
HR: Vd, ToMV, Sl

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, Sl, P

 

זני מידי-פלאם
הזרע - מטפחים עגבניות איכותיות

צמח חזק - מתאים לכל אורך השנה | פרי יפה ואיכותי  
שומר על צבע ונימור טובים | טעם מצוין  

צמח חזק - בקיץ וגם בחורף | פרי יפה ואיכותי | צבע כתום עז

זן המידי-פלאם המוביל בישראל | פרי יפה ואיכותי | טעם מצוין

בלקפילד

בילבי

וויטני

פרימסול
מידיפלאם צהוב הראשון מסוגו | צמח חזק

פרי גדול | יבול גבוה | טעם מצוין

טיפוס: מידיפלאם צהוב
עוצמת צימוח: חזקה

צורה: אובלי מאורך

קטיף: בודדים
משקל פרי: 30-40 גר

Mi,Mj,Sl,ToMVעמידויות*: 
IR: TYLCV

Hazera Seeds on: Linkedwww.hazera.co.il
+972 (0) 8.850.8815

ק ו ב ס י י פ ב ע  ר ז ה
info@hazera.com הזרע סידס בע�מ, ברורים, ד.נ. שקמים, 7983700

צפון: חוסאם קורבי  054-5656289
מרכז חוף הכרמל והבקעה: שמוליק אסאו 052-3412457

צפון הנגב, גזר וצנונית: יאנקי כרמי 054-6722743
חבל הבשור: נתנאל צוויג 054-2918109

צפון הערבה, לכיש וחוף אשדוד/אשקלון, תוצרת טרייה: 
רון סלומון 052-6231712

רמת הנגב והערבה: אלעד לוי 054-5656338
קידום זנים: ערן הראל 054-6722727

משרד: גליה 08-8508899

מערך התמיכה המקצועית והמכירות של הזרע ממתין לפנייתך 
וישמח לחלוק עמך מידע נוסף אודות הזנים

* זנים עמידים עשויים להראות סימני מחלה או נזק תחת עומס כבד של מזיקים ו/או 
מחלות ו/או בתנאים סביבתיים שונים ו/או בהימצאות גזעים חדשים של הפתוגן אשר 

עשויים להתפתח.
שימו לב: המידע שבפרסום זה וכל מידע משלים/אחר שיכול ויימסר בע"פ או בכתב מטעם 
הזרע משקפים תוצאות ממוצעות מניסיונות ספציפיים; אלה אינם שלמים ואינם בהכרח 
מדויקים ואין לראות בהם משום יעוץ, המלצה, הדרכה, מצג או הבטחה כלשהם. מועדי 
המכירה  בלבד.  להמחשה  הן  תמונות  בלבד.  כאינדיקציה  מוזכרים  גידול  ואזורי  זריעה 

והשימוש בזרעים כפופים לתנאים המופיעים במצטבר על גבי אריזות הזרעים 
ובקטלוג החברה ו/או באתר האינטרנט שלה: 

 .http://www.hazera.com/terms-and-conditions
ט.ל.ח. © כל הזכויות שמורות. הזרע 2019.

 
*נא ראו הגדרות ה-ISF בכתובת 

http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition
_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

ואשר  למזיקים/פתוגנים  צמחים  של  תגובות  המתארים  המונחים  הגדרות  של  עותק 
מיועדים לתעשיית הזרעים, זמין במשרדינו לפי דרישה.

טיפוס: מידי-פלאם זברה - שוקולד
עוצמת צימוח: בינוני

צורת פרי: אובלי - מאורך
עמידויות*:

קטיף: בודדים
משקל פרי: 30-40 גרם

כתף ירוקה: יש

טיפוס: מידי פלאם כתום
עוצמת צימוח: חזקה

בכירות: גבוהה
צורת פרי: אובלי

עמידויות*:

קטיף: בודדים
משקל פרי: 30-40 גרם

כתף ירוקה: יש

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, Sl, Pst
IR: Mi, TYLCV

שיטת גידול: חממה או ש�פ בהדליה
עוצמת צימוח: בינונית

בכירות: בינונית
צורת פרי: אובלי

עמידויות*:

משקל פרי: 30-40 גרם
בריקס: 7-8.5

כתף ירוקה: יש


