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Enza Zadenin hibridləri

Sizin müvəffəqiyyətinizin
rəhnidir!

Oleg Gladouniak
Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Regional Direktor,
“Enza Semence Russia”-nın Baş Direktoru
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Giriş
Hörmətli Həmkarlar!
2018-ci ildə özünün 80 illiyini qeyd edən Enza Zaden şirkəti,

uzun illərdir tərəvəz məhsulları toxumlarının seleksiyası, istehsalı
və satışı sahəsində dünya liderlərindən biri kimi qəbul edilmişdir.
2015 və 2016-cı illərdə Enza Zaden nüfuzlu «Hillenraad 100»
nəşrinin Hollandiyanın kənd təsərrüfatı sahəsindəki 100 aparıcı
şirkətinin reytinq cədvəlinə başçılıq edib. Bu nüfuzlu mükafat
Hollandiyanın kənd təsərrüfatı sahəsində bir növ “Oskar”-ı hesab
edilir.
2016-cı il aprelin 7-də Family Business Foundation (Ailə Biznesi
Fondu) Hollandiyanın ən yaxşı ailə şirkəti illik mükafatını Enza
Zaden-ə təqdim edib.
Bu bizens artıq üçüncü nəsildir ki inkişaf edir.
1800-dən çox əməkdaşı olan bu şirkət hal hazırda yüksək
ixtisaslı mütəxəssislərə, effektiv texnologiyaya və müasir
avadanlıqlara yatırım etməkdə davam edir.
Keyfiyyət və innovasiya şirkətin fəaliyyətinin əsas istiqamətidir.
Bizim məqsədimiz - sağlamlığa faydalı olan müxtəlif tərəvəzləri
istehlakçıya təqdim etməkdir.
Biz multilokal yanaşma tətbiq edərək və bizim yerli bazarlardakı
müştərilərimizlə sıx əlaqədə olaraq istehlakçıların, istehsalçıların
və ticarət şəbəkələrinin tələblərinə maksimum uyğun olan hibrid
və sortlar yaratmağa çalışırıq.
Bizim məhsulların üstünlüyü və əla keyfiyyəti sayəsində təcihzat
zəncirinin bütün iştirakçıları qazanır.
Enza Zadenin çeşidi aralarında əsas olaraq pomidor, bibər, xiyar,
kahı, soğan, yemişin olduğu 1100-dən çox hibrid və
24-dən çox tərəvəz bitkilərinin sortlarından ibarətdir.
Şirkət 43 elmi-tədqiqat məntəqələrinə və ticarət
nümayəndəliklərinə, həmçinin 25 ölkədə 3 birgə müəssisəyə
sahibdir.
Bu gün Enza Zaden dünyada ən sürətlə böyüyən şirkətlərdən
biridir.
Hər il şirkət öz gəlirinin 30%-ni müasir kənd təsərrüfatı
texnologiyalarına və elmi araşdırmalara yatırır.
Biz daim hadisələrin mərkəzində olmağa, bazarın tələblərini
izləməyə və onun inkişafının istiqamətlərini öncədən görməyə
çalışırıq.
Yaradıcı yanaşma, təcrübə və bizim seleksiyaçılarımız
və elmi-tədqiqat mərkəzlərinin birgə işi, həmçinin müasir
texnologiyalardan istifadə, seleksiyada uğur qazanmaq, qısa
zaman ərzində yüksək keyfiyyətdə ən yeni sortlar və hibridlər
yaratmağa və istehsalçılara təqdim etməyə imkan verir.

Biz ən yaxşı keyfiyyətdə toxumlarla təchizatı öz başlıca vəzifəmiz
hesab edirik.
Bizim müştərilərimizin toxumlara olan təlabatlarını vaxtında təmin
etmək üçün dünyanın hər yerində istehsal sahələrini təşkil edirik.
Bizim toxum istehsalı şöbəsi toxumların cücərmə qabiliyyətini,
sort təmizliyi və xəstəliklərə yoluxmanın yeni test üsullarını daim
hazırlayır və tətbiq edir.
Müxtəlif ölkələrdə çoxsaylı sınaqlar keçirməklə biz diqqətlə bu və
ya digər bazara daha uyğun seleksiya materialını seçirik.
Yerli istehsalçılarla sıx əməkdaşlıq etməklə biz bazarın
tendensiyalarını nəzərə alırıq, bəzi hallarda isə özümüz gələcək
inkişafın vektorunu müəyyən edirik.
Nəticədə biz yerli istehsalın şərtlərini və istehlakçıların istəklərini
maksimum dərəcədə qarşılayan ən yaxşı hibridlər və sortlar
yaradırıq.
Açıq sahədə və polietilen örtüklü istixanalarda becərilən Enza
Zaden hibridləri və sortları Azərbaycan istehsalçılarına çoxdan
məlumdur.
“Rally”, “Berberana”, “Agilis” və “Lojain” pomidorlarının,
“Picolino” və “Sedrik” xiyarlarının, “Vedrana” və “Shakira”
bibərlərinin, “Selesta” turpunun hibridləri haqlı olaraq peşəkarlar
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.
Məmnuniyyətlə Sizə Azərbaycan bazarı üçün artıq tanış
çeşidlərlə yanaşı açıq sahədə və polietilen örtüklü istixanalarda
becərilən ən yeni seleksiya nailiyyətlərini yeni kataloqda təqdim
edirik.
Yeni hibridlər həm Enza Zaden üçün ənənəvi olaraq güclü

məhsul qruplarında: irimeyvəli pomidor, kubşəkilli və
konusşəkilli növlü şirin bibər, kornişon xiyar, turp, kahı,
balqabaq, ədviyyat tamlı bitkilər, həm də yeni tanınmış
seleksiya istiqamətlərində çəhrayı rəngli və determinant
pomidor, soğan, qabaq, badımcan, gül kələmi, və ispanaq
təqdim olunublar.
Bu hibridlərin və növlərin çoxu artıq MDB, Şərqi və Qərbi
Avropa ölkələrində uğurla becərilir.
Enza Zaden komandası
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Vitalis – orqanik əkinçilik üçün toxumlar

Organik istehsal dünyanın ən sürətli inkişaf edən trendlərindən biridir.
Son 16 il ərzində orqanik istehsal üçün ərazilərin sahəsi 4 dəfə artmış,
dördə üçündən çoxu inkişaf edən ölkələrdə yerləşən 2 milyondan cox
organik istehsalçıya isə sertifikat verilmişdir. Orqanik kənd təsərrüfatının
aktiv inkişafı tendesiyası dünyanın 170-dən çox ölkəsində aktualdır və
orqanik istehsala dünya bazarlarında tələbatın artması ilə bağlı olaraq bu
rəqəm hər il artır.
Azərbaycanda orqanik tərəvəzçiliyin inkişafı formalaşma mərhələsindədir
yerləşir. Hal-hazırda qanunvericilik bazası movcuddur, sertifikatlaşdırma
prosesi gedir və beynəlxalq standartlara uyğun sertifikatlı təqribən
30-a yaxın istehsalçı var. Hazırda bu istehsal hər şeydən öncə əsasən
ixraca istiqamətlənmişdir, lazımi şərtlərin təmin edildiyi təqdirdə isə
Azərbaycanın daxili bazarı üçün də istehsalı mümkün olacaqdır.
Orqanik tərəvəz məhsullarının yetişdirilməsi üçün orqanik toxumlardan
istifadə vacibdir. Enza Zaden müştərilərinə orqanik əkinçilik yolu ilə
toxumlarının yetişdirildiyi müəyyən sort və hibridlərinin çeşidlərini
təklif edir. Bu toxumların istehsalçısı isə Hollandiyanın Vorst şəhərində
yerləşən “Vitalis Biologische Zaden BV”-Enza Zadenin ixtisaslaşmış
müəssisəsidir.
Orqanik əkinçilik yolu ilə tərəvəzlərin yetişdirilməsi fikri bizim
üçün elə ən başından ənənəvi tərəvəzçilikdə tətbiq edilən metod
və texnologiyalardan istifadə ilə əlaqələnirdi. Bizim ixtisaslaşmış
müəssisəmiz ən müasir istehsal texnologiyaları və keyfiyyət
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standartlarından istifadə edərək orqanik əkinçiliyin təməl prinsipləri
olan bioloji müxtəlifliyin qorunması, ekoloji cəhətdən zərərsiz və ekoloji
təmizlik prinsiplərinə əsaslanaraq fəaliyyət göstərir. Nəticədə biz
seleksiya və istehsalda inqilabi həll yolları tapmışıq, bu da öz növbəsində
yüksək keyfiyyətli toxumların əldə edilməsinə gətirib çıxarmışdır, bu
toxumlardan isə ekoloji təmiz, dadlı və sağlamlıq üçün xeyirli müstəsna
keyfiyyətdə tərəvəz yetişdirmək mümkündür.
Hal hazırda Vitalis şirkəti orqanik əkinçilik üçün toxum istehsalı və
satışında dünya lideridir. Vitalis 1994-cü ildə yaradılmışdır, 1998-ci
ildə isə Enza Zadenin tərkibinə daxil olmuş və Enza şirkətlər qrupunun
daxilində müstəqil şirkət kimi fəaliyyət göstərmişdir. Vitalis şirkətinin
başlıca vəzifəsi orqanik tərəvəzçilik üçün vacib əlamətlərə malik yüksək
keyfiyyətli sertifikatlaşdırılmış toxumlar istehsal etməkdir. Bu məqsədlə
Vitalis şirkəti müxtəlif növ tərəvəz toxumlarının çeşidlərinin seleksiyası və
seçilməsinə böyük diqqət ayırmışdır. Şirkətdə istehsal edilən toxumların
xüsusi olaraq orqanik tərəvəzçilik üçün yararlılığı test edilir və ciddi
kriteriyalara cavab verən toxumlar bizim ticari çeşidlərimizin arasına
əlavə edilir. Beləliklə, Vitalis şirkəti Sizlərə, bizim tərəfdaşlarımıza xüsusi
olaraq orqanik tərəvəzçilik üçün seçilmiş geniş toxum seçimi təqdim
edir.
Beynəlxalq distribyutor şəbəkəsinin inkişafı və Enza Zaden şirkətinin
ixrac sistemindən istifadə edərək, biz Yer kürəsinin hər bir nöqtəsində
ixtisaslaşmış orqanik tərəvəz istehsalçılarını toxumlarla təchiz edirik.
Bizim orqanik toxum çeşidlərimiz, həmçinin istehsalımızın beynəlxalq
sertifikatları haqqında ətraflı məlumatı eu.biovitalis.eu saytından əldə
edə bilərsiniz.
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Pomidor
Polietilen örtüklü istixanalarda becərilən irimeyəli indeterminant pomidorlar

Rally F1

Azərbaycanda indeterminant pomidorlar arasında satış üzrə lideridir. Çox tezyetişən, yüksək
məhsuldar hibriddir. Tezyetişgənliyinə görə Enza Zadenin indeterminant hibridləri arasında liderdir
və poludeterminant hibridlərdən geri qalmır. Qısa buğumaraları olan güclü yarımaçıq tipli bitkidir və
sıxlaşdırılmış əkinə icazə verilir. Meyvələri yastı-yumru formadadır, çəkisi 250-300 qr (birinci salxımdakı
meyvələr adətən daha böyük olur), əmtəəlik görünüşünü uzun müddət saxlayır və uzun məsafələrə
daşınmaq üçün yararlıdır. Şüşə və polietilen örtüklü istixanalarda qısa dövriyyədə çox faraş və yüksək
keyfiyyətli məhsul almaq üçün tövsiyyə edilir.

Agilis F1

Tezyetişən, iri meyvəliliyi yeni hibriddir. Meyvəsinin çəkisi 240-300 qramdır. Qısa dövriyyədə, birinci və
ikinci dövriyyələrdə becərilməyə uyğundur. Yığcam buğumaraları sayəsində bitkiyə qulluq etmək olduqca
rahatdır, hündür və alçaq polietilen örtüklü istixanalarda əla nəticələr göstərir. Meyvələri eyni ölçülüdür,
çatlamır.

Belle F1

Geniş yayılmış tezyetişən hibriddir. Sabit meyvə formalaşdırması və əlverişsiz şəraitə yüksək davamlılığı
ilə fərqlənir. Qüvvəli gövdəyə və qısa buğum aralarına malikdir. Meyvələri eyni formada, bərk, dolğun
qırmızı rəngdə, 180-220 qr çəkidə olub yaxşı əmtəəlik görünüşünə və daşınmağa davamlıdır. Şüşə və
polietilen örtüklü istixanalarda becərilməsi tövsiyyə edilir.

Rally F1

Berberana F1

Tezyetişən, irimeyvəli, çox məhsuldar və kompleks xəstəliklərə qarşı davamlı hibriddir. Qısa buğumlu,
yığcam, güclü bitkidir. Yüksək plastiklik xüsusiyyəti və müxtəlif şəraitlərə uyğunlaşma qabiliyyəti ilə
fərqlənir. Güclü yarpaqlara və kök sisteminə malikdir. Böyük, eyni ölçülü meyvələri parlaq-qırmızı 250280 qr olub gözəl əmtəəlik görünüşə malikdir, çox yaxşı saxlanır və daşınır. Qısa dövriyyədə becərilməsi
tövsiyyə edilir.

Agilis F1
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Pomidor
Polietilen örtüklü istixanalarda becərilən irimeyəli indeterminant pomidorlar

Buran F1

Yaxşı meyvə tutumu və güclü kök sistemi olan yarımaçıq tipli güclü bitkidir. Meyvələri yüksək keyfiyyətli,
azacıq qabırğalı yastı-girdə formadadır, orta çəkisi 180-220 qr. Meyvələri əla sıx və daxili struktura
malikdir. Ağır becərmə şəraitinə yaxşı uyğunlaşır. Mineral gübrələrin verilməsinə tez reaksiya verir.
İstənilən növ istixanalarda qısa döriyyədə becərilməsi tövsiyyə edilir. Geniş xəstəlik spektrinə davamlıdır.

Belfast F1

Yeni, çox tezyetişən irimeyvəli hibrid – yüksək faraş məhsulun təminatçısıdır.
Rusiyanın cənubunda istehsalat təcrübələrində əla nəticələr göstərmişdir. Müntəzəm meyvə
formalaşdıran güclü bitkidir. Birinci salxımları tez dolur və yetişir. Meyvələrinin çəkisi 220-300 qr, rəngi
dolğun qırmızı, forması yumru olub əla möhkəmliyə və daşınma xüsusiyyətlərinə malikdir, forması yumru
olub əla möhkəmliyə və daşınma xüsusiyyətlərinə malikdir. Stress şəraitə davamlıdır. İstənilən növ
istixanalarda qısa dövriyyədə becərilməsi tövsiyyə edilir.

Bellfort F1
Buran F1

Yeni, çox tezyetişən irimeyvəli hibriddir. Nadir kütləvi tez məhsul vermə xüsusiyyətinə malikdir.
Salxımların çox yığcam yerləşməsi bu hibridi yüksək olmayan istixanalarda becərmək üçün səmərəli edir
və salxımların tez dolması ən tez məhsul yetişməsini təmin edir. Meyvələri 260-280 qr, əla keyfiyyətli,
bərk, yumru formalı və tünd qırmızı rənglidir və əla əmtəəlik görünüşü ilə fərqlənir.
Stress şəraitlərdə müntəzəm olaraq tezyetişən və yüksək əmtəəlilik məhsulu verir. İstənilən növ
istixanada yetişdirilir, çatlamağa davamlıdır və yüksək daşınma keyfiyyəti vardır. Davamlılığı: pomidor
mozaikası virusu, pomidorun bronz virusu, kladosporioz 1-5 ras, vertilyoz soluxma, fuzarioz soluxması
0,1,2 ras, nematod.

Farhad F1

Tezyetişən tələbkar olmayan hibriddir. Qısa buğumlu və güclü kök sistemi olan güclü bitkidir. Temperatur
streslərinə əla davamlıdır. Meyvələri eyni ölçülü, iri, parlaq qırmızı rəngli və çəkisi 200-230 qramdır.
Meyvələrinin yüksək keyfiyyəti mövsümün sonuna qədər saxlanılır. Nematoda və unlu şehə davamlılığı
sayəsində köhnə yoluxmuş torpaqda becərilə bilər. Torpaqda qısa və uzadılmış dövriyyədə becərilməsi
tövsiyyə edilir.

Farhad F1

Hibrid

Davamlılığı
HR

Yetişkənliyi
IR

Bitkinin
habitusu

Meyvə
çəkisi
(qr.)

İstehsal
növü

Qeyd

Polietilen örtüklü istixanalarda becərilən irimeyəli indeterminant pomidorlar
Rally F1

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

çox tezyetişən

güclü

250-300 qr

Çox tezyetişən yüksək keyfiyyətli
məhsul verir.

Agilis F1

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

çox tezyetişən

güclü

240-300 qr

Eyni ölçülü əla keyfiyyətli meyvələri
olur.

Belle F1

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

tezyetişən

güclü

180-220 qr

Etibarlı, stresə davamlı hibriddir.

Berberana F1

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

tezyetişən

güclü

250-280 qr

Eyni ölüçülü əla keyfiyyətli meyvələri
olur.

Buran F1

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

tezyetişən

qüvvəli

180-220 qr

Meyvələrinin əla əmtəəlilik keyfiyyəti
var.

Belfast F1

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

çox tezyetişən

güclü

220-300 qr

Yüksək məhsuldar və tezyetişən
məhsulu var.

Bellfort F1

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

tezyetişən

güclü

220-300 qr

Stabil tezyetişən məhsul.

Farhad F1

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

On/Ma/Mi/Mj

tezyetişən

qüvvəli

220-250 qr

Temperatur streslərinə davamlıdır.

HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | T: Tolerance – Dözümlülük | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın.
saytında verilib |
isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə.
Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com.
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Pomidor
Plastik tunellərdə yetişdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş orta-ölçülü
yumru pomidorlar

Sylviana F1

Polietilen örtüklü istixanalarda asan yetişdirilən güclü yığcam bitkidir. Müxtəlif şəraitlərdə becərilmə
üçün çox uyğundur. Qeyri adi meyvə keyfiyyəti var. Meyvəsi yastı yumru, eyni ölçülü, çəkisi 200-220 qr
olur. Sylviana çox ümidverici hibriddir və uzadılmış dövriyyədə isidilməyən istixanada yetişdirmək üçün
uyğundur.

İsidilən professional istixanalarda yetişdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş
çəhrayı pomidor

Enroza F1 (E15A.41717)

Enroza F1 (E15A.41717)

Yaxşı quruluşa malik qısa buğumarası olan güclü bitkidir. Meyvələri eyni ölçülü yumru formada, çəhrayı
rəngdə, normal şərtlərdə, 160-200 qram ağırlıqdadır və yaxşı dada malikdir. Hər pomidor salxımında 4
meyvə olacaq şəkildə budamaq lazımdır. Uzun müddətli yetişdirilmə üçün yararlıdır. Hətta zəif işıqlanma
intensivliyində (Dekabr-Yanvar) istixanalarda güclü performans göstərir.

Taipink F1

Tünd çəhrayı rəngli tezyetişən güclü bitkidir. Semi-determinant hibriddir, eyni formalı meyvələri, cəlbedici
ətli çəhrayı rənglidir. Çatlamır, yüksək məhsuldarlıq potensialı var, dadı əladır.
Meyvələrinin çəkisi 250-300 qramdır. Yaz və payız əkininə uyğundur.

Taipink F1

Hibrid

Davamlılığı
HR

Yetişkənliyi
IR

Bitkinin
habitusu

Meyvə
çəkisi
(qr.)

İstehsal
növü

Qeyd

Plastik tunellərdə yetişdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş orta-ölçülü yumru pomidorlar
Sylviana F1

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

TSWV/TYLCV/Ma/
Mi/Mj

orta tezyetişən

qüvvəli

180-200 qr

Uzadılmış dövriyyədə polietilen öüklü
istixanada asan yetişdirilən güclü hibriddir.

İsidilən professional istixanalarda yetişdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş çəhrayı pomidor
Enroza F1

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

Ss

orta tezyetişən

qüvvəli

160-200 qr

Uzun dövri yetişdirilmə üçündür. Zəif işıqlanma
intensivliyində (Dekabr-Yanvar) istixanalarda
güclü performans göstərir.

Taipink F1

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

TSWV/TYLCV

orta tezyetişən

qüvvəli

220-250qr

Tünd çəhrayı,parlaq,yumru, bərk meyvəli
hibriddir. Yaz və payız əkinlərinə uyğundur.

(E15A.41717)

HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | T: Tolerance – Dözümlülük | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın.
saytında verilib |
isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə.
Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com.
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Pomidor

Salxım pomidorlar

Bibərəbənzər pomidorlar

Diamantino F1

Pozzano F1

Salxım pomidorların yeni yüksək məhsuldar hibrididir. Horizontal yerləşən yarpaqları və orta ölçülü
buğumaraları olan, asan becərilən açıq tipli qüvvəli bitkidir. Əla meyvə formalaşdırır. Eyni ölçülü salxımı
və meyvələri olur. Yumru, parlaq meyvələri 130 qramdır. İstixananın pepino virusuna yoluxmasına
baxmayaraq belə meyvələri dolğun qırmızı rəngə qədər eyni vaxtda yetişir. Bərk, saxlana və asan daşına
bilən meyvələri var. Boz çürüməyə davamlıdır.

Yüksək məhsuldar tezyetişən hibriddir. Açıq tipli qüvvəli bitkidir. Cəlbedici meyvələri qeyri- adi bibər
formasındadır, rəngi tünd qırmızıdır, bərkdir və əla saxlanır. Meyvələrinin orta çəkisi 135-145 qramdır. Uc
çürüməsinə qarşı davamlıdır. Torpaqda polietilen örtüklü istixanalarda becərilir.

Avalantino F1
Avalantino F1

Özünü müxtəlif şəraitlərdə yaxşı göstərən yeni hibriddir. Hündür boylu, açıq tipli, yaxşı davamlı və
müxtəlif şəraitlərə uyğunlaşan bitkidir. Müntəzəm inkişaf edir və formalaşır. Yumru dolğun qırmızı
meyvələri var. Meyvə çəkisi 70-90 qr. Geniş və tünd yaşıl salxımı məhsulu yaxşı göstərir. Hər salxımda
sərbəst və salxımla yığıla biləcək 6 -8 meyvə formalaşır. Əla keyfiyyətli, dadlı meyvələri olur.

Pozzano F1

Sarı meyvəli pomidorlar

Gualdino F1

Sarı meyvəli tezyetişən hibriddir. Salxımla yığıla bilən, gözəl formalı salxımı olan açıq tipli bitkidir.
Meyvələri bərk, yastı yumru və ya yumru forma olur, orta çəkisi 100-120 qramdır. Substratda və torpaqda
istənilən növ istixanada becərilir.

Gualdino F1

Davamlılığı
HR

IR

T

Yetişkənliyi

Bitkinin
habitusu

Meyvə
çəkisi
(qr.)

İstehsal
növü

Qeyd

Gavalıya bənzər pomidorlar

Salxım pomidorlar

Naram F1

Diamantino F1

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

On

Si

orta tezyetişən

güclü

260-300 qr

Meyvələrinin keyfiyyəti əladır.

Yüksək məhsuldar tezyetişən hibriddir. Meyvələri asan formalaşır. Müxtəlif becərmə şəaitlərinə yaxşı
uyğunlaşan, açıq tipli, güclü bitkidir. Salxımları tam eyni ölçüdədir. Gavalıya bənzər meyvələrinin çəkisi
140-150 qramdır. İsidilməyən polietilen örtüklü istixanalarda becərilir.

Avalantino F1

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

On

Si

tezyetişən

güclü

270-300 qr

Meyvələrinin keyfiyyəti əladır.

Granadero F1

Gualdino F1

tezyetişən

qüvvəli

100-120 qr

Sarı meyvələri yüksək
məhuldardır.

Tezyetişən və məhsuldar yeni hibriddir. Açıq tipli güclü bitkidir. Həm aşağı həm də yuxarı temperatur
şəraitində yaxşı meyvə formalaşdırır. Meyvələri gözəl gavalı formalı, qabırğasız, parlaq, tünd qırmızı olur.
Orta çəkisi 140-150 qr. Qısa dövriyyədə torpaqda polietilen örtüklü istixanalarda becərilir.

Policarpo F1

Policarpo polietilen örtüklü istaxanalarda becərilən yeni gavalıya bənzər hibriddir. Hibrid bitkinin ucuna
qədər öz ölçülərini saxlayan güclü, müntəzəm inkişaf edir və asan meyvə formalaşdırır. Hər salxımda 5-6
meyvə verir və mevə çəkisi 180-200 qramdır, uzaq məsafələrə göndərilmək üçün yararlıdır. Davamlılıq
paketi Policarponu müxtəlif şəraitlərdə becərməyə imkan verir.
Granadero F1

Hibrid

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

Polietilen örtüklü istixanalarda becəilən ortameyvəli pomidorlar
Naram F1

ToMV:0-2/Ff:B,D/
Va:0/Vd:0/Fol:0,1

Ma/Mi/Mj

tezyetişən

qüvvəli

140-150 qr

Əla meyvə formalaşdırır və ,
düzənli salxımları olur.

Granadero F1

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

tezyetişən

güclü

140-150 qr

Düzənli meyvələri gözəl
keyfiyyətlidir.

Policarpo F1

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

TSWV/TYLCV/Ma/
Mi/Mj

tezyetişən

güclü

150-170 qr

Bərkdir və uzaq məsafələrə
daşınmağa uyğundur

tezyetişən

qüvvəli

135-145 qr

Bibərəbənzər cəlbedici
meyvələri var.

Bibərəbənzər pomidorlar
Pozzano F1

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

HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | T: Tolerance – Dözümlülük | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın.
saytında verilib |
isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə.
Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com.
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Pomidor
Kokteyl pomidorlar

Annamay F1

Yüksək məhsuldar güclü bitkisi olan hibriddir. Yayda isti şəraitdə və həmçinin svetokultura şəraitində
əla meyvə formalaşdırır. Yığcam gözəl salxımlarında hər salxımda 8-10 meyvə olur. Meyvələri bərabər,
hərtərəﬂi rəngə dolur və bərkdir. Meyvələrinin orta çəkisi 40 qramdır. Meyvələri meyvə saplağına
möhkəm bərkidilmişdir. Əla dadı var. Salxımının yaşıl hissələrinin yaxşı qalması qablaşdırmada cəlbedici
əmtəəlik görünüşü verir. Substratda isidilən istixanalarda becərilmək üçündür.

Annatefka F1

Yüksək keyfiyyətli ümumi məhsulu olan pomidordur. Balanslaşmış güclü bitkidir, həm zəif həm də
güclü işıqda yaxşı inkişaf edir. Kiçik ölçülü kokteyl pomidordur, 35 qr tünd qırmızı və parlaq rəngli, əla
yaşıl hissəli və dadlı meyvələri var. Süni işıqlanma şəraitində becərilə bilər və əla nəticə verir. Yüksək
temperatura asan dözür. Yastı salxımlarında 10-a qədər meyvə saxlamaq olar.

Arlinta F1
Annatefka F1

Yeni hibriddir. Çox qısa buğumaraları olan güclü bitkidir. Eyni ölçülü və yığcam gözəl salxımlar əmələ
gətirir. Meyvələri dolğun qırmızı, bərk, parlaq, orta çəkisi 45 qramdır. Əla dadı və əmtəəlik görünüşü var.
Substratda isidilən şüşə istixanalarda becərilir.

Annaluca F1

Formalı və tez inkişaf edən salxımı olan yeni hibriddir. Dözümlü, güclü və yaxşı əmələ gələn açıq tipli
bitkidir. Müntəzəm formalı, tünd qırmızı və parlaq, çox dadlı meyvələr verir. Hər salxımda 8-10 meyvə
olur. Orta çəkisi 45qr, çatlamağa davamlı, qızıl ləkəli ləçəkləri olan meyvələri olur. Yaşıl hissəsi qalın olur
və yığımdan sonra öz rəngini yaxşı saxlayır. İsidilən istixanalarda uzadılmış dövriyyədə becərmək üçün
tövsiyyə edilir.

Temptation F1

Kokteyl pomidor Temptation özünün əla dadı, yaxşı möhkəmliyi və klassik salxım formasına görə
məşhurdur. Çox güclü bitkidir. Düzənli salxımlarının hər birində orta çəkisi 60-70 qram olan təxmini
səkkiz meyvə olur. Bu hibrid həm tək tək həm də salxımla yığıla bilər və isidilən və isidilməyən
istixanalarda becərilir. Gözəl parıltılı əla dadlı meyvələri var.

Hibrid

Davamlılığı
HR

IR

T

Yetişkənliyi

Bitkinin
habitusu

Meyvə
çəkisi
(qr.)

İstehsal
növü

Qeyd

Kokteyl pomidorlar
Annamay F1

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

On

Si

tezyetişən

güclü

40 qr

Tezyetişən hibriddir.

Annatefka F1

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

On/Ma/Mi/Mj

Si

tezyetişən

güclü

35 qr

Zəif işıqlanma dövrlərində
yaxşı formalaşır.

Annaluca F1

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

On

Si

tezyetişən

güclü

40-45 qr

Çox düzənli salxımı və
meyvələri olur.

Arlinta F1

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

On/Ma/Mi/Mj

Si

tezyetişən

güclü

45 qr

Uzadılmış dövriyyədə
polietilen örtüklü istixanada
asan yetişdirilən güclü.

Temptation F1

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

Si

tezyetişən

güclü

60-70 qr

Əla meyvə formalaşdırır.

Temptation F1

HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | T: Tolerance – Dözümlülük | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın.
saytında verilib |
isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə.
Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com.
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Pomidor
Çerri pomidorlar

Sakura F1

Yüksək məhsuldar tezyetişən hibriddir. Böyük şaxələnmiş salxımlı, açıq tipli güclü bitkidir. Meyvələri
yumru, cəlbedici qırmızı rəngli və bərkdir. Çəkisi 15-20 qr. Dad keyfiyyəti çox yüksəkdir. İşıq
çatışmamazlığı və aşağı temperatur şəraitində əla meyvə formalaşdıra bilir. Uzadılmış dövriyyədə zəif
işıqlanmada becərmək tövsiyyə edilir.

Nectar F1

Orta tezyetişən hibriddir. Yaxşı meyvə formalaşdıran və gözəl salxımılı açıq tipli, güclü bitkidir. Meyvələri
yumru, çəkisi 15-20 qr, tünd qırmızı rəngli və bərk olur. Salxımla yığım üçün yararlıdır. Meyvələrinin dad
keyfiyyətinə görə ən yaxşı hibridlərdən biridir. İstənilən növ istixanalarda becərilə bilər.

Trebus F1

Keyfiyyətli və məhsuldar hibriddir. Xüsusilə isti şəraitdə yaxşı əmələ gələn açıq tipli bitkidir. Gözəl rəngli
və bərk meyvələrinin çəkisi 25-30 qramdır. Çatlamağa çox davamlıdır. İsidilən və isidilməyən istixanalar
üçün tövsiyyə edilir.

Sakura F1

Tomaggio F1

Uzadılmış dövriyyə üçün yeni ümidverici bitkidir. Orta buğumaralı, yarım açıq tipli, güclü bitkidir. Yaxşı
formalaşan və düzənli salxım inkişafı olan hibriddir. Balıq sümüyü formada çox bərk salxımları var.
Tez yetişən, parıltılı qırmızı, yumru, çəkisi 20-22 qr, əla dadı olan, xırçıldayan şirin meyvələri var. Çox
bərkdir, çatlamağa və uc çürüməsinə çox davamlıdır.

Marinika F1

Marinika isidilməyən istixanalar üçün əla dadlı və bərk meyvəli çerri pomidordur. Güclü, orta
buğumaraları olan, qış boyu yaxşı məhsul verən hibriddir. Hibrid ikiyə ayrılmış geniş salxımlar verir
və sərbəst qablaşdırma üçün tövsiyyə edilir. Meyvələri yumru fomada, ortalama 18-20 qram, bərk və
yetişəndə gözəl parıltılı qırmızı rəngdə olur.

Zorayda F1

İsidilməyən istixanalarda becərilən salxım çerridir. Müxtəlif şəraitlərdə özünü yaxşı göstərir. Yarım açıq
tipli, qüvvəli, yaxşı dözümlü və soyuq şəraitdə özünü yaxşı göstərən bitkidir. Meyvəsinin çəkisi 18-20
qramdır və yaşıl hissəsi dolğun yaşıldır. Yaxşı rəngi və salxım görünüşü var.

Nectar F1

Hibrid

Davamlılığı

Yetişkənliyi

Bitkinin
habitusu

Meyvə
çəkisi
(qr.)

İstehsal
növü

Qeyd

HR

IR

T

Sakura F1

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

Ma/Mi/Mj

Si

tezyetişən

qüvvəli

15-20 qr

İşıq çatışmamazlığı və aşağı
temperatur şəraitində əla
meyvə formalaşdırır.

Nectar F1

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

Si

tezyetişən

güclü

15-20 qr

Meyvə dadına görə ən yaxşı
hibridlərdən biridir.

Trebus F1

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

tezyetişən

güclü

25-30 qr

Keyfiyyəti məhsuldarlıqla
birləşdirən növdür

Tomaggio F1

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

On

tezyetişən

güclü

15-17 qr

Yüksək məhsuldar hibriddir.

Marinika F1

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

TYLCV/Ss

tezyetişən

qüvvəli

18-20 qr

Yaxşı formalaşan və stabil
məhsuldardır.

Zorayda F1

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

TYLCV/Ss

tezyetişən

güclü

18-20 qr

Sezon boyu özünü stabil
yaxşı göstərir.

Çerri- pomidorlar

HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | T: Tolerance – Dözümlülük | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın.
saytında verilib |
isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə.
Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com.
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Pomidor
Mini gavalıyabənzər pomidorlar

Ardiles F1

Yeni stresədavamlı və yüksək məhsuldar hibriddir. Açıq tipli güclü bitkidir. Gavalıya bənzər gözəl
meyvəli eyni ölçülü salxımları var. Meyvələrinin çəkisi 35 qramdır, bərkdir, bərabər dolğun qırmızı rəngə
boyanırlar və meyvə saplağında möhkəm dururlar. Uc çürüməsinə davamlıdır. Tək tək və salxımla yığım
üçündür. Salxımla yığıldıqda salxımın bütün hissələri daxil olmaqla uzunmüddətli saxlana bilir. İsidilən
istixanalarda becərilmək üçün tövsiyyə edilir.

Garincha F1

Çox gözəl və şirin dadlı meyvələri olan yeni hibriddir. Uzadılmış buğumaraları olan güclü bitkidir. Erkən
meyvə verməyə başlaır. Əla meyvə formalaşdırır və yüksək məhsuldardır. Hər birində 20-24 meyvə
olan uzun salxım əmələ gətirir. Meyvəsinin orta çəkisi 12-15 qramdır. Parlaq, dolğun qırmızı, azacıq
çıxıntılı (qabırğalı) meyvələrinin əla dadı və iyi var. Meyvələri bərabər rəng alır. Tək tək yığmaq üçündür.
Substratda isidilən istixanalarda becərilir.

Vespolino F1

Tezyetişən gözəl hibriddir. Uzadılmış buğumaraları olan açıq tipli güclü bitkidir. Aşağı və yüksək
temperaturda əla meyvə formalaşdırır. Salxımlar tez dolur və meyvələr bərabər yetişir. Uzunsov gavalıya
bənzər parlaq tünd qırmızı meyvələrinin çəkisi 25-30 qr. Salxımları və meyvələri çox düzənlidir. Tək tək
və salxımla yığım üçündür. Çatlamağa və uc çürüməsinə davamlıdır. İstənilən növ istixanada becərilmək
üçün tövsiyyə edilir.

Hibrid

Davamlılığı
HR

IR

T

Si

Ardiles F1

Yetişkənliyi

Bitkinin
habitusu

Meyvə
çəkisi
(qr.)

İstehsal
növü

Qeyd

tezyetişən

qüvvəli

35 qr

Yeni stresə davamlı və
yüksək məhsuldar hibriddir

tezyetişən

güclü

12-15 qr

Çox məhsuldardır. Meyvələri
çox dadlıdır.

tezyetişən

güclü

25-30 qr

Yeni hibriddir. Stres
şəraitində əla meyvə
formalaşdırır.

Mini- gavalıyabənzər pomidorlar
Ardiles F1

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

On/Ma/Mi/Mj

Garincha F1

ToMV:0-2/Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/Mj

Vespolino F1

ToMV:0-2/Fol:0,1

Ma/Mi/Mj

Si
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Pomidor
Açıq sahədə becərilən determinant pomidorlar

Lojain F1

Həddən çox isti becərmə şəraitində yüksək məhsuldarlığına görə tayı bərabəri olmayan liderdir. Qüvvəli
bitkidir, yaxşı yarpaqlanması meyvələrini günəş yanığından qoruyur. Orta tezyetişən hibriddir. Meyvələri
dolğun tünd qırmızı, çox bərk, düzgün yumru formalıdır və çəkisi 160-200 qramdır. Əla saxlanması və
yüksək əmtəəlik keyfiyyəti uzaq məsafələrə daşınmasına imkan verir. Pomidorun sarı yarpaq qıvrılması
virusuna qarşı əlavə davamlılığı var.

Behram F1
Lojain F1

Əkildikdən 70-75 gün sonra yetişməyə başlayır, meyvənin forması yumru, çəkisi 200-220 qramdır.
Meyvənin rəngi tünd-qırmızı, parıltılıdır.
Güclü və möhkəm bitkidir, çox davamlı və məhsuldardır, yarpaqları meyvələri çox yaxşı qoruyur. Möhkəm
kök sistemi sayəsində, məhsul vegetasiya müddəti ərzində azalmır. Meyvələri bərabər forma və ölçülərə
malikdir. Ehtiyac yaranarsa, meyvələri ticari keyfiyyətlərini itirmədən uzun müddət bitkinin üstündə
saxlanıla bilər, daşınmaya dayanıqlıdır.

Yusuf 408 F1

Tezyetişən, asan becərilən yeni hibriddir. Güclü inkişaf etmiş kök sistemi və yarpaqları olan yığcam
bitkidir. İsti şəraitdə əla meyvə formalaşdırır. Yüksək məhsuldar və əla keyfiyyətli meyvələri var.
Yumru, bərabər ölçülü, çox bərk, tünd qırmızı meyvələrinin çəkisi 180-200 qramdır. Yüksək standart
məhsul verir.

Imran F1
Behram F1

İrimeyvəli və yüksək məhsuldar yeni hibriddir. Güclü inkişaf etmiş kök sistemi və yarpaqları olan
yığcam bitkidir. Erkən meyvə əmələ gətirməyə başlayır. Meyvələri yumru, çıxıntısız, tünd qırmızı, bərk
olur və çəkisi 180-200 qramdır. Bütün meyvə vermə dövründə meyvələri yüksək düzənli bərabərlilik
xüsusiyyətinə malikdir.

Ayvaz 331 F1

Birgə məhsul verən yüksək məhsuldar tezyetişən hibriddir. Meyvələrini günəş yanığından yaxşı qoruyan
yarpaq aparatı olan güclü bitkidir. Meyvələri parlaq qırmızı, yarpaq saplağında yaşıl ləkə olmayan , yastı
yumurudur və çəkisi 180-220 qramdır. Yüksək əmtəəlik məhsul verimi, əla dadı və həmçinin yığımdan
sonra saxlanması və asan daşınması ilə fərqlənir.

Determinant Gavalı

Morelia F1
Morelia F1

Açıq sahə üçün yeni gavalıya bənzər pomidor hibrididir. Yüksək məhsul potensialı olan və əla meyvə
formalaşdıran güclü bitkidir. Gavalıya bənzər meyvələri bərk, parlaq qırmızı olur və çəkisi 140-160
qramdır. İsti şəraitdə sabit meyvə formalaşdırır və yüksək keyfiyyətli meyvələri olur.

Hibrid

Davamlılığı
HR

Yetişkənliyi

Bitkinin
habitusu

Meyvə
çəkisi
(qr.)

IR

İstehsal
növü

Qeyd

Determinant pomidorlar
Lojain F1

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

TYLCV

orta tezyetişən

qüvvəli

160-200 qr

Ekstremal isti şəraitdə
məhsuldarlığına görə liderdir.

Yusuf 408 F1

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

Ma/Mi/Mj

tezyetişən

güclü

180-200 qr

Meyvələrinin dadı əladır.

Behram F1

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

TSWV/TYLCV/Ma/
Mi/Mj

orta tezyetişən

güclü

180-200 qr

Yüksək məhsuldardır və xəstəliklərə
qarşı yaxşı sahə davamlılığı var.

Ayvaz 331 F1

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

tezyetişən

güclü

180-220 qr

Yüksək məhsuldardır və xəstəliklərə
qarşı yaxşı sahə davamlılığı var.

Imran F1

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

tezyetişən

güclü

180-200 qr

Yüksək meyvə düzənliyi

TYLCV

tezyetişən

güclü

140-160 qr

İsti şəraitdə stabil meyvə
formalaşdırır.

Determinant pomidorlar
Morelia F1

Va:0/Vd:0/Fol:0,1
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Xiyar
Sığallı qısameyvəli xiyarlar 8-12 sm

Oguz F1

Çox keyfiyyətli meyvələri var və yüksək məhsuldardır. Fəal yan zoğlar əmələ gətirən yığcam buğumaraları olan
açıq tipli güclü bitkidir. Aşağı temperatur şəraitində əla boy atır və inkişaf edir. Mütəmadi meyvə formalaşdırır. Hər
buğumda 2-3 meyvə formalaşdırır.Birinci və ya ikinci dövriyyədə becərmək üçün tövsiyyə edilir. Meyvələri tünd
yaşıldır, uzunluğu 8-10 sm. Əla dadı var. Stres şəraitlərinə yüksək davamlılıq göstərir. Meyvələri asan daşınılandır.

Picolino F1

Tezyetişən yüksək məhsuldar hibriddir. Qüvvəli bitkidir, yaxşı balanslaşmışdır, fəal yan zoğlar əmələ gətirə bilir.
Buğumda 3-4 sığallı, tünd yaşıl, 12 sm uzunluqda meyvə formalaşdırır. Meyvələri əla keyfiyyətli, həmişə silindr
formasında, tünd yaşıl, parlaqdır. Çox yüksək standard məhsul çıxışı var. Xəstəliklərə qarşı kompleks davamlılığı
var. Birinci və ikinci dövriyyədə torpaq istixanalarda becərilmək üçündür.

Qısameyvəli sığallı xiyarlar 16-20 sm

Melen F1

Enza Zaden seleksiyasının ən plastik hibridlərindən biridir. Yığcam yan zoğları və qüvvəli kök sistemi var.
Hətta stress şəraitlərdə müxtəlif növ istixanalarda əla nəticə göstərir. Erkən meyvə verməyə başlayır və yüksək
temperatura yaxşı uyğunlaşır. Meyvələri çox keyfiyyətlidir, uzunluğu 17- 19 sm. Buğumda 1-3 meyvə formalaşdırır.
Yüksək standart məhsul çıxışı var. Düzənli meyvə verimi və xəstəliklərə qarşı kompleks davamlılığı var. Birinci və
ikinci dövriyyədə şüşə və polietilen örtüklü istixanalarda becərilmək üçün uyğundur.

Minmax F1

Qüvvəli bitkisi və orta dərəcədə yan zoğlar əmələ gətirən yeni hibriddir. Xüsusilə temperatur oynamaları
müşahidə edilən stresli hava şəraitində becərmək üçün uyğundur. Buğumda 2-4 meyvə formalaşdırır. Meyvələri
tünd yaşıl, sığallı, düzənli, uzunluğu 16-18 sm. Polietilen örtüklü istixanalarda becərilmək üçündür.

Hibrid

Davamlılığı
HR

Melen F1

Yetişkənliyi

Bitkinin
habitusu

Meyvənin
uzunluğu,
sm

CMV/CVYV/Px

tezyetişən

güclü

8-10

Məhsuldardır və meyvələri
keyfiyyətlidir.

CMV/CVYV/Px

tezyetişən

qüvvəli

12

Çox düzənli meyvələri var.

IR

İstehsal
növü

Qeyd

Sığallı qısameyvəli xiyarlar 8-12 sm
Oguz F1
Picolino F1

Cca/Ccu

Qısameyvəli sığallı xiyarlar 16-20 sm
Melen F1

Cca/Ccu

CMV/CVYV/Px

tezyetişən

güclü

17-19

Etibarlı plastik hibriddir.

Minmax F1

Ccu

CMV/CVYV/Px

tezyetişən

qüvvəli

16-18

Temperatur oynamalarına davamlıdır.
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Xiyar
Kornişon xiyarlar

Otameyvəli seyrək tikanlı xiyarlar 20-24 sm (amerika slayseri)

Bjorn F1

Corinto F1

Yüksək intensivliklə meyvə formalaşdıran tezyetişən hibriddir. Yan zoğlarının ləng inkişafı ilə fərqlənir, bu da
bitkiyə qulluğu asanlaşdırır. Buket tipli çiçəklənən hibriddir, hər yarpaq qoltuğunda 3-4 meyvə əmələ gətirir.
Məhsulun başlıca hissəsi əsas gövdədə yetişir, meyvələr bütün uzunluq boyunca eyni irilikdə, vegetasiya
müddəti ərzində eyni formada olur. Artıq yetişdikləri zaman formasını itirmir. Meyvələri stabil saxlayır
və temperaturun aşağı düşməsi və ya işıqlanma yetərsizliyi şəraitində yaranan təzyiqdən yumurtalıqları
atmır. Davamlılığı və daşınmağa dayanıqlılığı bu hibridin ən yaxşı cəhətləri olaraq bilinir. Polietilen örtüklü
istixanalarda birinci və ikinci dövriyyədə yetişdirilməsi məsləhət görülür.

Cedrik F1

Çox tezyetişən hibriddir. Qısa yan zoğları, və inkişaf etmiş kök sistemi olan balanslaşmış açıq tipli güclü
bitkidir. Buğumda 2-4 meyvə formalaşdırır. Meyvələri silindir formalı, həmişə tünd yaşıl, zolaqsız və ya
ağ ucluqsuz, uzunluğu 12-14 sm, yığımı gecikdirəndə «boçkayabənzər» olmurlar. Meyvələri son dərəcə
uzun müddət saxlanır və gözəl daşınır. Birinci və ikinci dövriyyədə şüşə və polietilen örtüklü istixanalarda
becərilmək üçün və həmçinin açıq sahə üçün uyğundur.
İsidilən istixanalarda ən erkən əkin üçün yararlıdır.

Cedrik F1

Yüksək məhsuldarlıq potensialı olan yeni tezyetişən hibriddir. Orta intensivliklə yan zoğlar əmələ gətirən
açıq tipli güclü bitkidir. Yüksək plastikliyi ilə fərqlənir. İsti şəraitdə əla meyvə formalaşdırır. Silindir formalı,
tikanlı, tünd yaşıl meyvələrinin uzunluğu 20-22 sm. Meyvələrinin cəlbedici əmtəəlik görünüşü var, çox
yaxşı saxlanılır və asan daşınılır.

Ortameyvəli sığallı xiyarlar 22-25 sm

Tristan F1

Bütün sezonlarda becərilən etibarlı hibriddir. Svetokulturada və çox erkən qış-yaz dövriyyəsində
əla nəticələr göstərir. Nəzərəçarpamayan fasiləsiz meyvə verən generativ tipli güclü bitkidir. Adətən
buğumda 22-25 sm uzunluğunda 1-2 meyvə verir. Meyvələri düzdür, yaşıldır, uzun müddət əmtəəlik
görünüşünü saxlayır. Unlu şehə, xloroza, nekroza və uc yanığına qarşı davamlıdır. Bütün sezonlarda
istənilən tip istixanalarda substratda və torpaqda becərmək üçün tövsiyyə edilir.

Sigurd F1

Stresə davamlı tezyetişən uzun müddət meyvəverən hibriddir. Balanslaşmış açıq tipli bitkidir. Buğumda 2-3
meyvə formalaşdırır. Meyvələri cəlbedici yaşıl rəngli, iri tikanlı, silindir formalıdır, uzunluğu 12 sm. Əlverişsiz
hava şəraitində belə becərildikdə mükəmməl əmtəəlik görünüşünü saxlayır. Uzaq məsafələrə əla daşınır.
Birinci və ikinci dövriyyədə şüşə və polietilen örtüklü istixanalarda becərilmək üçün və həmçinin açıq sahə
üçün uyğundur.

Tumi F1

Fəal yan zoğlar əmələ gətirən yığcam buğumaraları olan güclü bitkidir. Aşağı temperatur şəraitində əla
boy atır və inkişaf edir. Mütəmadi meyvə formalaşdırır. Buğumda 1-2 meyvə formalaşdırır. Tünd yaşıl tikanlı
meyvələrinin uzunluğu 12 sm. Yüksək məhsuldar və keyfiyyətli meyvələri var. Birinci və ikinci dövriyyədə
becərilmək üçündür.

Tristan F1

Hibrid

Davamlılığı

Yetişkənliyi

Bitkinin
habitusu

Meyvənin
uzunluğu,
sm

İstehsal
növü

Qeyd

HR

IR

Bjorn F1

Ccu

CMV/CVYV/Px

çox tezyetişən

güclü

12-14

Yüksək məhsuldardır.

Cedrik F1

Ccu

CMV/CVYV/Px

çox tezyetişən

güclü

12-14

Əla əmtəəlik görünüşü var

Sigurd F1

Ccu

CMV/CVYV/Px

tezyetişən

güclü

12

Əla əmtəəlik görünüşü var

Tumi F1

Ccu

CMV/CVYV/Px

tezyetişən

güclü

12

Uzun müddət meyvə əmələ gətirən
stresə davamlı hibriddir.

tezyetişən

güclü

20-22

Yüksək potensialı olan plastik
hibriddir.

tezyetişən

güclü

22-25

Bütün sezonlarda becərilən etibarlı
hibriddir.

Kornişon xiyarlar

Ortameyvəli seyrək tikanlı xiyarlar 20-24sm (amerika slayseri)
CMV/CVYV/Px

Corinto F1
Tumi F1

Ortameyvəli sığallı xiyalar 22 -25 sm
Tristan F1

Cca/Ccu

Px
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Bibər
Açıq yaşıl konusvari bibərlər

Lotta F1

Yüksək intensivliklə meyvə formalaşdıran çox tezyetişən yeni hibriddir. Əla faraş və ümumi məhsul verir.
Açıq tipli güclü generativ bitkidir. Bərk, qalın divarlı meyvələri açıq yaşıl rəngli və bioloji yetişkənlik dövründə
qırmızı olur. Meyvəsinin ölçüsü 7 х 13-14 sm, divarının qalınlığı 4-5 mm.
İstixanalarda və açıq sahədə becərilmək üçün tövsiyyə edilir. Qara bakteriya ləkəliliyinin 1-3 rasalarına qarşı
davamlıdır.

Anetta F1

Əla keyfiyyətli meyvələri olan və stabil meyvə verən yüksək məhsuldar yeni hibriddir. Güclü kök sistemi olan
yığcam, güclü bitkidir. İnkişaf etmiş yarpaq aparatı meyvələri günəş yanığından etibarlı qoruyur. Müxtəlif
iqlim şəraitinə asan uyğunlaşır. Meyvələri ştil əkildikdən sonra 65-ci gün yetişir. Hibridin əsas üstünlüyü qalın
divarlı, bərk, 8-9 х 10-11 sm ölçüdə düzənli meyvələrinin olmasıdır. Texniki yetişgənlik dövründə meyvələrinin
rəngi açıq yaşıl, bioloji yetişgənlikdə isə qırmızı olur. İstənilən növ polietilen örtüklü istixanalarda və açıq
sahədə becərilmək üçündür. Tütün mozaikasına (ras 0), qara bakteriya ləkəliliyinə (1-3 ras), рас 1-3 və
pomidorun bronzlaşma virusuna (0 ras) qarşı davamlıdır.

Amaretta F1

Konusvari meyvə formasına malikdir, 7x14 sm, meyvənin çəkisi 160-200 qramdır. Meyvənin rəngi texniki
yetişgənlik dövründə açıq yaşıl , bioloji yetişgənlik dövründə isə qırmızı olur.
Erkən tez yetişən meyvəsi və satışa yararlı yüksək miqdarda məhsul verən hibriddir. Mükəmməl dayanıqlılığa
malik güclü bitkidir. Meyvəsi bərabər ölçülü olur, uc çürüməsi xəstəliyinə qarşı dözümlüdür, divarının qalınlığı
6-8 mm, kisələrdə və həmçinin toplu şəkildə daşınıla bilər. Meyvəsi bütün yetişdirilmə müddəti boyunca iri
olaraq qalır. Hibrid polietilen örtüklü istixanalarda və açıq sahədə yetişdirilməyə uyğundur.

Ivetta F1

Lotta F1

Orta ölçülü güclü bitkidir, meyvələri açıq-yaşıldır, tam yetişkənlikdə qırmızı rəngdə olur. İstixana və açıq
səhədə yetişdirilməyə uyğundur. Rəqiblərindən daha tünd yaşıl rəngdədir, tez yetişən hibriddir.
Stresə dözümlü bitkidir. Sezonun sonunda meyvələri nisbətən xırda ola bilər.

Amaretta F1
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Bibər
Ağ konusvari bibərlər

Nemezis F1

Konusvari yüksək məhsuldar tezyetişən bibər hibrididir. Güclü kök sitemi olan açıq tipli qüvvəli bitkidir.
Müxtəlif iqlim şəraitində yüksək məhsuldardır. Bərk, parlaq meyvələrinin ölçüsü 7 х 15 sm. Texniki yetişkənlik
dövründə meyvələrinin rəngi ağ, bioloji yetişgənlikdə isə qırmızı olur. Əla saxlanır və asan daşınır. Polietilen
örtüklü istixanalarda və açıq sahədə becərilmək üçündür.

Khaski F1

Çox faraş məhsuldar yeni hibriddir. Nadir meyvə keyyfiyəti var və faraş məhsul verimi ilə fərqlənir. Meyvələri
şitil əkildikdən sonra 55-ci gün yetişir. Güclü kök sistemi olan yığcam, qüvvəli bitkidir, stres şəraiti əla
keçirir. Meyvələri çox bərkliyi və asan daşınıla bilməsi ilə fərqlənir. Meyvələrinin ölçüsü 6 х 12 sm, divarının
qalınlığı 6-9 mm. Texniki yetişkənlik dövründə meyvələrinin rəngi ağ, bioloji yetişgənlikdə isə dolğun qırmızı
olur. Bütün vegetasiya dövründə meyvələri qalın divarlı və düzənli olur. Polietilen örtüklü istixanalarda və
açıq sahədə becərilmək üçündür. Tütün mozaikasına (ras 0- 2) və qara bakteriya ləkəliliyinə (1-3 ras) qarşı
dözümlüdür.

Ağ kubşəkilli bibərlər
Nemezis F1

Kundu F1

Açıq sahədə və polietilen örtüklü istixanalarda bütün dövrlər üzrə istehsala uyğun dolma bibər hibrididir. Bitki
güclü və yarı qapalı quruluşda olub, yarpaq rəngi tünd ve bitkini günəş şüalarına görə örtməsi mükəmməldir.
Açıq sahədə hektara 35000-45000 bitki, örtü sahədə 25000-30000 bitki əkilməsi məsləhətdir. Açıq sahədə
özəlliklə bitkilərin bir-birindən dəstək alması üçün cüt sıralı əkin lazımdır. Tezyetişən ve yüksək məhsuldardır.
Meyvə boyu 7 sm, meyvə diametri 6 sm-dir. Mövsüm sonunda meyvə iriliyi sabit qalır. Meyvə rəngi bazarın
istədiyi yaşıl rəngdə olub mövsüm sonunda rəngdə dəyişmə olmur.

Vedrana F1

Qüvvəli balanslaşmış bitkidir. Tezyetişgənliyin və məhsuldarlığın inanılmaz birliyidir. Yüksək əmtəəlik
məhsul verimi ilə fərqlənir. Qüvvıli balanslaşmış bitkidir. Müxtəlif iqlim şəraitlərinə yaxşı uyğunlaşır. İri qalın
divarlı meyvələrinin ölçüsü 8-9 x 11-12 sm, divarının qalınlığı 5 мм-ə qədərdir. Texniki yetişgənlik dövründə
meyvələrinin rəngi yaşıla çalan ağ, bioloji yetişgənlikdə isə qırmızı olur. Bütün növ istixanalarda və açıq
sahədə becərilmək üçündür.

Blancina F1

Kundu F1

Meyvənin forması kubşəkilli olub, ölçüsü: 9x11 sm. Çəkisi 220-250 qramdır. Texniki yetişgənlik dövründə
meyvənin rəngi ağ , bioloji yetişgənlik dövründə isə qırmızı olur.
Əla dayanıqlı olan güclü yığcam bitkidir, qırılmayan budaqları var. Hibrid pis hava şəraitinə çox yaxşı dözür.
Meyvə ştil sahəyə köçürüldükdən sonra 65-ci günündə yetişir. Meyvələri iri, qalın divarlı, eyni ölçüdədir, əla
əmtəəlik görünüşü var və ağdan “fil dişi” rənginə qədər rəng qammasına sahib olması ilə fərqlənir. Yüksək
davamlılığı və keyfiyyətini itirmədən daşınabilən olması bu hibridi ticarət və alıcılar üçün xüsusilə cəlbedici
edir. Polietilen örtüklü istixanalarda və açıq torpaqda yetişdirilmək üçün nəzərdə tutulub.

Hibrid

Davamlılığı
HR

Shape

Yetişkənliyi

Bitkinin
habitusu

Meyvənin
diametri, sm

çox tezyetişən

güclü

7 х 13-14

Yüksək faraş və ümumi məhsulu var.
F1

IR

İstehsal
növü

Qeyd

Açıq yaşıl konusvari bibərlər
Lotta F1

Tm:0-2/Xcv:1-3

Anetta F1

Tm:0-2/Xcv:1-3

TSWV:0

çox tezyetişən

qüvvəli

8-9 х 10-11

Əla eyni ölçülü meyvəsi olan, yüksək
məhsuldar hibriddir.

Amaretta F1

Tm:0-2/Xcv:1-3

TSWV:0

çox tezyetişən

qüvvəli

7х14

Yay boyu davamlı məhsul üçündür

Ivetta F1

Tm:0-2/Xcv:1-3

TSWV:0

çox tezyetişən

güclü

5х11

Əla dadlı, eyni ölçülü meyvəsi olan,
kompakt hibriddir.

Ağ konusvari bibərlər
Nemezis F1

Tm:0-2

tezyetişən

qüvvəli

7 х 15

Uc çürüməsinə davamlıdır.Nemezis

Khaski F1

Xcv:1-3/Tm:0-2

çox tezyetişən

qüvvəli

6 х 12

Yay boyu davamlı məhsul üçündür.F1

Ağ kubşəkilli bibərlər
Kundu F1

Tm:0-2

tezyetişən

güclü

6 х 11

Tezyetişən ve yüksək məhsuldardır.
Meyvələri parlaq yaşil rəngli,
mövsüm sonuna qədər meyvə iriliyi
sabit qalır və rəngdə dəyişmə olmur.

Vedrana F1

Tm:0-2

tezyetişən

qüvvəli

8-9

Tezyetişən və çox məhsuldar
hibriddir.

Blancina F1

Tm:0-2

tezyetişən

qüvvəli

9 x11

Əla eyni ölçülü meyvəsi olan
hibriddir.

TSWV:0
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Bibər
Müxtəlif rəngli kubşəkilli bibərlər

Acı bibərlər (hete peper)

Magno F1

Lobna F1

Narıncı meyvələri olan yüksək məhsuldar tezyetişən hibriddir. Narıncı bibərlərin keyfiyyət standartıdır.
Stress şəraitinə gözəl uyğunlaşan, açıq tipli, güclü bitkidir. Həm polietilen örtüklü istixanalarda həm də
açıq sahədə uzun müddətli meyvə verməsi ilə fərqlənir. Meyvələri ağır, bərk, 9-10 sm diametrdə, divarlarının
qalınlığı 5-6 mm. Meyvələrinin əla əmtəəlik görünüşü, dad və ətir keyfiyyəti var. Uc çürüməsinə qarşı
davamlıdır. İstənilən növ istixanada və açıq sahədə becərilmək üçündür.

Tequila F1
magno F1

Yasəmən rəngli meyvələri olan, kubşəkilli, tezyetişən hibriddir. İnkişaf etmiş kök sistemi olan güclü bitkidir.
Meyvəsinin ölçüsü 9 х 12 sm. Meyvələri parlaq, bərk, asan daşınıla biləndir və əmtəəlik görünüşünü uzun
müddət saxlayır. Uc çürüməsinə qarşı davamlıdır. İstixanada və açıq sahədə becərilmək üçündür.

Mavras F1

Cəlbedici tünd bənövşəyi rəngli meyvələri olan orta tezyetişən hibriddir. Yaxşı meyvə formalaşdıran açıq tipli
güclü bitkidir. Meyvələri əla keyfiyyətli, diametri 8-8,5 sm , bioloji yetişkənlik dövründə qırmızı rəngə boyanır.
İstixanada və açıq sahədə becərilmək üçündür.

Güclü bitkidir, güclü kök və çiçəklər əmələ gətirir, Tm2 və TSWV viruslarına davamlıdır. Soyuqda yaxşı
formalaşır,erkən yetişir, yüksək məhsuldarlığa malikdir, tunel tipli becərməyə və açıq sahədə becərilməyə
uyğundur. Meyvələrinin orta çəkisi 35-45 gramdır. Uzunluğu isə 17-20 sm arasında olur. Parlaq tünd yaşıl
rəngdədir. Bərkdir.

Shakira F1

Yüksək məhsuldarlıq potensialı olan tezyetişən hibriddir. Açıq tipli güclü bitkidir. Cazibədar,parlaq, 3-4 х
16-18 sm ölçüdə eyni, texniki yetişkənlikdə tünd yaşıl, bioloji yetişkənlikdə isə tünd qırmızı meyvələri acıdır.
Polietilen örtüklü istixanalarda və açıq sahədə becərilmək üçün ideal uyğundur.

Hyffae F1

Qüvvəli, inkişaf etmiş kök sitemi və yaxşı yarpaq örtüyü olan bitkidir. Uzunsov, tünd yaşıl, 2 х 20 sm ölçüdə
düzənli meyvələri olur. Bioloji yetişkənlik dövründə meyvələri dolğun qırmızı olur. İsti iqlimdə əla istehsal
nəticələri var. İstənilən növ torpaq istixanalarda və açıq sahədə becərilmək üçündür.

Shakira F1

Brownie F1

Qeyri adi qəhvəyi rəngli iri meyvələri olan kubşəkilli, orta tezyetişən hibriddir. Uzadılmış buğumaraları olan
güclü bitkidir. Meyvələrinin diametri 85 mm, bərkdir, şirin dadı var. Şüşə və polietilen örtüklü istixanalarda və
açıq sahədə becərilmək üçün tövsiyyə edilir.

Hibrid

Davamlılığı
HR

Mavras F1

Shape

Yetişkənliyi

Bitkinin
habitusu

Meyvənin
diametri, sm

IR

İstehsal
növü

Qeyd

Müxtəlif rəngli kubşəkilli bibərlər
Magno F1

Tm:0-3

tezyetişən

güclü

9 -10

Çox yaxşı əmtəəlik görünüşü və dad
keyfiyyəti var

Tequila F1

Tm:0

tezyetişən

güclü

8-8,5

Parlaq, bərk, asan daşınılan
meyvələri var.

Mavras F1

Tm:0-2

orta tezyetişən

güclü

9

Cəlbedici tünd bənövşəyi meyvələri
olur.

tezyetişən

güclü

8,5-9

Şokolad rəngli iri cəlbedici meyvələri
var.

tezyetişən

qüvvəli

2-2,5 х 17-20

Parlaq,tünd yaşıl, bərk, asan
daşınılan meyvələri var.

Brownie F1
Acı bibərlər
Lobna F1

Brownie F1

Tm:0-2/TSWV

Shakira F1

Tm:0-2

tezyetişən

güclü

3-4 х 16-18

Yüksək məhsuldar acı bibərdir.

Hyffae F1

Tm:0-2

tezyetişən

qüvvəli

2-2,5 х 18-20

İsti şəraitdə becərilmək üçün
məhsuldar hibriddir.
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Soğan
Yazlıq soğan
Samantha F1

Uzun müddətli saxlamaq və emal üçün orta gec yetişən yeni hibriddir. Yetişmə müddəti çıxışdan
sonra 125-130 gündür. Soğanaqları iri, bərk, yumru formada olur, nazik boyuncuğu və tünd tunc
rəngli sıx birləşmiş qabıqları vardır. Mexanikləşdirilmiş yığım və çeşidləmə üçün uyğundur. Əla
saxlanma potensialı var.

Payızlıq soğan
Louisa F1

Yüksək məhsuldarlıq potensialı olan tezyetişən hibriddir. Qüvvəli kök sistemi və mum təbəqəli
inkişaf etmiş yarpaq aparatı ilə fərqlənir. Saplaqlanmaya və qışa yaxşı davamlıdır. Soğanaqları əla
keyfiyyətli, yumru formada, diametri 70-100 mm olur. Bərk, yaxşı birləşmiş tunc rəngli qabıqları
var. Sıx səpində soğanaqların deformasiyası müşahidə olunur.

Samantha F1

Lousia F1

Hibrid

Vegetasiya
müddəti

Soğanaq

Saxlama
(ay)

Qeyd

diametri, mm

forması

Qabığının rəngi

120-125 gün

80-100

yumru

tünd tunc rəngli

8-10

Əla saxlanma potensialı var.

295-300 gün

70-100

yumru

tunc rəngli

2-3

Yeni yüksək məhsuldar hibriddir.

Yazlıq soğan
Samantha F1
Payızlıq soğan
Louisa F1
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Badımcan

Qabaq
Black Pearl

Güclü, balanslı inkişaf edən, meyvəsinin uzunluğu 15-17sm, forması damcıvari, meyvəsinin rəngi qara və
parlaq olan bitkidir.
Yazda və yayda becərilməyə uyğun tezyetişən, yüksək məhsuldar hibridddir. Black Pearl F1 isidilən və
isidilməyən istixanalarda erkən yetişdirilmək üçün çox uyğundur, uzun dövriyyədə də yetişdirilmək üçün
istifadə edilə bilər. Bu hibridin yüksək həddə eyni forma və ölçülərə sahib meyvələri olur. Stabil formada
satış üçün yararlı məhsul verir.

Benecia F1

Bitki güclü və yığcamdır, meyvəsinin uzunluğu15-17sm, forması damcıvarı, rəngi tünd bənövşəyi və
parlaqdır.
Yazda və yayda becərilməyə uyğun tezyetişən, yüksək məhsuldar badımcan hibrididir. Güclü kök
sisteminə malikdir. Açıq sahələrdə, həmçinin isidilməyən polietilen örtüklü istixanalarda becərmək üçün
uyğundur. Meyvəsi eyni ölçülü, hamar, parlaq olur, yüksək davamlıdır və daşınmağa dayanıqlıdır. Hibrid
tər şəkildə satılmağa uyğundur.

Ardendo174 F1

Yüksək məhsuldar çox tezyetişən ağ meyvəli qabaqdır. Meyvələrinin əla keyfiyyəti və əmtəəlik
görünüşü var. Xəstəliklərə və stresə qarşı kompleks davamlılığı bütün becərmə dövründə
uzun müddət keyfiyyətli meyvə formalaşdırmağa imkan verir. Kol tipli, yığcam və güclü bitkidir.
Meyvələri oxşar, hamar, silindir formasındadır. Çıxıntılıq (qabırğa) yoxdur. Qabığı parlaq,
cəlbedici açıq yaşıl rəngdədir. Həm polietilen örtüklü istixanalarda həm də ikinci dövriyyə üçün
açıq sahədə ən tez məhsul almaq üçün uyğundur. Emal və tər istifadə üçündür.

Adelia F1

Bitki güclü, qısa buğumaralı kolşəkillidir. Mevvəsinin uzunluğu 17-19 sm, çəkisi 300-400 qr,
forması silindir şəkillidir.
Məhsulu əla keyfiyyətdə olur, meyvələri sığallıdır. İşıqlanmanın az olduğu və qeyri-sabit
hava şəraitində stabil meyvə verir. Bitkinin xəstəliklərə və virusa qarşı kompleks davamlılıq
göstərməsi, yaz və payız dövriyyəsində yaxşı məhsul verimini təmin edir. Unlu şeh xəstəliyinə
qarşı yüksək davamlılığı ilə seçilir. Uzaq məsafələrə çox yaxşı vəziyyətdə daşınılır. Yazda
polietilen örtüklü istixanalarda, yayda və payızda isə açıq sahədə yetişdirilməsi məsləhət
görülür.

Ardendo F1

Marcella F1

Güclü bitkidir, meyvəsinin uzunluğu 16-18 sm, çəkisi 300-400 qram, forması silindrşəkilli, rəngi
parlaq yaşıldır.
Erkən meyvə verməyə başlayır. Bitkinin güclü dözümlülüyü sayəsində onu uzun dövriyyədə
yetişdirmək mümkündür. Uzaq məsafələrə daşınmalarda cəlbedici rəngi və satış üçün uyğun
görünüşünü qoruyur. Marsella hibridi əsas viruslara qarşı yüksək davamlılığı ilə seçilir. Yazda
polietilen örtüklü istixanalarda, yayda və payızda isə açıq sahədə yetişdirilməsi məsləhət
görülür.

Black Pearl

Marcella F1

Yetişkənlik

Bitkinin habitusu

Meyvənin rəngi

İstehsal
növü

Qeyd

Ardendo174 F1

Px/ZYMV/WMV

Çox tezyetişən

Qüvvəli

Açıq yaşıl

Yüksək məhsuldar və xəstəliklərə qarşı
davamlı hibriddir.

Ранньостиглість

Габітус рослини

Black Pearl

Tezyetişən

Güclü

Yüksək məhsuldar və daşınmağa dayanıqlıdır yaz və yay
əkinləri üçündür.

Adelia F1

Px/CMV/ZYMV/
WMV/PRSV

Tezyetişən

Güclü

Yaşıl

Zəif işıqlanma şəraitində stabil meyvə
verən yüksək məhsuldar hibriddir.

Benecia F1

Tezyetişən

Qüvvətli

Kompakt, eynicinsli meyvəli, açıq sahə üçün mükəmməl
hibriddir.

Marcella F1

Px/CMV/ZYMV/
WMV/PRSV

Tezyetişən

Qüvvəli

Yaşıl

Virusa qarşı cox davamlı hibriddir.
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saytında verilib |

Тип
виробництва

Hibrid
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Yemiş

Qarpız
Ananas tipli

Maristo F1

Bisan F1

Bisan F1

Gözəl əmtəəlik görünüşü və keyfiyyətli meyvəsi olan çox tezyetişən hibriddir. Yaxşı balanslaşmış
güclü bitkidir. Müxtəlif becərmə şəraitində əla meyvə formalaşdırır. Düzənli gözəl şəbəkəli qızılı narıncı
meyvələri forma və ölçücə oxşardır. Meyvənin orta çəkisi 4-5 kq. Yüksək şəkər tərkibi olan ləti ağ,
zərif, şirəli və ətirlidir. Toxum yatağı kiçikdir. Polietilen və digər örtük materialı altında və açıq sahədə
becərmək üçündür.

İri dairəvi şəkilli meyvəsi olan tez yetişən yeni qarpız hibrididir, çox cəlbedici tünd-yaşıl rəngdə, gözəl
kontrastlı zolaqları var. Meyvəsi günəşdən yanmasına qarşı yüksək dözümlülüyə malikdir. Qarpızın
lətli hissəsi dolğun-qırmızı rəngli, lifsiz, çox şirin (Briks şkalasına görə 12-13%) və ətirlidir. Maristo F1
irrigasiya və yağış suları ilə suvarma şəriatində yetişdirilərkən əla nəticə göstərir. Daşınma və uzun
müddətdə satış üçün əla göstəricilərə sahibdir, satışa yararlı məhsulun kəmiyyətcə daha çox yetişməsi
bu hibridi bazarda daha da cəlbedici edir.

Ahlam F1

Tamtam F1

Çox məhsuldar tezyetişən hibriddir. İnkişaf etmiş yan gövdəli və yaxşı örtmə xüsusiyyəti olan güclü
bitkidir. Qızılı narıncı rəngli, gözəl sıx şəbəkəsi və kiçik toxum yatağı olan iri meyvələrinin çəkisi 5-6
kiloqramdır. Meyvəsinin ləti ağ, qalın və şirindir. Meyvələrinin əla əmtəəlik görünüşü var, yaxşı
saxlanılır və asan daşınılır.

Dakaro F1

Bazarda olan ən tezyetişən standart növlərdən çox tez yetişən yeni hibriddir. Çox yaxşı formalaşan
və güclü bitkidir. Meyvəsinin çəkisi 1.5-2.5 kq, forması oval, yaxşı şəbəkəsi, şirin dadı və kiçik toxum
yatağı var. Cəlbedici görünüşü var.

Yetişmə müddəti əkildikdən 58-62 gün sonradır. Meyvənin forması uzun-oval şəkillidir, çəkisi: 8-10 kq,
qabığının rəngi açıq-yaşıl, zolaqlıdır, lətinin rəngi dolğun qırmızıdır.
Tez yetişən delikates qarpız hibrididir. Qarpızın ləti xoş xırtıldayan struktura sahibdir. Müxtəlif becərilmə
şəraitində və müddətində yetişdirildiyi zaman müstəsna dad keyfiyyətini qoruyub saxlamaq hibrid üçün
xarakterikdir. Bu hibrid xüsusi aqrotexnika tələb etmir, ştil və birbaşa toxumun səpilməsi vasitəsilə
yetişdirilə bilər. Əsl dolğun rəngləri və əla dadı sayəsində, qarpız yerli bazarlarda erkən satış üçün çox
münasibdir.

Maristo F1

Ahlam F1

Hibrid

Yetişkənliyi

Tamtam F1

Meyvəsinin
çəkisi, kq

Meyvəsinin
forması

Qabığının rəngi

Lətinin rəngi

Davamlılığı

Qeyd

HR

IR

Ananas tipli
Bisan F1

Çox Tezyetişən

4-5

oval

qızılı narıncı

ağ

Fom:0,1,2

Px:1,2,5

Çox tezyetişən
məhsuldar hibriddir.

Ahlam F1

Tezyetişən

5-6

oval

qızılı narıncı

ağ

Fom:0,1,2/MNSV

Px:1,2,5

Iri meyvələrinin əla
keyfiyyəti var.

Px:1,2,5

Şirin dadı və kiçik
toxum yatağı var.

Dakaro F1

Çox Tezyetişən

1,5-2,5

oval

qızılı narıncı

ağ

HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı |Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın.
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Hibrid

Yetişkənliyi

Meyvəsinin
çəkisi, kq

Meyvəsinin
forması

Qabığının rəngi Lətinin rəngi

Qeyd

Maristo F1

Çox Tezyetişən

12-15

yumru

tünd-yaşıl

dolğun qırmızı

Çox tezyetişən məhsuldar hibriddir.

Tamtam F1

Tezyetişən

8-10

oval

Açıq yaşıl

dolğun qırmızı

Iri meyvələrinin əla keyfiyyəti var.

Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com.
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Brokolli

Ağ kələm
Corato F1

Yay və payız becərilməsi üçün orta tezyetişən yeni hibriddir. Vegetasiya müddəti ştilin köçürülmə
müddətindən asılı olaraq köçürülmədən sonra 65-75 gündür. Güclü kök sistemi olan yığcam bitkidir.
Böyük günbəzəbənzər, tünd yaşıl, orta dənəvər hamaşçiçəyi olan başlığının çəkisi 350-650 qr. Gövdə
içiboşluğuna qarşı yaxşı davamlıdır. Uzun müddət əmtəəlik görünüşünü saxlayır. Tər halda realizasiya,
emal və dondurma üçündür.

Corato F1

Radan F1

Tezyetişən hibriddir. Müxtəlif stress şəratinə davamlıdır. Baş kələm və yarpaq kütləsi yüksək
keyfiyyətlidir. Kələm yumru, açıq yaşıl rənglidir. Kök üstündə yaxşı saxlanır (uzun müddət çatlamır).
Polietilen örtüklü istixanalarda və açıq sahədə becərmək üçün uyğundur. Yığcam bitkidir. Yetişmə
müddəti 55-60 gündür. Tər bazar üçün əla yararlıdır. Xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı davamlıdır
(fuzarium, trips, kələm kəpənəyi).

Gül kələmi

Radan F1

Synergy F1

Stress amillərə qarşı davamlı, qüvvəli məhsuldar hibriddir. Şitil əkildikdən 72-75 gün sonra yetişir. Başlığı
ağappaq, bərabər və sıxdır, çəkisi 1,6-2,0 kq. Əla özünü örtmə xüsusiyyəti var. Azca qaldırılmış başlığı
məhsul yığımını asanlaşdırır. Yüksək əmtəəlik məhsulu çıxımı ilə fərqlənir. Erkən yaydan başlayaraq gec
payıza qədər konveyer üsulu ilə yığılmaq üçün tövsiyyə edilir. Tər məhsul və emal üçündür.

Novaria F1

Yüksək temperatura davamlı hibriddir. Ortameyvəli bitkidir, həm yüksək həm də aşağı temperaturları
yaxşı keçirir. Ağ rəngli bağlı başlıqlı orta tezyetişən hibriddir (75-80 gün), orta çəkisi 1,7 — 2,3 kq. Əla
keyfiyyətli oxşar sıx ağ başlıq formalaşdırır. Yapaqları vertikaləkildə yerləşərək başlığın yaxşı örtülməsini
təmin edir. Emal üçün əla uyğundur.

Novaria F1

Hibrid

Vegetasiya müddəti
(gün)

Məhsul yığımı

Başlığın orta çəkisi,
kq

özünü qapama
xüsusiyyəti

Qeyd

Synergy F1

72-75

yay- payız

1,6-2,0 kq

əla

Stresə davamlı və yüksək məhsuldar
hibriddir.

Novaria F1

78-80

yay- payız

1,8-2,0 kq

əla

Əla keyfiyyətli başlığı var və isti şəraitdə
yüksək məhsuldardır.

Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com.
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Qırmızı turp

Boranı
Celesta F1

Tezyetişən, çox məhsuldar, çox plastik hibriddir. Eyni, parlaq, açıq qırmızı meyvəkökünün içərisi qar
kimi ağdır, qabalaşmır və boşluq yaratmır. Uzunmüddətli daşınmadan və yumadan sonra uzun müddət
rəngini və parlaqlığını itirmir. Çatlamağa və saplaqlamağa qarşı davamlıdır. Həm dəstə ilə həm də çəki
ilə realizasiya üçün uyğundur. Nadir stresədavamlılığı var, qışda qapalı sahədə, yayda isə açıq sahədə
becərilə bilər. Peronosporoza qarşı sahə davamlılığı var..

Sampson F1

Yüksək məhsuldar hibriddir. Qüvvəli gövdəli bitkidir. Gövdəsinin uzunluğu 3,5 metrdən böyükdür.
Meyvələrinin çəkisi 5-7 kq, yastı yumru, yüngül çıxıntılı, qabığı açıq boz, ləti dolğun narıncı rəngli
və sıx strukturludur, toxum yatağı kiçikdir. Hər bitkidə 2-4 meyvə əmələ gəlir. Yüksək saxlanma
və daşınma keyfiyyətləri ilə fərqlənir. Meyvələri 6 aya qədər saxlanır. Virus xəstəliklərinə orta
davamlıdır (sarı qarpız virusu ). Sənaye emalı və tər bazar üçündür.

Matilda F1

Yüksək məhsuldarlıq potensialı olan, orta tezyetişən, stresə davamlı hibriddir. İri meyvələri
armudvari formadadır, xardal- sarısı rəngdə, az çıxıntılı, ləti narıncı rəngdə olur və kiçik toxum
yatağı var. Meyvəsinin orta çəkisi 4-5 kq. Emal və həmçinin tər bazar məhsulu üçün əla uyğundur.
Celesta F1

Orange Summer F1

Matilda F1

İşiki kari tip çox tezyetişən hibriddir. Hər bitkidə ortalama iki yumru, qırmızı – narıncı meyvə əmələ
gəlir. Meyvələri çox düzənlidir. Narıncı lətinin çox gözəl dadı və ətri var. Unlu şehə qarşı sahə
davamlılığı var.

Orange Summer F1

Hibrid

Davamlılığı

Tip

Bitki tipi

Meyvəsinin forması

Qabığının rəngi

Meyvəsinin
çəkisi (kq)

boz boranı

Gövdəli

Yastı yumru

boz

5-7

Əla saxlanma potensialı var.
Sənaye emalı üçün yararlıdır.

Matilda F1

batterant

Gövdəli

armudvari

Xardal sarısı

4-5

Yüksək məhsuldardır. Sənaye
emalı üçün yararlıdır.

Orange Summer F1

Işiki kari

kol

yumru

Qırmızı-narıncı

1-1,5

Tezyetişən yüksək məhsuldar
hibriddir.

IR

Sampson F1

Hibrid
Celesta F1
saytında verilib |
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Sezon

İstehsal növü

Bütün sezon üçün

Bütün sezon üçün
isidilən şüşə istixana |

Qeyd

isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə.

ZYMV/WMV/PRSV

Qeyd

HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın.
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Kahı
Sort

Təsviri

HR

IR

Yarpaq kahı və ya bataviya
Grand rapids
Pearl Gem

Yarpaq kahının populyar sortudur. Yarpaqları açıq yaşıldır,
kələ-kötürdür. Boş yarımbaşı tez əmələ gətirir. Yarpaqların
kənar yanıqlığına davamlıdır.

Kismy

Yaz, payız və qışda becərilən, həcmli çətiri olan
yeni tezyetişən sortdur. Yarpaq sıx və dalğalıdır. İşıq
çatışmamazlığı və aşağı temperaturda böyümə sürətini
saxlayır. Yarpaqların kənar yanıqlığına davamlıdır.

Bl:16-26,28,31,32EU

Caipira

Yaşıl kahının yaz, payız və qışda becərilən, əla sortudur.
Yüksək əmtəəlik məhsul verimi var. Tez çəki yığır və
yayda normadan artıq uzanmır. Zəif qabarıqlı yarpaqları
var. Yarpaqların kənar yanıqlığına və saplaqlanmağa çox
davamlıdır.

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

LMV:1

Estony

Ağır, dalğalı yarpaqları olan iri rozetkası var. Yarpaqların
kənar yanıqlığına və saplaqlanmağa davamlıdır. Əla
əmtəəlik görünüşü var. Gec yazda, yayda və erkən payızda
becərmək üçündür.

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

LMV:1

Noisette

Açıq yaşıl dalğalı yarpaqları olan iri rozetkası var. Yazda
kiçik baş əmələ gətirir. Yazda və payızda becərmək
üçündür.

Bl:16,21,23,32EU

LMV:1

Pearl Gem

Rim kahısı və ya romano

Sort

Təsviri

HR

IR

Kahı aysberq

Etibarlı iribaş kahıdır. Yarpaqları parlaq tünd yaşıldır.
Yarpaqların kənar yanıqlığına və saplaqlanmağa davamlıdır.
Çox düzənli bitkidir. Əla dadı var. Yaz əkini üçündür.

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

LMV:1/Ss

Corbana

Plastik və tez böyüyən sortdur. Yarpaqların kənar
yanıqlığına və saplaqlanmağa davamlıdır. İsti şəraitdə
həcmli baş formalaşdırır.

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

LMV:1

Xanadu

Özəyi sarı olan orta tünd yaşıl baş əmələ gətirir. Əla dadı
var. Yarpaqların kənar yanıqlığına davamlıdır. Əla saxlanır.

Bl:16,21,23,32EU

LMV:1

Estrosa

İri, oxşar rozetkalarının qıvrım- qıvrım yarpaqları açıq
yaşıldır. Yazda, yayda və payızda becərmək üçündür.

Bl:16,21,23,32EU

Monary

Yazda və yayda becərilən yeni kahı sortudur. Cəlbedici
əmtəəlik görünüşü var. Rozetkaları çox oxşardır.

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

Feska

Yarpaqları dalğalı, albalı- qırmızı rəngdədir. Rozetkanın
içərisində yaşıl rəng saxlanır. Yazda, yayda və payızda
becərmək üçün tövsiyyə edilir.

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

Tuska

Qıvrım, sıx, qırmızı yarpaqlı,tez böyüyən kahıdır. İlboyu
becərmək üçündür. Uzun müddət əmtəəlik görünüşünü
saxlayır.

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

Xanadu

Kahı Lollo bionda

Ensemble

Erkən yazda ilk əkinlər üçün yararlı, tez boy atan sortdur. Yüksək keyfiyyətli böyük başı olur.

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

Stylist

Erkən yaz və payızın sonunda becərilən sortdur.

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

Diamond

İri ölçülü yastı yumuru baş formalaşdırır.

Bl:17EU

Expression

Əla stresə davamlı plastik sortdur. İri baş formalaşdırır. Yarpaqların kənar yanıqlığına və
saplaqlanmağa davamlıdır. Yazın sonunda, yayın əvvəlində və payızın əvvəlində becərmək üçündür.

Bl:16-27,29,31,32EU

Saula

Bütün sezonlarda becərilə bilən, plastik və stresə davamlı yeni sortdur. Sənaye emalı üçün əla
uyğundur.

Bl:16,21,23,32

Papiro

Yay istehsalı üçündür, yavaş yavaş baş formalaşdırır. Yarpaqların kənar yanıqlığına və saplaqlamağa
davamlıdır. İri baş formalaşdırır.

Kahı Lollo rossa

Fol:1

Bl:16,21,23,32EU

HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı |Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat
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Bacio

Tuska

HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı |Davamlılıq kodunun
açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com saytında verilib. | isidilən şüşə istixana |
isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə
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Göyərtilər
Sort

Kəsilmə
üçün

Emal
üçün

Dibçəkdə
becərmək
üçün

Qeyd

Cəfəri

Gigante d’Italia

Argon

Xenon

Goldkrone

Gigante d’Italia

+

+

+

Cəfərinin sığallı yarpaqları olan məşhur yüksək məhsuldar sortudur. Yarpaqları iridir,orta yarıqlıdır, tünd
yaşıldır. Tez böyüyür. Güclü xoş ətri var.

Argon

+

+

+

İtalya Nəhəngi tipindən olan sığallı yarpaqlı yeni cəfəri sortudur. Yarpaqların rozetkası şaquli boy atır. Sıx,
iri, tünd yaşıl yarpaqları var. Uzun müddət əmtəəlik görünüşünü saxlayır. Yalançı unlu şehə çox davamlıdır.

+

+

Qıvrım yarpaq cəfəridir. Dərin yarılmış, şaquli bitən, yığcam yarpaqları var.

Mooskrause 2
Şüyüd
Goldkrone

+

+

+

Hətta isti şəraitdə saplqalamağa davamlı və yüksək məhsuldarlıq potensialı olan tetraploide sortdur.
Yarpaqları nazik yarılmış, tünd yaşıl, orta görünən mum örtüklüdür.

Green Sleeves

+

+

+

Tünd yaşıl yarpaqlı etibarlı sortdur. Saplaqlamağa davamlıdır, ilboyu becərmək üçün tövsiyyə edilir. Adi
sortlarla müqayisədə böyük yarpaq kütləsi yaradır.

+

Dibçəkdə becərilən, tünd yaşıl yeni şüyüddür. Qısaldılmış buğumaraları olan tez böyüyən və yığcam bitkidir.
İlboyu becərmək üçün tövsiyyə edilir.

Ella
Reyhan
Green Sleeves

Ella

Rosie

Marian

Rosie

+

+

+

Yarpaqları və gövdəsi bənövşəyi rəngdə olan reyhandır. Bərk gövdəli, şaquli bitən, yığcam bitkidir. Qışda
dibçəkdə becəriləndə eyni və intensiv rəng almasını saxlayır. Dolğun ətiri və tez boy atması ilə fərqlənir.

Marian

+

+

+

Orta ölçülü, tünd yaşıl yarpaqlı reyhandır. Yarpaqların kənar yanıqlığına qarşı davamlıdır. Aşağı temperatura
davamlı olması problemli şəraitlərdə daşınmada keyfiyyətini saxlamağı təmin edir.

Edwina

+

+

+

İlboyu becərilən etibarlı, tez böyüyən sortdur. Zəif işıqlanma şəraitində becərildikdə əla nəticələr
göstərmişdir. Bitkiləri çox düzənlidir.

+

Qısa buğumları olan yığcam sortdur. İntensiv ətri olan yarpaqları uzunsov, tünd yaşıl, orta ölçüdədir. Süni
işıqlanma dəstəyi ilə becərildikdə əla nənicələr verir. Cəlbedici əmtəəlik görünüşünü uzun müddət saxlayır.
İlboyu becərmək üçündür.

Emily
+

+

+

Nəzərəçarpan limon ətirli reyhandır. Nazik, sığallı yarpağı oval formasındadır. Tez böyüyür.

+

+

+

Nazik gövdələri , yarpaqlarının kənarı dərin iri yarılmış diş-diş olan koriandrdır. Saplaqlamağa nisbi
davamlıdır, yüksək temperaturda becərilə bilər.

Grazia

+

+

+

Yığcam oxşar bitkilərdir. Yarpaqları tünd yaşıl, yarılmış, uzun, və diş- dişdir. Cəlbedici əmtəəlik görünüşü
var. Saplaqlaşağa davamlıdır və ilboyu becərmək üçün tövsiyyə edilir.

Tricia

+

+

+

Qalxmış rozetka yaradan, yeni tez böyüyən sortdur. Yarpaqları üçün böyük ölçü xasdır. Çox düzənli
bitkilərdir. Peronosporioza qarşı sahə davamlılığı var. İlboyu becərmək üçündür.

+

+

+

Tez böyüyən, yüksək məhsuldar, iri oval yarpaqlı sortdur.

Lemona
Koriandr
Edwina

Emily

Lemona

Celbunch

Marino
Yabanı rukola

Salatlıq rukola
Rucola coltivata
Marino
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Grazia

Tricia

Rucola coltivata
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Saxtakarlıqdan qorunun
Satış və tədarük şərtləri və qaydaları Enza Zaden şirkəti tərəfindən tərtib edilib.
Enza Zaden ticarət markası altında satılan bütün növ toxumlar dünya bazarının
yüksək tələblərinə uyğundur.

Bitki
Pomidor

Enza Zaden toxumlarının assortimenti haqqında, texniki suallara görə əlavə
məlumat və toxum almaq üçün Enza Zadenin Sizin regiondakı distribütorlarına
müraciət edin. Distribütorların ünvan və telefonları www.enzazaden.com

Virus xəstəlikləri

Göbələk xəstəlikləri

Davamlılıq
Bizim bitkilərin növlərinin davamlılığı kodlaşdırılmışdır (davamlılıq kodları siyahısına
www.enzazaden.com da baxın), əgər başqa cür göstərilməyibsə. Əgər növ birdən
çox patogenə qarşı davamlıdırsa, fərdi davamlılıq kodu bu “/” işarə ilə ayrılacaqdır.
•	Əgər növün davamlılıq kodunda patogenin müəyyən pasına qarşı davamlılıq
göstərilmişdirsə, bu o deməkdir ki, növ yalnız patogenin qeyd olunmuş rasına
qarşı davamlıdır.
•	Əgər növün davamlılıq kodunda növün patogenin spesifik rasa qarşı davamlılığı
göstərilməmişdirsə, bu o deməkdir ki, növ patogenin yalnız qeyd olunmamış
müəyyən raslarına qarşı davamlıdır və deməli ki, həmin patogenlə yoluxmamağa
zəmanət verilmir

Yüksək davamlılıq (HR) – bitkilərin eyni şəraitdə davamsız bitkilərlə müqayisədə
xəstəlik və zərərvericilərin inkişafını daha güclü məhdudlaşdırması deməkdir. Buna
baxmayaraq hətta bu bitkilərdə də yoluxma əlamətləri və güclü yoluxma zamanı
məhsul itkisi ola bilər.
Orta davamlılıq (IR) – bitkilərin müəyyən xəstəlik və zərərvericilərin inkişafını
məhdudlaşdırması deməkdir, ancaq yüksək davamlı bitkilərlə müqayisədə
orta davamlı bitkilərdə yoluxma əlamətləri və zərər dərəcəsi daha çox ola bilər.
Orta davamlı bitkilərdə eyni becərmə və yoluxma şəraitində davamsız bitkilərlə
müqayisədə daha az yoluxma əlamətləri və zərər dərəcəsi müşahidə edilir.
Dözümlülük – bitkinin görünüşünə, məhsuluna və inkişafına ciddi təsir olmadan
abiotic stres hallarına tab gətirməsi deməkdir.

Zərərvericilər

Xiyar

Yemiş

Kahı

Qabaq

Xəstəliyin və ya zərərvericinin Azərbaycanca adı

TSWV

Tomato spotted wilt virus

Pomidorun tunclaşması

TYLCV

Tomato yellow leaf curl virus

Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması

ToMV

Tomato mosaic tobamovirus

Pomidorun mozaikası

TANV

Tomato apex necrotic virus

Pomidorun uc nekrozu virusu

Ff

Fulvia fulva (ex. Cladosporium fulvum)

Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik

Fol

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Fuzarioz solma

For

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

Kökün fuzarioz çürüməsi гниль корней

Lt

Leveillula taurica

Unlu şeh

On

Oidium neolycopersici

Unlu şeh

Va

Verticillium albo-atrum

Vertitsilyoz solma

Vd

Verticillium dahliae

Vertitsilyoz solma

Aal

Alternaria alternata f.sp. lycopersici

Pomidor gövdəsinin Alternarioz xərçəng

Ss

Stemphylium solani

Boz yarpaq ləkəliliyi

Ma

Meloidogyne arenaria

Nematod

Mi

Meloidogyne incognita

Nematod

Mj

Meloidogyne javanica

Nematod
Bakteriyal ləkəlilik

Bakteriya xəstəlikləri Pst

Pseudomonas syringae pv. tomato

Si

Silvering

Virus xəstəlikləri

CMV

Cucumber mosaic cucumovirus

Adi mozaika огурца

CVYV

Cucumber vein yellowing virus

Xiyar borularının saralması

ZYMV

Zucchini yellow mosaic virus

Sukkuninin sarı mozaikası

PRSV

Papaya ringspot virus

Papaya halqalı ləkəsi

Ccu

Cladosporium cucumerinum

Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik

Cca

Corynespora cassiicola

Yarpaq ləkəliliyi

Px

Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea)

Unlu şeh

Gc

Golovinomyces cichoracearum (ex. Erysiphe cichoracearum)

Unlu şeh

Tm

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

Tütün mozaikası

PVY

Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus

Kartofun Y-virusu

TSWV

Potato virus Y

Pomidorun tunclaşması

PepMoV

Virus xəstəlikləri

Tomato spotted wilt virus

Bibər ləkəliliyi

Bakteriya xəstəlikləri Xcv

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Qara bakteriya ləkıliliyi

Virus xəstəlikləri

MNSV

Melon necrotic spot virus

Yemişin nekrotik ləkəliliyi virusu

Göbələk xəstəlikləri

Fom

Fusarium oxysporum f.sp. melonis

Fuzarioz solma
Unlu şeh

Px

Podosphaeria xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea)

Virus xəstəlikləri

LMV

Lettuce mosaic virus

Kahı mozaikası

Göbələk xəstəlikləri

Bl

Bremia lactucae

Yalançı unlu şeh

Zərərvericilər

Nr

Nasonovia ribisnigri

Kahının yarpaq mənənəsi

Pb

Pemphigus bursarius

Kahının kök mənənəsi

Bakteriya xəstəlikləri Ss

Sphingomonas suberifaciens (ex. Rhizomonas suberifaciens)

Kahı köklərinin probkalaşması

Virus xəstəlikləri

ZYMV

Zucchini yellow mosaic virus

Sukkuninin sarı mozaikası

WMV

Watermelon mosaic virus

Qarpız mozaikası

PRSV

Papaya ringspot virus

Papaya halqalı ləkəsi

Px

Podosphaeria xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea)

Unlu şeh

Göbələk xəstəlikləri
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Xəstəliyin və ya zərərvericinin Latınca və ya İngiliscə adı

Abiotik stres

Göbələk xəstəlikləri

Bibər

Kod
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General Terms and Conditions of Sale (Enza Zaden’s ref. no. EX2015)
Article 1 - Definitions
1. Buyer shall mean the natural person or legal
entity entering into a contract of sale with Enza
Zaden for the purchase of Products.
2. Enza Zaden shall mean Enza Zaden Export
B.V., having its registered office in (1602 DB)
Enkhuizen at Haling 1/E and registered at the
Chamber of Commerce Noordwest Holland in
Alkmaar.
3. Enza Zaden and Buyer hereinafter together
referred to as the Parties and individually as
Party.
4. Incoterms shall mean the Incoterms published
by the International Chamber of Commerce in
Paris (ICC) and currently in use.
5. Intellectual Property Rights shall mean all
current and future intellectual property rights,
including but not limited to plant breeder’s
rights, utility patent rights, patent rights, design
rights, copyrights, trade secrets, trademarks
and service marks and/or any other rights,
throughout the world.
6. Naktuinbouw shall mean the Netherlands
Inspection Service for Horticulture having its
registered office at Sotaweg 22, Postbus 40,
2370 AA Roelofarendsveen, The Netherlands.
7. Order Confirmation shall mean the written
confirmation of acceptance by Enza Zaden of
the Purchase Order, by means of letter, email or
packing note.
8. O ffer shall mean particular terms applicable to
a specific sale proposed by Enza Zaden to the
Buyer.
9. 	Plant Material shall mean all plants and crops,
produced or cultivated out of the Products, and
destined for human (and animal) consumption.
10.	Products shall mean seeds and planting material
delivered by Enza Zaden to the Buyer.
11. P
 rocessing shall mean the treatment of the
Product including but not limited to the
treatment for the improvement of the sowability,
germination, plant quality and the prevention of
pests and/or diseases.
12. P
 rice List shall mean an overview of the selling
prices of Products that Enza Zaden publishes
and distributes from time to time.
13. Purchase Order shall mean an instruction for the
purchase of Products placed by Buyer.
14. R
 esistance Terminology shall mean the
information and terminology provided in the
Schedule.
15. Schedule shall mean the annex to the
Agreement and to these General Terms and
Conditions of Sale.
16. P
 roduct Specifications shall mean the
information published on the Enza Zaden
websites and pages.
Article 2 - A pplicability of These General Terms
and Conditions
1. T hese General Terms and Conditions of Sale,
including the Schedule, shall apply to and be
part of all Order Confirmations and Offers from
Enza Zaden to the Buyer relating to Products
and are together hereinafter referred to as
the “Agreement”, unless expressly provided
otherwise in the Agreement.
2. 	T he applicability of the Buyer’s general
(purchase) terms and conditions is herewith
explicitly excluded.
3.	Enza Zaden reserves, under its sole discretion,
the right to change these Terms and Conditions
of Sale from time to time. A new version of The
Terms and Conditions of Sale will be applicable
and govern the purchase(s) from the time on
which Enza Zaden informed the Buyer of the new
version, provided that purchases that are already
concluded, will be in accordance with the earlier
existing version of The Terms and Conditions of
Sale.
4. 	A ny provision of these General Terms and
Conditions of Sale that is ruled to be null, void or
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invalid by a final court judgment or administrative
order and is no longer open to appeal, shall be
replaced by a provision that approximates as
much as possible the purpose and intent of the
invalid provision. The invalidity of one of the
provisions shall not affect the other provisions
agreed by the Parties.
5. 	A person who is not a party to the Agreement
shall not have any rights to enforce its terms or
conditions.
Article 3 - Purchase Order and Order Confirmation
1. 	Enza Zaden agrees to sell Products to the Buyer
at the rates set forth in Enza Zaden’s Price List or
as determined in an Offer.
2. 	A ny Offer made by Enza Zaden is non-binding
and will lapse in any case after five working days,
or any other specified time stated by Enza Zaden.
3. 	A n Agreement shall enter into force between
Enza Zaden and the Buyer upon Order
Confirmation or upon acceptance of an Offer.
No rights or obligations shall therefore arise
between the Parties until the Order Confirmation
has been sent or an Offer has been accepted.
4. 	A ll Purchase Orders are subject to the usual
harvest and processing reservations. In the event
of aforementioned reservations, Enza Zaden
is not obliged to deliver but will endeavor to
deliver pro-rata quantities and/or comparable
alternatives, and Buyer shall not be entitled to
any compensation of damages or costs.
5. 	Enza Zaden shall use its reasonable endeavors
to perform according to the Purchase Order.
Nevertheless, Enza Zaden shall at least be
entitled to deviate from the Purchase Order
placed by the Buyer with respect to size,
packaging, quantity or weight.
6. 	When placing a Purchase Order, the Buyer shall
report which information, specifications and
documents are required under the rules and
regulations of the country of delivery. The Buyer
shall be responsible to inform Enza Zaden of any
formalities that must be complied with to enable
import. The Buyer shall also provide Enza Zaden
with information on any required certificates,
phytosanitary matters, import documents or
invoices.
7. 	Enza Zaden is not liable for delays or nonhandling of a Purchase Order resulting from or
in connection with the Buyer’s failure to comply
with any of its obligations under Article 3. The
Buyer shall be liable for any loss or damage
incurred by Enza Zaden resulting from or in
connection with such failure.
Article 4 - Prices
1. 	A ll prices stated by Enza Zaden in its Price List
and/or in an Offer are in Euro’s, exclusive of
additional charges and costs, including but not
limited to handling fees, transport and insurance
costs, (quality) certificate costs, value added tax
and charges for which Enza Zaden reserves its
rights to invoice Buyer when applicable.
2. 	A ll stated prices in the Price List are subject to
adjustment by Enza Zaden. Enza Zaden reserves
the right to unilaterally change the prices. Any
new prices will be communicated to the Buyer
by Enza Zaden and substitute earlier listed and/or
offered pricing.
3. 	For distinctive vegetable seed varieties, sold
and purchased under specific conditions, an
additional price - per square meter or any other
quantitative unit - can be charged and included
in the Agreement. This additional price will be
valid for one single commercial production or
cultivation of Plant Material, unless otherwise
agreed upon between Parties.
Article 5 - Cancellation
If a Purchase Order is cancelled by the Buyer after
an Agreement has been concluded, the Buyer is
liable to pay a minimum of 10% of the price that

Enza Zaden would have charged upon delivery,
without limiting Enza Zaden’s right to demand
compensation of its damage and costs in full.
Article 6 - Shipping
1. 	Enza Zaden shall endeavor to ship the purchased
Products to the Buyer in accordance with
the shipping date mentioned in the Order
Confirmation or acceptance of the Offer.
2. 	T he shipping date agreed by the Parties is an
indication only and should not be regarded as
guaranteed. In the event of delay or failure to
ship, the Buyer shall inform Enza Zaden in writing
and shall - as its sole and exclusive remedy allow Enza Zaden a further reasonable period of
time to ship the Products. In no event shall Enza
Zaden be liable for damage, penalty, loss, injury
or expense, due to delay or failure in shipping
and/or delivery nor shall Buyer be entitled to
terminate the Agreement.
3. 	Shipping by Enza Zaden takes place “Carriage
Paid To” (CPT, Incoterms) the agreed destination.
The Buyer hereby authorizes Enza Zaden to
select the carrier and to charge the cost of
transport to the Buyer. The risk of loss of or
damage to the Products, as well as any additional
costs due to events occurring after the time the
Products have been delivered to the carrier is
transferred from the Enza Zaden to the Buyer
when the Products have been delivered into the
custody of the carrier.
4. 	When delivering in parts Enza Zaden will invoice
each delivery separately.
Article 7 - Payment
1. 	T he Buyer shall arrange for payment in Euros
within thirty (30) days from the date of invoice
by transfer into a bank account specified by Enza
Zaden. Any different payment term must be
agreed upon between Parties in the Agreement.
2. 	T he Buyer does not have the right to suspend
payment or make deductions or set-offs.
3. 	T he Buyer shall be automatically in default
without any notice being required, when not
timely meeting any payment term.
4. 	In case of payment in installments, the Buyer
shall be in default without any notice being
required in the event of any overdue installment
and the remaining installments shall become
immediately due.
5. 	Interest at a rate of one percent per calendar
month shall be charged to overdue accounts.
Enza Zaden reserves the right to adjust interest
rates having notified the Buyer thereof in due
time.
6. 	Enza Zaden has the right to proceed with
extrajudicial collection of overdue accounts
without prior notice being required. The Buyer
shall pay all costs of extrajudicial collection
amounting to at least 15% of the overdue sum
payable at a minimum rate of EUR 250 ex VAT.
7. 	Payments made by the Buyer shall first serve to
reduce the extrajudicial costs of collection due at
that point, subsequently the outstanding interest
and then the outstanding invoices in date order
starting with the oldest invoice.
8. 	Enza Zaden reserves the right to suspend
performance under any Agreement with the
Buyer, including but not limited to withholding
all deliveries, until such time as all and any
outstanding payments owed by the Buyer to
Enza Zaden under any Agreement have been
made.
Article 8 - Complaints
1. 	T he Buyer shall inspect the Products upon
delivery or as soon as possible thereafter. The
Buyer shall determine, in accordance with the
Agreement, whether:
- the correct items have been delivered;
- the correct quantities have been delivered;
- the items delivered satisfy all quality

requirements expressly agreed to in writing by
the Parties.
2. 	T he Buyer shall notify Enza Zaden in writing
within five working days after delivery of any
visible defect or deficiency. In case of non-visible
defects, the written notification must be given
within five working days after discovery of the
defect.
3. 	T he written notice shall provide the consignment
information (seed lot number, the packing
slip and the invoice details), the basis for any
complaint as well as any supporting evidence
(photo’s, expert statements etc.) in such a
manner that Enza Zaden or a third party expert
can verify the complaint. The Buyer shall
maintain records of the use and status of the
Products and/or Plant Material. Enza Zaden is
entitled to and the Buyer will unconditionally
cooperate at its expense with any inspection,
testing or other verification by Enza Zaden of the
Products and/or Plant Material involved.
4. 	In no event shall the Buyer return the Products
unless otherwise agreed by Enza Zaden in
writing.
5. 	In the event that Enza Zaden does not receive
written notice of a complaint within the
applicable time periods, the Buyer shall be
deemed to have accepted the Products. All
claims for damage or loss not made in writing
within the applicable time period shall be
deemed waived by the Buyer and the Buyer
expressly assumes and accepts all liability for
such damage or loss.
6. 	In the event that the Parties are unable to resolve
a dispute regarding the quality of the Products
and/or Plant Material, either Party may order an
inspection to be performed by Naktuinbouw,
with the Party proven to be wrong paying the
cost of the inspection. The inspection shall
be performed on a certified sample and the
findings shall be binding on both Parties, without
prejudice to their right to submit disputes
concerning the consequences of these findings
in accordance with Article 17.
7. 	T he Buyer’s exclusive remedy and Enza Zaden’s
sole liability under this Article 8 is set out by
Article 12, below.
Article 9 - Reservation of Title
1. 	Enza Zaden shall retain title to the Products until
the Buyer has complied with all its obligations
towards Enza Zaden including but not limited
to payment of invoices, contractual interest and
extrajudicial costs of collection.
2. 	T he Buyer may use the Products delivered by
Enza Zaden in the ordinary course of business
but may not pledge them or the Plant Material to
third parties or otherwise use them as security
for claims without Enza Zaden’s prior written
consent.
3. 	In the event that the laws of the country where
the Products are delivered provide for fartherreaching possibilities to reserve title other than
those contained in this Article, such possibilities
shall be deemed to have been agreed by the
Parties because the Buyer will be aware from
these General Terms and Conditions of Sale that
Enza Zaden’s reservation of title in the Products
and/or Plant Material is a condition precedent to
entering into an Agreement with the Buyer.
4. 	At the first request of Enza Zaden, the Buyer shall
pledge all the Products and/or Plant Material and
all proceeds there from to Enza Zaden or create
any other security satisfactory to Enza Zaden.
Article 10 - Force majeure
1. 	In the event of force majeure and without judicial
intervention being required, Enza Zaden shall be
able to wholly or partially suspend execution of
the Agreement or, if the event of force majeure
persists, to wholly or partially terminate it. In no
event shall Enza Zaden be liable or required to

pay any compensation to the Buyer in relation to
such suspension or termination.
2. 	Force majeure means: any circumstance
that could not be reasonably foreseen and/
or influenced by Enza Zaden and as a result of
which delivery of all or any of the Products is
not reasonably possible or cannot reasonably
be required. Force majeure includes but is not
limited to war, risk of war, riots, floods, water
damage, fire, transport difficulties, unforeseen
technical complications, breakdowns, strikes at
Enza Zaden or at any third party engaged by Enza
Zaden, blockades, bans on import or export, full
or partial seizure or requisition of stocks at Enza
Zaden, any of its subsidiaries or suppliers by civil
or military authorities, lack of transport capacity,
non-delivery or late delivery by suppliers of
Enza Zaden, machine breakdowns, destruction
and other stagnations in the companies of Enza
Zaden, any of its subsidiaries or suppliers as well
as scarcity as a result of which delivery of all or
any of the Products is not reasonably possible or
cannot reasonably required.
3. 	Force majeure also means any circumstance
that gives reason to rely on the harvesting
and processing reservations usual in the seed
industry. Such circumstances entitle Enza Zaden
to deliver to the Buyer a pro rata volume of the
order, without prejudice to any other rights of
Enza Zaden under this Article.
Article 11 - Use (License) of the Products and
Product Information
1. 	Enza Zaden grants the Buyer a non-exclusive,
non-transferable and limited license for the
duration of the Agreement to use the Products
for the sole purpose of a single commercial
production or cultivation and sale of Plant
Material.
2. 	T he Buyer must not use or cause or permit
the use of the Products or Plant Material for
any research, breeding, molecular or genetic
analysis, crop, seed (re)production, propagation
and/or multiplication or for any other purpose
other than commercial production or cultivation
of Plant Material in accordance with this Article.
3. 	T he Buyer is –except with prior written consent
and subject to any conditions from Enza Zadennot permitted to supply any Product to any other
person or entity for production or cultivation nor
distribute, sell, transfer, sublicense, encumber,
mortgage, pledge, offer as security any Product
to and/or on behalf of any (legal) person or entity.
4. 	In the event that the Buyer who after receiving
written consent from Enza Zaden sells and
transfers Products to a third party shall expressly
impose the obligations of Article 11, paragraph
1, 2 and 3 on that third party and provide in
its agreement with such third party that these
clauses are also included for the benefit of
Enza Zaden, which may rely on them in legal
proceedings in case of violation thereof by the
third party.
5. 	T he Buyer shall not employ subcontractors for
the execution of any of its rights and obligations
under these General Terms and Conditions
of Sale without prior written consent of Enza
Zaden. Such consent will normally be given by
Enza Zaden upon prior written request from
Buyer for the cultivation of Plant Material by a
third party for the sole benefit of Buyer, subject
to any conditions that Enza Zaden may require
the Buyer to include in its agreement with such
third party.
6. 	A ll illustrations, catalogues, documents and
statements provided by or on behalf of Enza
Zaden about quality, composition, weight,
measurement, treatment in the broadest sense,
applications and properties of the Products are
based as closely as possible - on Enza Zaden’s
test results and practical experience, however
without any guarantee, representation or

warranty regarding purpose or performance.
7. 	T he Buyer acknowledges that any information
provided by Enza Zaden in relation to the quality
(such as viability, germination, mechanical or
genetic purity, seed health) and performance of
the Products applies only to the tests done by
Enza Zaden, to the specific seed sample used
and to the specific conditions under which the
tests were done. The Buyer agrees that the
abovementioned information does not constitute
an express or implied warranty.
8. 	T he Buyer acknowledges that the results
obtained by the Buyer with the Products depend
on such factors as the place of cultivation,
the conditions prior to and during cultivation,
including but not limited to storage of Products,
the climate, the soil and crop protection methods
used by the Buyer. The Buyer shall be solely
responsible for determining the suitability and
appropriateness of the use of the Products in
the different conditions and/or for the different
purposes.
9. 	Enza Zaden provides product information to
assist the Buyer and under no circumstances
shall Enza Zaden be liable to the Buyer for results
deviating from that information. Enza Zaden shall
not be held liable for any information provided in
relation to Resistances as defined in Schedule 1,
Resistances to diseases indicated per Product,
nor the Product Specifications as published on
the Enza Zaden websites and pages.
10.	A ny and all warranties shall lapse and Enza
Zaden shall not be liable for any Product that
has been repacked, treated, conditioned and/or
manipulated in any way by the Buyer or by Enza
Zaden or a third party on the Buyer’s request.
11.	T he Buyer acknowledges that Products delivered
by Enza Zaden are not fit for human or animal
consumption.
Article 12 - Liability and Indemnity
1.	Enza Zaden shall in no event be liable to Buyer (or
any third party affected under the Agreement) for
any special, punitive, incidental or consequential
damage, including but not limited to loss of
profits, yield, goodwill, revenue, production,
contracts or opportunity.
2. 	In any event and to the greatest extent permitted
by law, Enza Zaden’s liability shall be limited
to the amount (excluding VAT) invoiced in
respect of the subject Products, and shall,
at Enza Zaden’s election, be limited to either
replacement of the Products for no further fee or
an amount equal to the price of the Products.
3.	Any potential claim for liability or compensation
shall expire in the event that no such claim has
been brought forth within 12 months of the
delivery of the products.
4.	The Buyer hereby explicitly understands and
agrees to this limitation of Enza Zaden’s liability.
5.	The Buyer shall indemnify, hold harmless and
defend Enza Zaden and its affiliates (current and
former), directors and employees against any
and all third-party claims, actions, proceedings,
and suits and related liabilities, damages,
settlements, penalties, fines, costs and expenses
(including, without limitation reasonable attorney
fees) incurred by Enza Zaden arising out of or
relating to Buyer’s violation or breach of any term
of the Agreement, use or misuse of the Products,
and/ or the fault, negligence or wilful intent of
Buyer.
Article 13 - Intellectual Property Rights
1. 	T he Buyer agrees and acknowledges that,
subject to the license provided under Article
11, paragraph 1, the exclusive right, title to and
interest in all Intellectual Property Rights on
the Products, Plant Material or any mutations,
varieties or (biological) material obtained
therefrom or included therein, including but not
limited to genetics, traits, technology and/ or all

its (phenotypical) characteristics, as well as in
the Enza Zaden trademarks shall at all times be
and remain absolutely vested in Enza Zaden or in
any of its affiliates.
2. 	If and to the extent that the Buyer under the
applicable law could establish any Intellectual
Property Right in the Products, Plant Material or
any mutations, varieties or (biological) material
obtained therefrom or included therein, including
but not limited to genetics, traits, technology
and/or all its (phenotypical) characteristics,
the Buyer agrees that the Buyer will not do so
but rather transfer without undue delay such
Intellectual Property Rights to Enza Zaden,
which accepts such transfer. The Buyer hereby
authorizes Enza Zaden to register and otherwise
effect or complete such transfer under the
applicable law and shall at Enza Zaden’s request
assist in and carry out all actions deemed
necessary by Enza Zaden to register, effect and
complete such transfer.
3. 	T he Buyer agrees neither to use nor register any
trademark, trade name, company name, domain
name, symbols or variety designation which is
identical or confusingly similar to the trademarks,
trade name, company name, domain name, or
symbols or variety designation owned by Enza
Zaden or any of its affiliate.
4. 	T he Buyer may not use Enza Zaden’s trademarks,
trade name and/or trade dress for any purpose
unless otherwise approved in writing by Enza
Zaden.
5. 	In the event that the Buyer finds, observes or
discovers a derived variety, including but not
limited to any mutation in the production and
cultivation of the Plant Material, the Buyer
shall immediately notify Enza Zaden thereof by
registered letter.
6. 	At the written request of Enza Zaden, the Buyer
shall immediately provide Enza Zaden with
sufficient material from the derived variety (e.g.
mutant), for testing purposes.
7. 	In the case of a derived variety (e.g. mutant)
Buyer shall require the prior authorization of
Enza Zaden for the following acts in respect
of constituents of the mutation or harvested
material of the mutation: (a) production or
reproduction, (b) conditioning for the purpose
of propagation, (c) offering for sale, (d) selling
or other marketing, (e) importing to and/ or
exporting; (f) stocking for any of the purposes
mentioned above.
8. 	New mutations derived from the mutations
shall also be regarded as a derived variety of
the (protected) varieties of Enza Zaden and
paragraphs 5 to 7 of this Article 13 shall apply
accordingly.
9. 	T he Buyer agrees to allow and fully cooperate
with any inspection by Enza Zaden for the
purpose to verify any possible infringement
of Enza Zaden’s rights or violation of the
Agreement. The Buyer shall allow Enza Zaden
or a person or company appointed by Enza
Zaden to have direct access to Buyer’s premises
including, but not limited to, its greenhouses,
administrative and farming activities. The
term ‘activities’ shall be understood to include
activities carried out by third parties on behalf of
the Buyer.
10.	T he Buyer shall fully cooperate with Enza Zaden
to defend its rights against infringement.
Article 14 - D
 efault, Suspension and Termination of
the Agreement
1. 	In the event that a Party fails to perform any of
its obligations under the Agreement and such
default continues for a period of thirty (30)
days after written notice to the defaulting Party
specifying the default, the other Party shall be
authorized to suspend any further performance
of the Agreement or to terminate it out of court
by a registered letter, without prejudice to any of

its other rights under the Agreement, including
but not limited to the right to claim from the
Buyer compensation of all its damage and costs
resulting from such default.
2.	If the Buyer is liquidated, files for bankruptcy
or is granted suspension of payments, makes a
general assignment of its assets for the benefit
of its creditors, becomes subject to receivership
or is dissolved, all its payment obligations shall
be immediately due and Enza Zaden shall be
authorized to suspend any further performance
of the Agreement or to terminate it, without
prejudice to its right to claim compensation from
the Buyer of all its damage and costs resulting
therefrom.
3.	If any of the events mentioned in article 14.2
occurs, the Buyer shall immediately inform Enza
Zaden. The Buyer hereby grants Enza Zaden
the right and/or has the obligation to execute,
file or record such documents and to take any
such actions, necessary to effectuate, enforce
or implement the Agreement, and in particular
to guarantee by preference the payment
obligations.
Article 15 – Final Provisions
1.	These General Terms and Conditions of Sale
replace earlier versions thereof and apply to all
Agreements concluded after the date on which
they have been published on Enza Zaden’s
website under www.enzazaden.com.
2. 	T he Buyer shall not assign its rights and
obligations under the Agreement to third parties
without Enza Zaden’s prior written consent.
3. 	T he Buyer agrees that Enza Zaden shall be
permitted at all times to assign its rights and
obligations under the Agreement to third parties.
4. 	T he Agreement may only be amended by means
of a written document signed by both Parties.
Article 16 - Applicable Law
Each Party irrevocably agrees that the Agreement,
and any dispute or claim howsoever arising out
of or in connection with it or its subject matter or
formation (including non-contractual disputes or
claims), shall be governed by, and construed in
accordance with the law of The Netherlands. The
applicability of the Vienna Sales Convention is
expressly excluded.
Article 17 - Resolution of Disputes
1.	In case of a dispute howsoever arising out of
or in connection with the General Terms and
Conditions of Sale and/or the Agreement, the
Parties shall, if the dispute cannot be resolved
amicably, first refer the dispute to proceedings
under the ICC Mediation Rules. If the dispute
has not been settled pursuant to the said Rules
within 45 days following the filing of a Request
for Mediation or within such other period as
the parties may agree in writing, such dispute
shall thereafter be finally settled under the Rules
of Arbitration of the International Chamber of
Commerce by one or more arbitrators appointed
in accordance with the said Rules of Arbitration.
2.	The place of mediation and of arbitration shall be
Amsterdam, The Netherlands.
3. 	Enza Zaden shall however be entitled to summon
the Buyer at any time to appear before the
competent court in the district in which the
Buyer has its registered office.
4. 	In the event that court proceedings arise that are
ancillary to ICC Mediation and/or ICC Arbitration
the courts of The Netherlands shall have
exclusive jurisdiction to settle any dispute or
claim or issue arising out of or in connection with
the Agreement or connected legal proceedings.
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Schedule 3 - Information per crop

Schedule 1 - Resistance
1. - Terminology and definitions
a)	‘Immunity’ means not subject to attack or
infection by a specified pest or pathogen.
b)	‘Resistance’ is the ability of a plant variety
to restrict the growth and development of a
specified pest or pathogen and/or the damage
they cause when compared to susceptible plant
varieties under similar environmental conditions
and pest or pathogen pressure. Resistant varieties
may exhibit some disease symptoms or damage
under heavy pest of pathogen pressure.

Two levels of resistance are defined:
I.	High resistance (HR): plant varieties that
highly restrict the growth and development of
the specified pest or pathogen under normal
pest or pathogen pressure when compared
to susceptible varieties. These plant varieties
may, however, exhibit some symptoms
or damage under heavy pest or pathogen
pressure.
II.	Intermediate resistance (IR): plant varieties
that restrict the growth and development
of the specified pest or pathogen, but
may exhibit a greater range of symptoms
or damage compared to highly resistant
varieties. Intermediately resistant plant
varieties will still show less severe symptoms
or damage than susceptible plant varieties
when grown under similar environmental
conditions and/or pest or pathogen pressure.
c)	‘Susceptibility’ is the inability of a plant variety
to restrict the growth and development of a
specified pest or pathogen.

2. - Information per variety
Resistances in varieties of our crops will be coded
(see coding list at www.enzazaden.com), unless
indicated otherwise. In case a variety is resistant to
more than one pathogen, the individual resistance
codes will be separated by the symbol ‘/ ‘.
If in a resistance code of a certain variety reference
is made to certain strains for which the resistance is
claimed this means that no resistance is claimed to
other strains of the same pathogen.
If, in a resistance code, no reference is made to
strains of the pathogen for which the resistance is
claimed, resistance is claimed only to certain not
further specified strains of the pathogen and we
hereby disclaim any guarantee that the variety will
not be infected by the said pathogen.

Schedule 2 - Product Specifications
1. Introduction

2. General Definitions

Vegetable growing has become a highly specialized
and intensive activity. As a result of the ever
increasing demand for a better quality, vegetable
growers and plant raisers require an improved quality
of basic material.

a) ‘Normal Seed’
In general normal seed has not been subjected to
special processes. It is sold by weight and/or by
count, depending on the product. Normal seed
complies with the EEC standards.

The demand for specific seed forms and more
information about seed quality has strongly increased
to better influence emergence and required number
of plants.

b) ‘Precision’
‘Precision’ seed has been subjected to additional
processes. It is of a uniform size and has high
germination capacity. ‘Precision’ seed is sold by count
and complies with the standards as provided in
the table below.

Seed is a natural product. The often varying
environmental conditions thus influence final results.
It is therefore often not possible to give detailed
information about seed performance and other seed
characteristics.
In order to meet customer’s demands, Enza Zaden
has drawn up quality standards for the various seed
categories.
The specifications mentioned are Enza Zaden’s
minimum standards. In relation to germination, the
specifications are based on the use of ISTA methods.
In the event that the seed does not meet the product
specifications mentioned, Enza Zaden will inform their
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c) ‘Priming’
Priming is defined as an activation of the germination
process in order to break seed dormancy or obtain
a faster or more uniform emergence after sowing.
Primed seed is sold by count.
d) ‘Pill’
Pill is the product of a seed pelleting/ coating
procedure. Pelleting is defined as the process of
changing the seed form by covering it with filling
materials with the main purpose to facilitate easier

sowing. Also additional ingredients may be added.
Pelleted seed is sold by count and complies with the
standards as provided in the table below.
e) ‘Filmcoat’
Filmcoat is a full covering, usually pigmented layer
around the seed. The original seed form remains
intact. Additional ingredients may be added. Filmcoat
is used for insecticide treatments by Enza Zaden.
Filmcoated seeds are sold by count.

Crop

Product

Germination
%

Seed Size mm

Genetic
Purity

Crop

Product

Germination
%

Cauliflower

Precision

90

0.20 or 0.25
round sieve

90

Butterhead, Batavia,
Iceberg, Cos

Precision

93

98

Others Brassica

Precision

90

93

Butterhead, Batavia,
Iceberg, Cos

95

98

Carrot

Precision

85

Celery

Pill

90

Chicory Witlof

Precision

85

0.20 or 0.25
round sieve

Melon

Corn salad

Precision

85

0.20 or 0.25
round sieve

Cucumber

Precision

92

Red beet monogerm

Precision

80

0.50

Red beet multigerm

Precision

90

0.50

Eggplant

Precision

90

Endive

Precision

90

Endive

Pill

92

Fennel

Precision

90

Fennel

Pill

90

Leek OP

Precision

90

Leek F1

Precision

85

0.20 or 0.25
round sieve

Others Lettuce

Precision

98

0.5 round or
0.2 length sieve

0.2 or 0.25
round sieve

Genetic
Purity

93
95

95

Precision

90

98

Parsley

Precision

87

Sweet and hot pepper

Precision

90

Radicchio

Precision

88

Radish

Precision

92

Scorzonera

Precision

80

Spinach

Precision

85

Squash

Precision

92

97

Tomato

Precision

92

98

Onion

Precision

90

Watermelon normal

Precision

90

98

Watermelon seedless

Precision

85

98

Others Lettuce

99

Seed Size mm

97

0.25 round sieve

0.75

2.00-2.75

f) ‘Basiscoat’
Basiscoat is a pigmented layer around the seed. The
original seed form and size remain intact. Basiscoat is
mainly used for fungicide treatments by Enza Zaden.
g) ‘Germination’
The germination figure mentioned is valid at the
moment of delivery. Germination figures refer to the
ISTA procedures.
h) ‘Genetic Purity’
Genetic Purity is defined as the percentage of
plants derived from a seed lot that meets the variety
description.
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