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MEYVELER

DOMATES

YABAN MERSİNİ
PH’si düşük olan topraklarda da yetişebilir. Teklifimizde bir kaç farklı çeşit var. Bu bizim en yaygın
çeşidimiz. Devamlı olarak yetişir. Çiçekleri geç açar,
ama toplanmak için erken gelir. Meyveleri atraktif, sıkı,
açık mavi, çok kaliteli, iri ve tatlıdır. -25 dereceye bile
dayanabilir.
KUŞ KİRAZI
Hem meyve olarak hem de süsleme bitkisi olarak yetiştiriyor. Tuzlu toprak dışında bütün topraklarda yetişebilir.
Koteyner ve saksideki bitkiler vejetasyon süresince de
dikilebilir. Fidanlar arasındaki mesafe 3x1-1,5 cm olmalı.
Çalının uzunluğu 2,5 m, genişliği ise 3 m’dir. On yaşını
doldurunca en verimli oluyor. O zaman bir bitkiden 5-10
kilo meyve alınabilir. Yaslanacak bir şey lazım değil.
LOCH NESS
Dikensiz böğürtlenin en popüler çeşididir. Fidanları
diktir.Meyveleri iri, 6-7 gramlık, dolgun, parlak, siyah renkli
ve sıkıdır. Depolamak ve yeniden işlemek için çok uygundur. Bortritis hastalığına dayanıklıdır. Soğukluğa da
dayanıklıdır. Onu ilkbaharda veya sonbaharda dikmenizi
tavsiye ediyoruz. Fidanlar arasındaki mesafe 1x2,5 m veya
1x3 m olmalı. Fidanlarımızın sağlıklı olduğundan emin
olabilirsiniz
AHUDUDU
Dallar için 60cm’e kadar yüksek bir tel konulmalı. Bir fidanda 25-30 tane meyve oluyor. Üzerinden meyveleri toplanmış dallar toprağa kadar kesilir. Yeni fidanlar durmadan
çıkıyor ve böylece bütün mevsim boyunca sürüyor. Meyveleri iri, sıkı, lezzetli, tatlı ve aromatiktir. Üzerinde çiçekler
olmayan dallar kesilmeyim kış boyuncsa kalıyor, çünkü
gelecek sezonda ilk meyveler bu dallardandır. Bu şekilde
toplanma erkenden başlıyor.

MISIR

DOMATES
BEĆAR F1

FANTOM F1 ASVFCTm

Yüksek verimli, hastalıklara karşı dayanıklı
, hasat süresi uzun bir domates çeşididir.
Meyve şekli düzgün koyu renkli, çok
verimlidir; genellikle meyve ağırlğı 200 - 240
gramdır. Hem örtü altı hem açık alanda
yetiştiriciliğe uygundur. Superior’un en verimli
çeşididir.

FAO 600 gurubunda yer almaktadır. Tohumları iri ve bin
dane ağırlığı yüksektir. Yaprak, gövde ve koçan
hastalıklarına dayanıklıdır. Yüksek verim performansı
göstermektedir.

DELIJA F1
FAO 600 gurubunda yer almaktadır. Bin dane ağırlığı
yüksektir. Tohumları uzun ve işridir. Dane kalitesi yüksek
olduğundan un ve yem sanayince kullanılabilmektedir.
Uygun bakım şartlarında yüksek verimlidir.

URAGAN F1 SVFTm

Meyveleri verimli hasat süresi uzun, erkenci bir
çeşittir. Hem açık alanda hem sera yetiştiriciliğine uygundur. 220 - 240 gramlık iri
meyveleri ile lezzetli, sert, güzel çok
verimli hastalıklara dayanıklı bir çeşittir.

SREMAC F1
FAO 550 sınıfında yer almaktadır. Bin dane ağırlığı
yüksektir. Yapraklar, gövde ve koçan hastalıklarına
dayanıklıdır. Genetik açıdan son derece kaliteli olması
sebebi ile un için kullanılır. Verim performansı yüksektir..

ANDJELINA F1 VFTm

( pink-pembe )

Meyveleri 250-350 gramdır. Pembe ve hafif
dilimli, aromatik tadı olan bir çeşittir. Farklı
yetiştirme şartlarında hem serada hem de açık
alanda üre-time uygundur. Erkenci ve mevsim
boyunca hasata edilebilir. İhracata uygundur.

ŠUMADINAC F1
FAO 450 gurubunda yer almaktadır. Daneleri iri ve
uzundur. Tohumun üstü sarı - kırmızı renklidir. Bin dane
ağırlığı yüksektir. Yaprak, gövde ve koçan hastalıklarına
dayanıklıdır. Doğru bakım şartlarında teknolojik ve yüksek
verimlidir.

MISIR

DOMATES

KRUNA

VF ( pink - pembe )- oturak
- YENİ ) - YENİ

Açık alanda oturak, sofralık yetiştiriciliğe
uygun bir çeşittir. 200 - 220 gramlık
Meyveleri pembe ve çok lezzetlidir.

EGZOTIK VFTm - YENİ

CHANGE
IMAGE
ANDERE BILD

Sofralık salçalık sanayi tipi oturak iri meyveli bir
domates çeşididir. Genellikle yeşil aksamı çok
kuvvetlidir. Bu özelliği ile kendi meyvelerini
sıcaktan ve güneşten korur. Meyveleri yuvarlak,
sert, dolgun, güzel renkli ,meyve ağırlığı 120-140
gram. Hem salça yapımı hem de taze tüketim
pazarı için uygundur.

ROKER VFTm

CHANGE
IMAGE
ANDERE BILD

Açık alanda oturak yetiştiriciliğine uygun sofralık bir çeşittir. Yeşil aksamı hastalıklara
dayanıklı,,meyveleri iri, güzel renkli kırmızı,
sert, çok lezzetli meyve ağırlığı 200 - 240
gram olan taze tüketim pazarı için uygundur.

UNION F1
Üç çizgili tatlı bir mısır çeşididir.
Standart kaliteli, 400 FAO
sınıfındaki, yani, çimlendikten
80-85 gün sonra olgunlaşır.
kuru madde oranı %25, şekerin
oranı ise% 4. Tohumu iri ve sarı
renklidir. Koçanları topraktan
120-130 cm’lik yükselikte bulunup iri ve koçan uzunluğu
22-25 cm olur. Koçanlarda
14-16 tohum sırası vardır. Çok
verimli ve farklı mevsimlerde
yetişebilir.

INKA F1
Erkenci, kalitesi geliştirilen, bir
tatlı mısır karışımıdır. İlkbahar
dikmesinde çinlendikten 80
gün sonra olgundur. Bir bitkide
1-2 koçan var. %70ten fazla bitkinin tek bir gövdesi var. Koçanların uzunluğu 18-22 cm.
Tohumu sarı, yumuşak, dolgun,
lezzetli ve çok tatlıdır.

LAHANA

BİBER

ADUT F1
Erken üretim için uygundur. Hem açık
havada hem de kapalı alanda yetişebilir.
Vejetasyon süreci 65-70 gündür. Başların
ağırlığı 1,6-2 kg oluyor. Yaprakları açık yeşil
veya yeşil ve sıkı oluyor. Patlamaya ve ilk
soğukluğa dyanıklıdır. Fideler arasındaki
mesafenin 50x40 cm olması tavsiye edilir.

HEDONA F1
Erkenci bir lahana hibritidir , vejetasyon
süreci 75-80 gündür. meyveleri beyaz,
yuvarlak ve sıkıdır. Yaprakları dolgun, sıkı,
tatlı, gri-yeşil veya yeşildir. Meyve ağırlığı
2,5-3 kilodur. Fidelerin arasındaki mesafenin 60x40 cm olması tavsiye edilir.

VIOLETA F1
Kırmızı lahananın geçci bir hibritidir. Çok
lezzetli ve albenilidir. Patlamaya ve soğuğa çok
dayanıklıdır. Kış boyunca dayanıklı olup açık
alanda toplanabilir. Vejetasyon süreci 100-140
gündür. Başları sıkı, yuvarlak ve 2-3 kiloluktur.
Fidelerin arasındaki mesafenin 40x60 cm
olması önerilir. Bu hibrit hastalıkların çoğuna
dayanıklıdır.

SALATALIK

BİBER
SLONOVO UVO
Meyveleri iri, etli çok verimli bir kapya biber çeşididir. meyve
rengi hasat süresince koyu yeşilden yavaş yavaş koyu
kırmızıya geçer. Meyvenin ayası 10-12 cm ,meyve uzunluğu
ise 18-20 cmdir, meyve sapı küçük bir çengel şeklindedir .
Ağırlığı 150-250 gramdır. Meyve çogunlukla 2 bazen de 3
lopludur. Hastalıklara özellikle TMV (Tütün Mozaik Virüsü) e
çok dayanıklıdır. ve bu özellikleri sayesinde adaptasyonu ve
verim kabiliyeti çok yüksektir, Türkiye de en aranan kapya
biber çeşididir.

NARANDŽASTO UVO

MISIR F1
Taze tüketilebilen bir salatalık
çeşididir. Düşük ısı derecesinde
de yetişebilir. Çok verimli ve 20
cm’e kadar uzundur.
Gençken tatlı, dolgun, az
kabarcıklı ve 200 grama kadar
oluyor. Ccu’ya, Px’e, Pcu’ya ve
CMV’ye çok dayanıklıdır.

Turuncu kapya çeşididir. Meyveleri 2 loplu közlemeye uygun
biber çeşididir. Bitkisi güçlü yarı kapalıdır. Orta erkenci verimli bir
çeşittir. Slonovo uvonun yeni geliştirilen kardeşidir,. Hollanda tipi
taze tüketim için paketlemeye uygun turuncu ve yeşil hasat
yapılabilir. Meyve uzunluğu 14 - 16 cm dir. Meyve zarı çok kolay
ayrıldığından, közleme yapan işletmeler için çok uygundur.
Turuncu meyvelerin en önemli özelliği betakarotence
zengin olmasıdır. Bu biberin genel özellikleri ve ağırlığı tıpkı
“Slonovo uvo” gibidir.

FAMOZA F1 - ACI
Meyveleri uzun, açık yeşil olan, erkenci tek mahsül
yetiştiriciliğine uygun acı Çarliston biber çeşididir. Bu bitki
çok kuvvetlidir bu nedenle verimliliği çok yüksektir.
Serada yetiştiriciliğine uygundur. Meyve tutumları
homojendir. Özel bir ısıtma sistemi istemez . Meyveleri iri,
uzunluğu 18-22 cm ve meyve ağırlığı 50 gramdır. Aynı
segmentteki diğer hibritlerle kıyaslandığında meyvesi en
uzun olandır. Hastalık toleransı yüksektir.

DŽINKA - ACI
İri, uzun Şili biber çeşididir. Hem açık alanda hem serada
yetişebilir. Meyvelerin uzunluğu aşağı yukarı 20 cm, meyve
ayası 2 cm, ağırlığı ise 20-30 gramdır. Genç meyveler açık
yeşil veya sarı, daha olgun olunca da kırmızıdır. Taze tüketim
için kullanılır, turşu fabrikalarında salamura olarakta çok
aranan bir çeşittir.

REAL F1
Erkenci bir salatalık çeşididir.
Meyveleri kabarcıklı, yeşil ve
sıkıdır.
Çok
verimli
ve
hastalıklara dayanıklıdır.
İlkbahar dikmesi için en iyidir.
Hem açık alanda hem de seralarda
yetişebilir.
Ccu’ya,
Pcu’ya, Psl’ye, CMV’ye çok
dayanıklıdır.

BİBER

BİBER

BELINDA

ZELENI ROTUND
Meyveleri çok iri ve olgun olunca koyu yeşil olan tatlı
rotund biberinin çeşididir. Gittikçe meyveleri kırmızı,
dolgun ve 150 gramlık oluyor. Bu bitki bol yapraklıdır ve
yapraklar meyveleri çok iyi koruyabilir. Hastalıklara
dayanıklı, çok verimli ve toplanmak için çok kolaydır.
Meyvelerin farklı kullanımı vardır.
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Masa (g)
Weight

150

LJUTA BELA

120

NIŠKA ŠIPKA

30

GREEN FIELD F1

200

BELI KALVIL

100

ŠOROKŠARI

170

SILVIJA

150

SLONOVO UVO

200

PRIZRENKA

150

ALISA F1

160

NARANDŽASTO UVO

200

FAMOZA F1

50

CECA

140

U katalogu
In Catalog

Vrlo rano
Extra early

Sr. kasno
Medium

Srednja
Medium

Srednja
Medum

Otvoreno
Polje

Sr. rano
M. early

Kasno
late

Duga
Long

Velika
Strong

Plastenik

Rano
Early

:

ZELENI ROTUND

:

250

:

160

BELO UVO

:

DEVETKA

:

140

:

BELINDA

:

25

:

DŽINKA

:

140

:

SOMBORKA PLUS

:

100

:

SOMBORKA

:

140

:

AMANDA

:

150

:

140

DELFINA

:

MADONA

:

250

:

ROMANSA

Napomena :

:

130

Oblik - Color
Mladih-Jung
Zrelih-Ripe

:

EKSTAZA

Ukus
Taste

:

Namena
Usage

:

Çok erkenci, örtü altı yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
Meyveleri tatlı ve lezzetli, olgunlaştığında uzunluğu 18-20
cm, genişliği 4-5cm, ağırlığı ise 130 gramdır. Rengi açık
yeşil olgunlaşınca kırmızı olur.

Zrenje
Maturity

:

EKSTAZA

Bujnost
Vigor

: : :

Sorta
Variety

Erkenci bir çeşittir. Hem açık alanda hem serada
yetişebilir. Çok verimli ve kalitelidir. Hem taze tüketim
hem işletmeler için çok uygundur. Erken dönemde
meyveleri açık yeşil, olgunlaşınca koyu kırmızı olur.
Meyvelerin uzunluğu 15-20 cm, ayası
ise 5-6 cm. Dolgun ve parlak meyvelerin ağırlığı
130-160 gr meyve et kalınlığı ise açık alanda
yetiştirilirse 7-8 mm, seralarda da 11 mm’e kadardır.

Meyveleri beyaz olan tatlı bir biberdir. Bitkisi çok güçlü
çok verimli ve hastalıklara dayanıklıdır. Meyveleri dolgun,
iri, parlak ve düzdür. Açık alanda yetiştirilse meyvelerin
ağırlığı 100-140 g, seralarda yetiştirilse 150-180 g’dır.
Meyveleri önce beyaz gittikçe de kırmızı olur.

PLOD / FRUIT

BILJKA / PLANT

DELFINA

Slatka
Sweet

Svetlo zelena
White Green

Žuta
Yellow

Zelena
Green

Blago ljuta
Medium hot

Bledo zelena
White Green

Bela
White

Tamno zelena
Dark Green

Ljuta
Hot

Žuto zelena
Yellow Green

Narandžasta
Orange

Crvena
Red

Tamno crvena
DarkRed

BİBER

KRASTAVAC
AMANDA

Erkenci, tatlı yarı konik çan tipi bir biberdir. Hem seralarda hem de açık alanda yetiştirmeye uygundur. İri
yapraklı ve güçlü bir bitkidir. Meyveleri dolgun,
120-160 gram olur. Rengi önce beyaz, sonra yavaş
yavaş kırmızıya geçiyor.Hem sanayi üretimi için hem de
tüketim için uygundur.

CECA
Macar Çarliston tip biber çeşidimizdir. Meyve
tutumları düzenlidir. Meyve rengi beyaz ve uzundur.

DEVETKA
Erkenci, dolgun ve düzgün çan tipi bir biberdir. Çok
verimli ve hastalıklara dayanıklıdır. Hem açık alanda
hem de seralarda yetişir. Çok tatlı ve lezzetlidir.Olgunlaşınca rengi yeşilden koyu kırmızıya dönüşür. Meyvelerin uzunluğu 12-13 cm, ağırlığı ise 160 gram olur.

SOMBORKA
Erkenci, biraz acı, çan tipi bir biberdir. Hem açık alanda
hem de seralarda yetişebilir. Meyve ağırlığı 100 gr olup
önce açık sarı sonra kırmızı renge döner. Tadı güzel
olduğu için taze tüketim için çok uygundur.

BİBER

LAHANA

PRVA ŽETVA F1
Superior’un en erkenci hibritidir, vejetasyon
süreci 50-55 gün sürüyor. Erken üretim için
çok uygundur. Hem seralarda hem de açık
alanda yetişebilir. Sık dikim için de uygundur (50x40 cm). meyve şekli yuvarlak,
meyve ağırlığı 1-1,5 kiloluk olur. Baş kısmı
beyaz, tatlı ve lezzetlidir. Taze tüketime
uygundur.

GOLUBANAC F1
Meyve ağırlığı 2-3 kiloluk olan, erkenci bir
lahana çeşididir. Meyve şekli yuvarlak, sıkı,
patlamaya dayanıklıdır. Hem yaz hem de
sonbahar toplanması için uygundur. Taze
tüketim ve turşu için sanayi üretimine
uygundur. Tatlı ve lezzetli, vejetasyon süreci
90 gündür. Dikme sıklığı: 60x40 cm.
Hastalıklara dayanıklıdır.

GREEN FIELD F1 - YENİ
“Slonovo uvo tipi, erkenci bir Hibrit kaypa çeşididir. Güçlü
bitki yapısı ile çok verimli bir biberdir. Yeşil aksamı çok
güçlüdür. Stresli şartlara da dayanabilir. Gençken meyvelMeyveleri koyu yeşil, gittikçe de koyu kırmızıya dönüşür. Meyvel
eri sıkı ve dolgun, genellikle 200 gramlık olur. Hem açık
alanda hem serada yetişir, çok kaliteli ve çok verimlidir.
Meyvelerin uzunluğu 15-20 cm, ayası ise 5-6 cm.

ALISA F1
Macar Çarliston tip biber çeşididir. Bitkisi kuvvetli, güçlü
kök yapısıyla, çok verimli ve erkenci bir hibrittir.
Üretim aşamasında stresli şartlara adaptasyonu çok iyidir
.Kök çürüklüğüne dayanıklıdır. Meyvelerin uzunluğu
12-16 cm, omuz genişliği ise 4-5 cm dir. Kış boyunca
meyve kalitesinde bozulma olmaz. Rengi açık yeşildir.
Tadı ve kokusu kalıcıdır. Eti kalın ihracata uygundur.

BELO UVO
İri ve dolgun yapraklı, meyveleri açık yeşil ve 200-300
gramlık olan bir kapya çeşittir. Bu bitki çok uzun,
yapraklı, dayanıklı ve verimlidir. Örtü altı ve açık sahada
üretime uygundur.

MINI HIT F1
Küçük yapraklı, beyaz bir lahanadır. Sık
dikmek için uygundur (40x40 cm). Başı 1
kiloluk, yuvarlak, temiz, sıkı ve patlamaya
dayanıklıdır. Küçük bahçeler için tam bir
çözümdür. Vejetasjon süreci 35 gündür.
Xanthomonas campestris’e dayanıklıdır.

SILVIJA
Meyveleri dolgun, uzun, tatlı ve lezzetli olan Çarliston
tipi Türk biber çeşididir. Hem açık alanda hem serada
yetişebilir. Çok verimli ve hastalıklara dayanıklıdır. Türk
tipi biberdir.Meyve uzunluğu 12 - 14 cm dir. Meyve
parlak yeşilrenktedir. Meyveler tatlıdır. Örtü altı
yetiştiriciliğine uygundur. Meyvesi çok dolgun ağırlğı
ise 150 gramdır. Turşu fabrikalarında salamura için çok
uygun bir çeşittir.

DOMATES

DİĞERLER

KOLOS F1
Uzun gün hibrit soğan çeşididir. Çimlendikten
120 -130 gün sonra hasat olgunluğuna erişir.
Kabuk rengi sarı, et rengi beyazdır. Depolama
ömrü 6 - 8 aydır, bu nedenle saklamak ve
depolamak için uygundur. Az verimli topraklarda da
yetişebilir, kötü iklim şartlarına ve hastalıklara
dayanıklı yuvarlak bir soğan çeşididir.
CRNI PRINC F1
Çok verimli, meyveleri hemen hemen siyah renkli
olan bir patlıcandır. Bir metre kadar yüksek ve çok
dallıdır. Bir bitkide 20 den fazla meyve olabilir; meyvelerin ağırlığı ise 200-300 gramdır. Meyveleri uzunca,
dolgun ve lezzetlidir; meyvelerin içi beyazdır. Fidelerin arasındaki mesafe 70x40 cm’dir.
MAESTRAL

Sorta
Variety

BERGOLDETA
“Sarı kalem” türlü, kısa, çalılı bir fasulye çeşididir. Bu
bitki 45-50 cm kadar uzun, yeşil yapraklı ve verimlidir. Badıçları sarı ve 12-14cm’e kadar uzundur. Bu
bardıçlar yuvarlak ve 8-9 mm geniştir. Bütün
mevsim boyunca toplanabilir. Tohumu beyazdır.
Virüslere ve bakterilere dayanıklıdır. Hem taze
yemek için hem de yeniden işlemek için uygundur.

Zrenje
Maturity

Tip / Kolor
Type*/Color*

Namena
Usage

Masa (g)
Weight

PLOD / FRUIT
Čvrstoća
Firmness

Trajnost
Shelf life

Otpornost
Resistance***

PROFIT F1

D, U

120

VFTm

CRVENA STENA F1

SD, U

160

VFTm

EKSPRES F1

ID, U

140

VFNTm

ČERI

ID, U

15

VF

FENOMEN F1

ID, U

160

VFCTm

KING F1

ID, U

170

VFCTm

ANDJELINA F1

ID, U

200

VFTm

FANTOM F1

ID, U

200

ASVFCTm

URAGAN F1

ID, U

220

SVFTm*

KAZANOVA F1

ID, U

300

VF

MEDENO SRCE F1
(HONEY HEART)

ID, U

250

VFTm

MARATON F1

ID, U

250

ASVFTm

VOLOVSKO SRCE

ID, U

300

VF

LOVA

D, U

180

VF

ROKER

D, U

200

VFTm

SUPER BEEF F1

ID, U

350

VFTm

LAMONEDA F1

ID, U

190

SVFTmN

START

D, U

220

VFTm

DONATOR F1

ID, U

300

VFTm

KRUNA

D, U

180

VF

EGZOTIK

D, U

190

VFTm

Vrlo rano
Extra early

Sr. kasno
Medium

Otvoreno
Polje

Sr. rano
M. early

Kasno
late

Plastenik

Rano
Early

U katalogu
In Catalog
Srednja
Medum

Kısa bir fasulyedir. Erken yetişir ve hastalıklara
dayanıklıdır. Çok verimli ve yetiştirilmesi kolaydır.
Nisan ayında 50-60 cm’lik sıralarda dikilir. Tohumu
yuvarlak ve sarı renklidir. Çok kaliteli ve lezzetlidir.
İçinde% 25 protein ve% 50 nişasta var.

BILJKA / PLANT

Bujnost
Vigor

Velika
Strong

ID - Visok ( Indeterminate),
SD - Poluvisok (Semideterminate),
D - Nizak (Determinate),
U - Ujednačen ( uniform )
GS - Sa zelenom zonom
( green shoulders )

V - Ver�cilium
F - Fusarium
N - Nematode
A - Alternaria
S - Stemphilium
C - Cladosporium
Tm - Tobacco mosaic virus

Slabo čvrst
Umereno
Medium
Srednje
Medium

Napomena :

Čvrst
Good
Vrlo čvrst
Verry good

Srednja
Medium
Duga
Long

DOMATES

MISIR

SUPER BEEF F1 VFTm

Meyveleri iri, sıkı, lezzetli, yeşil omuz göstermeyen beef
tipi bir domates çeşididir. Kök sistemi çok güçlü olduğu
için hızlı yetişir. Bu domatesin en belirgin özellikleri:
meyve ağırlığı 300 - 350 gram, rengi, tadı ve kokusu çok
güzeldir. Hem kapalı hem açık alanda yetiştiriciliğe
uygundur.

MEDENO SRCE F1 VFTm

Çok lezzetli ve çok verimli bir çeşittir. Volovsko
srce domates çeşidine göre hastalıklara daha çok
dayanıklıdır.Bitki gövdesi çok güçlü, yaprak
yapısı çok olduğu için meyveleri örterek sıcaklık
sıcaklıktan koruyabilir. Bir kökte 250 gramlık 4-5 kalp
şekli domatesi besleyebilir .
Çok güzel tad ve aroması ile en beğenilen çeşittir.

DONATOR F1 VFTm - YENİ

Çok erkenci ,hasat süresi uzun , bol yapraklı,
yazüretimi için uygun. hem seralarda hem de
açıkalanda yetiştirilebilir.
Meyveleri sert, dolgun, iri, ağırlığı 300 - 350
gram olan vazgeçilmez Beef domates çeşididir.

DOMATES

MEYVELER
LAMONEDA F1 SVFTmN

İlkbahar ve yaz üretimi için serada önerilen, erkenci bir
domates çeşididir. Yüksek sıcaklığa çok dayanıklı, hızlı
yetişen, yaprak gelişimi ile meyvelerini kapatan bir
çeşittir. Meyve şekli düzgün, rengi ise koyu kırmızıdır.
Meyve ağırlığı 180 - 200 gramdır. Profesyonel üreticiler
için geliştirilmiş ihracat domates çeşididir!

START F1 (EH 7) VFTm - YENİ

En erkenci, ısıtmasız seralarda yaz ve sonbahar üretimi
için önerilmektedir. Adaptasyon kabiliyeti yüksek ve hasat
süresi uzun verimli bir çeşittir. Meyve ağırlığı 200 - 220
gramlık, güzel kırmızı renkli ve yeşil omuz göstermeyen
bir çeşittir. Düşük ph’a dayanabilir.

MARATON F1

ASVFTm

Yaprakları ve meyveleri bol olan, beef türü, geççi bir çeşittir. Meyve ağırlığı genellikle 250 gram. Meyveleri bol
olduğu için bazen aynı kökten iki veya üç daldan tele
alınabilir. Yaprak yapısı iri olduğu için meyveyi örter ve
yanma yapmaz. Hastalıklara (ASVFTm) dayanıklı
olduğu için mevsimsonuna kadar serada dayanabilir.

KAZANOVA F1 VF
Meyveleri 300 gram erkenci iri bir Beef domates
çeşididir. Açık tarla sırık domates yetiştiriciliği için
uygundur. Nakliyeye çok dayanıklıdır. Adaptasyon
yeteneği çok yüksektir. Bu domates verimi ve kalitesi
ile size kazandırır.

HAKKIMIZDA

SUPERIOR

Superior d.o.o. Velika Plana, 1993’te profesör İvo

BIZIM
SEBZELERIMIZ,
SAĞLIMIZ,
GÜCÜMÜZ,
GUZELLIĞIMIZ

Dinoviç tarafından kurulmuş olan, Sırbistan’ın ilk özel
ıslah merkezidir. Profesör Dinoviç şirket kurucusudur,
büyük oğlu Neboyşa şirketin müdürü, küçük oğlu Goran
ise teknik müdürdür. 2016’yılında şirket bünyesinde 50
çalışan

personelimizin

dağılımı:

10

mühendis,

2

moleküler biyolog, 8 menajer ve 30 işçidir. Şirketimizin
15’ten fazla ﬁrma ile işbirliği bulunmaktadır.
Bugün şirket üç bölümden oluşmaktadır: sebze tohumu
(Superior seeds), meyve ﬁdanları (Superior fruit) ve mısır
tohumu (Superior corn). Sebze tohum bölümü sadece
Sırbistan kapsamında olmayıp, işbirliği yapılan diğer
ülkelerde de yaklaşık 50 çeşit ve melezlerimiz vardır.
Sırbistan pazarında bulunan sebze tohum pazarının
%50’si Superior tarafından karşılanmaktadır. Kalite kontrol SRPS İSO 9001-2008’e göre yapılmaktadır.
“Superior meyve ﬁdanlarımız “in vitro”ortamda doku
kültürüyle virüsten arındırılmış şekilde üretilmektedir.
Şuan da böğürtleni, vişneyi, kirazı, ahududuyu, yaban
mersini, kuş kirazını, eriği ve çileği başarıyla klonluyoruz. 2016 yılı çalışmalarımız içinde

Amerika yaban

mersini ﬁdanlarını üretmekteyiz.
“Superior mısırı” Superior şirketinin en yeni bölümüdür.
Bu bölüm, tanınmış doktor Lazar Koyiç tarafından kurulmuş olan mısır ıslah merkeziyle yapılan işbirliğinin
sonucu olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucu dört
tanınmış hibrit melez: beçar (becar), deliya (delija),
sremats (sremac) ve şumadinats (sumadinac).olarak
piyasaya sunulmuştur.

