYV/CYSDV/WMV/Px

Incas F1

Tayba F1 | Hibrid i ri!

Tayba eshte pjese e gjenetikes se re te kastravecit me gjemba. Ka hershmeri dhe rendimente
te larte. Eshte bime e fuqishme me system te fuqishem rrenjor. E pershtatshme per kultivim ne
sezonin e pare . Ka fruta cilesor dhe I vendos frutat vazhdimisht pergjate ciklit vegjetativ.
HR: Ccu | IR: CMV/CVYV/CYSDV/WMV/Px

Audax F1

Paraiso F1

Paraiso është hibrid i klasës së parë së cilësisë dhe me potencial të lartë frutdhënës. Bima është
e shëndetshmë dhe shumë rezistente kundrejt një spektri të gjërë sëmundjesh. Ka sistem të
fuqishëm rrënjor që e bën të përshtatshëm në cfardo lloj terreni kultivimi. Frutat e tij terheqes
jane mjaft te rregullt, cilindrik, me ngjyrë të gjelbërt të errët me gjatësi 20-22 cm. Vendos fruta
rregullisht dhe vashdimisht gjatë gjithë periudhës së kultivimit madje ka aftësi të mbajë frutat
e formuara edhe në temperatura ekstreme. Per shkak te numrit te madh te frutave qe polinon
eshte e keshillueshme qe vjelja te behet cdo 2-3 dite. Paraiso ka një përhapje të gjerë në të gjithë
rajonin, për shkak të cilësisë dhe potencialit të lartë prodhues.
IR: CMV/CVYV/CYSDV/Px
Paraiso F1
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Patëllxhani

Kungulli
Pamela F1

Eshte nje hibrid i ri i patëllxhanit i cili kultivohet në vendet e hapura dhe hapësirat e mbrojtura.
Gjenetik e re me prodhimtari te larte dhe e lehte ne kultivim. Forma e frutit është ovale e zgjatur
dhe ngjyra vjollcë e errët më shkëlqim. Pesha e frutit eshte rreth 300 g. Për shkak të formës dhe
ngjyrës ka shume kerkese ne treg per kete lloj hibridi.

Jacqueline F1

Eshte hibrid me rendiment te larte. Frutat kane forme te bukur dhe cilesore me peshe 1.5 - 2 kg.
Jacqueline ka sistem rrenjor te fuqishem. Ka rezistence te larte kunder nje spektri te gjere
semundjesh. Cilesia e frutit dhe kualiteti e bejne kete hibrid mjaft te kerkuar ne treg.
IR: Px

Sampson F1

Pamela F1

Sampson është hibrid me bime te forte e cila ka rezistence te larte kunder disa semundjeve.
Ka sistem rrenjor te fuqishem gje e cila e ben te japi prodhimtari te larte dhe fruta te medhenj.
Vendos fruta vashdimisht. Ka nje forme te bukur te frutave. Ka kualitet si nga pamja e jashtme
po ashtu dhe ne brendesi te frutit. Ideale per tu shitur si prodhim i fresket dhe perpunim.
Karakteristike te tijen ka se fruti mund te qendroj per nje kohe te gjate ne magazinim. Pesha e
frutit arrin nga 5.0 - 7.0 kg.
IR: ZYMV/WMV/PRSV

Jacqueline F1

Ardendo F1

Eshte hibrid i hershem. Forma e frutit eshte cilindrike me ngjyre te gjelber te zbehte. Ka nje rritje
te shpejte te bimes dhe vendosje te shpejte te frutave. Jep shume prodhim. Frutat jane te nje
cilesie te larte dhe me kualitet. Eshte i adaptoueshem ne te gjitha kushtet e kultivimit.
IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV

Ismalia F1

Ismalia eshte hibrid i cili eshte i pershtatshem per mbjelljet e hershme per shkak te hershmerise.
Mund te kultivohet ne ambjente te mbrojtura si dhe ne hapsira te hapura.Bima eshte kompakte
dhe e forte.Ka rezistence te larte ndaj disa semundjeve. Frutat kane nje forme cilindrike perfekte
duke u paraqitur shume cilesore si nga forma ashtu edhe nga madhesia. Ka ngjryre te gjelber te
zbehte po ashtu te njejte si Ardendo. Frutat nuk e humbasin ngjyren deri ne fund te prodhimit
dhe rriten uniforme.
IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV

Sampson F1

Ardendo F1
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Kungulli
Galatea F1

Galatea eshte e pershtatshme per mbjelljet ne fillim te pranveres po ashtu dhe per mbjelljet e
vona. Mund te kultivohet ne ambjente te mbrojtura si dhe ne hapsira te hapura. Eshte hibrid i
hershem. Eshte i pershtatshem ne temperaturat e larta dhe te ulta. Ka kualitet te larte te frutave.
Eshte bime e balancuar dhe kompakte. Ka kultivim shume te lehte dhe eshte shume rezistence
ndaj nje numri semundjesh. Ka ndernyje te shkurtra dhe kjo sjell nje prodhimtari te larte. Forma e
frutit eshte cilindrike me ngjyre te gjelber te erret e me shkelqim.Galatea gjate te gjithe prodhimit
vendos fruta vashdimisht dhe pa nderprerje.
IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV

Dunja F1

Dunja eshte e pershtatshme per ambjentet e mbrojtura dhe per hapsirate e hapura. Mund
te kultivohet pergjate pranveres dhe gjate vjeshtes. Ka bime te forte dhe me rritje te shpejte.
Ka internoda te shkurtra e cila e sjell bime kompakte. Ka rezistence te larte kunder nje numri
semundjesh. Ka ngjyre te gjelber te erret me shkelqim. Forma e frutit eshte cilindrike me cilesi
dhe kualitet te larte.
IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV

Galatea F1

Marcella F1

Marcella eshte hibrid i cili kultivohet pergjate gjithe sezonit. Ka nje bime te forte dhe kompakte.
Eshte rezistence ndaj nje numri te madh semundjesh vecanerisht kunder te gjitha viruseve. Ka
ngjyre te gjelber pak te erret. Frutat jane cilesore me forme cilindrike te mrekullueshme.
IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV

Velit F1

Dunja F1

Eshte bime kompakte me rezistence te larte. Ka fruta uniforme dhe me cilesi.Eshte me ngjyre te
gjelber te zbehte dhe me nuanca. Ka prodhim te larte dhe te vashdueshem. Mund te kultivohet
pergjate te gjithe vitit. Frutat cilesore e kerakterizojne kete hibrid.
Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV

Marcella F1
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Rrepat

Lulelakra
Celesta F1

Eshte nje nga hibridet me kualitetin me te larte ne Evrope. Eshte i pershtatshem per kultivimin ne
ambjente te hapura. Mund te kultivohet pergjate te gjithe vitit si ne mbjellje te hershme edhe ne
mbjellje te vona. Ngjyra e kuqe me shkelqim, si dhe rrumbullakesia uniforme e frutit e bejne ate
shume terheqes. Edhe pas vjeljes e ruan freskine e saj.

Synergy F1

Eshte hibridi me i famshem per prodhimin veror ne rajon. Cikli i bimes eshte 75-80 dite. Ka si
karakteristike te tij rezistencen e madhe ndaj temperaturave te larta gjate veres. Fruti ka nje
ngjyre te bardhe dhe e mbuluar me fletat e gjetheve.Keshillohet qe largesia e mbjelljes te jete
50x60, 40x70 cm. Edhe pas keputjes e ruan freskin per nje kohe te gjate. Eshte shume e kerkuar
nga exporti kudo ne rajon.

Moonshine F1

Hibrid i ri i lulelakres me cikel 90-100 dite. Ka frute te bukur dhe cilesor e mbuluar mire nga
gjethet. Eshte bime e forte me gjethe te gjelber te erret. Ka rezistence nga Xantomonas.
Celesta F1

Preshi

Synergy F1

Chinook F1

Hibrid i ri veror me rritje te shpejte me cikel bime 100 dite.Bima eshte e fuqishme me ngjyre te
gjelber te bukur. Prodhon fruta cilesore qe pastrohen lehte.

Chinook F1
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Sallata
Batavia

Zoraga

Hibrid i ri me rezistence kunder nje numri semundjesh dhe kunder te gjitha llojeve te
peronospores.Eshte gjenetike e re e cila ka shfaqur rezultate te mrekullueshme gjate
experimenteve.Ngjyra e gjetheve e gjelber.
HR: Bl:16-35EU/TBSV

Cardiga

Eshte hibrid I mrekullueshem me rezistence te larte kunder peronospores. Ngjyra e gjelber e
lehte shume atraktive.Rezistence kunder lulezimit dhe djegies. Ka tolerance ne temperature te
ulet dhe te larte pergjate kultivimit.
HR: Bl:16-32,34EU

Cardiga

Bovary

Batavia për prodhim te hershem.Ka rritje shume te shpejte ne krahasim me Bataviat e tjera.
Ngjyra e gjetheve eshte e gjelber e lehte.Eshte simetrike me gjethe kacurrele dhe me bazen e
bardhe. Vijon rritjen pa probleme edhe gjate kohes se ftohte dhe me lageshti.
HR: Bl:16-32,34EU/Nr:0/TBSV | IR: LMV:1/Fol:1

Butterhead

Analena

Hibrid i hershem per kultivim te hershem ne periudhen e pranveres dhe te vjeshtes.Shume
tolerante ndaj peronospores. Ka koke te madhe dhe simetrike.Gjethet jane voluminoze dhe me
gjyre te gjelber atraktive.
HR: Bl:16-25,27-35EU/Nr:0/Pb | IR: LMV:1

Bovary

Polyeva

Hibrid i ri per kultivimin ne pranvere, veren e hershme dhe ne vjeshte.Gjethet me ngjyre te lehte te
zbehte . Ka qendueshmeri ndaj lulezimit te tepert.
HR: Bl:16-30,32-35EU/Nr:0 | IR: LMV:1

Analena
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Sallata
Fakto		

Fakto eshte hibrid me rezistence te larte kurnder te gjitha llojeve te peronospores.Prodhimi ne
vjeshten e vone dhe ne pranveret e heret.E pershtathme per prodhim te hershem ne vjeshte
ne pjesen kontinentale. Ka rritje te shpejte dhe formon koka te medha dhe me peshe.Gjethet
shkelqejne me ngjrye te gjelbert ne te verdhe.
HR: Bl:16-35EU

Rukola
Grazia

Tipi i sallatës rukola (Rucula selvatica – e egër). Gjethet janë me ngjyrë te gjelbër te errët. Pas
vjeljes mund te qendroje e fresket per nje kohe te gjate. Shume cilesore dhe mjaft e kerkuar.

Fakto

Tricia

Tipi i sallatës rukola (Rucula selvatica – e egër) për prodhimin pranveror, veror dhe vjeshtor.
Gjethet janë pak me të mëdha në krahasim me sallatën Gracia. Rritet shumë shpejtë (më shpejtë
se sallata Grazia). Ka rezistencë kundër sëmundjes peronospora.

Grazia

Tricia
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Pjepri
Silarius F1		

Silarius eshte hibrid i cili ka nje shije te mrekullueshme. Eshte i pershtashem per mbjelljet e
hershme ne sera, tunele dhe vendet e hapura. Eshte hibrid shume i hershem dhe shume i lehte
ne kultivim. Lidhja e frutave eshte e vashdueshme pergjate te gjithe ciklit te vet. Nje bime mund
te japi nga 7-10 kg pergjate ciklit te vet. Mund te vilet cdo 5-7 dite. Frutat jane simetrike me forme
te rrumbullaket-ovale. Gjate pjekjes frutat marrin ngjyre ari ne te verdhe me brinjet e theksuara.
Madhesia e frutit varion nga 1.3-1.5 kg. Ka nje shije te mrekullueshme cka e ben shume te dashur
nga konsumatori dhe exporti.
HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5

Lunius F1

Eshte hibrid shume i hershem me prodhimtari te larte. Ka vendosje frutash te mire ne te gjitha
kushtet e prodhimit. Mund te mbillet ne sera, tunele, dhe ambjente te hapura. Ka po ashtu pjekje
te heret si Silarius (1 – 2 dite me vone). Bima eshte e forte me rritje te shpejte dhe te balancuar.
Cdo bime mund te japi prodhim nga 8 -11 kg pergjate ciklit te vet. Vjelja eshte e keshillueshme te
behet cdo 7-10 dite. Rekomandohet per mbjelljet e hershme. Forma e frutit eshte e rrumbullaket
– ovale simetrike . Gjate pjekjes frutat marrin ngjyre ari ne te verdhe me brinjet e theksuara.
Madhesia e frutit varion nga 1.5-1.7 kg. Ka rendiment te larte dhe fruta shume cilesore.
HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5

Silarius F1

Iperione F1		

Hibrid i ri i cili karakterizohet nga prodhimtaria e larte dhe bime e balancuar gjate kushteve
ekstreme te kultivimit.Ka rezistence te larte kunder afideve dhe si pasoje e kesaj kunder viruseve.
Eshte e pershtashme per mbjellje afatshkurtra dhe afatgjata. Eshte hibrid 3 - 5 dite me i vonë
ne vjelje se Lunius. Ka rrjete te forte e cila e ben rezistence ndaj nje sere semundjesh si dhe
tolerante ndaj kushteve ekstreme te motit. Cdo bime jep afersisht 8-12 kg. Rekomandohet per
Mbjelljet e vona. Frutat kane forme te rrubullaket - ovale dhe gjate pjekjes marrin ngjyre ari ne te
verdhe me brinje te theksuara. Madhesia e frutiti varion nga 1.5 - 1.8 kg. Ka brix te larte dhe shije
te mrekullueshme.
HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5/Ag

Lunius F1

Iperione F1
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Rezistencat

Pjepri
Albal F1		

Albal është pjepër e tipit Galia i pershtatshem per mbjelljet e vona. Ka nje bime te forte dhe me
lidhje te vashdueshme te frutave. Ka madhesi uniforme te frutave ne te gjitha bimet si dhe brix te
larte duke i dhene nje shije fantastike. Ka rezistence te larte kunder nje numri te madh semundjesh
kerpudhore.
HR: Fom:0,1/MNSV | IR: Px:1,2,5

Tribal F1

Albal F1

Tribal eshte pjeper i tipit Galia per ciklin e vone. Ka bime te fuqishme me prodhim te vashdueshem.
Ka sistem rrenjor te fuqishem. Madhesia e frutave paraqitet uniforme ne cdo bime. Ka shije te
mrekullueshme dhe me fruta shume cilesore.
HR: Fom:0,1/MNSV | IR: Px:1,2,5

Yukal F1

Yukal është pjepër i tipit Galia per ciklin e mesem. Prodhon shume fruta. Frutat jane simetrike me
madhesi uniforme ne te gjitha bimet. Kane ngjyre te mrekullueshme dhe me rrjet e cila mbulon te
gjithe frutin. Ka brix te larte dhe cilesia e frutave ruhet per nje kohe te gjate edhe pas vjeljes.
HR: Fom:0,1,2/MNSV | IR: Px:1,2

Solear F1		
Yukal F1

Solear është pjepër i tipit Galia për cikël të hershëm prodhimi. Frutat jane simetrike të mbuluar
me rrjetë me forme te mrekullueshme te frutave. Ka prodhimtari te larte me nivel te larte te brix.
Kualiteti i larte i frutave dhe koha e gjate e ruajtjes pas vjeljes e bejne kete hibrid te kerkuar ne treg.
HR: Fom:0,1/MNSV | IR: Px:1,2,5

Кod

Emri shkencor

Termi ne Shqip

ToMV

Tomato mosaic virus

Virusi mozaik i domatës

TSWV

Tomato spotted wilt virus

Virusi i vyshkjes së njollosur të domatës

TYLCV

Tomato yellow leaf curl virus

Virusi i perdredhjes, i zverdhjes se gjethit.

Ff

Fulvia fulvum

Cladosporium fulvum

Fol

Fusarium oxysp. f.sp. lycopersici

Trakeo – Fusarioza e qafes e indeve drunore.

For

Fusarium oxysp. f.sp. radicis-lycopersici

Trakeo – Fuzarioza e rrenjeve.

On

Oidium neolycopersici

Hiri

Va

Verticillium albo-atrum

Trakeo – Verticilioza e qafes te indeve drunore.

Vd

Verticillium dahliae

Trakeo – Verticilioza dahiliae.

Ma

Meloidogyne arenaria

Nematoda Arenaria (Ranore).

Mi

Meloidogyne incognita

Nematoda – Incognita ( e pa njohur)

Mj

Meloidogyne javanica

Nematoda – Japanika

Wi

Wilting

Vyshkja

As

Alternaria solani

Alternaria solani ( kalbezimi nekrotik)

CMV

Cucumber mosaic virus

Virus mozaik i trangulit

CVYV

Cucumber vein yellowing virus

Virusi trakeimos i zverdhjes.

ZYMV

Zucchini yellow mosaic virus

CYSDV

Cucurbit yellow stuning disorder virus

Ccu

Cladosporium cucumerinum

Kladosporioza e trangullit.

Cca

Corynespora cassiicola

Njollosja gjethore.

Sf

Sphaerotheca fuligena

Hiri

Px

Podosphaeria xanthii

Pc

Phytophthora capsici

Vrugu i specit

TMV

Tobacco mosaic virus

Virus mozaik i duhanit

TSWV

Tomato spotted wilt virus

Virusi i vyshkjes ne forme njollash.

PVY

Potato virus Y

Virusi Y i patatës

Xv

Xathomonas sp.

Kroma bakteriale.

Xcv

Xanthomonas campestris vesicatoria

Njollosja e zeze bakteriale

Ma

Meloidogyne arenaria

Nematoda Arenaria (Ranore).

Mi

Meloidogyne incognita

Nematoda – Incognita ( e pa njohur)

Mj

Meloidogyne javanica

Nematoda – Japanika

Domatja
Virusi

Kerpurdha

Nematoda

Trangulli

Virusi

Kepurdha

Speci

Virusi

Disclaimer

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

Bakteriet

Nematoda

Enza Zaden | 27

enzazaden.com
Enza Zaden

P.O. Box 7 | 1600 AA Enkhuizen | the Netherlands
Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | the Netherlands
tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00
info@enzazaden.nl | www.enzazaden.com

© Enza Zaden | Enkhuizen | The Netherlands | April 2019

AlFresh Production

Rruga Eduart Mane, Liqeni Artificial, Pallati Nr. 1, Tirana,
Albania Distributor ekskluziv për Shqipërinë
+355694050041 | alfreshproduction@gmail.com

