
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 ומכירות אחיטוב: אריאל קוזניץ 052-3663287

משרד: גליה 08-8508899

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

נזק  או  מחלה  של  מסוימים  סימפטומים  להפגין  עשויים  עמידים  רצפים  אולם  העמידים,  הגן/גנים  את  כוללים  הזנים   *
במקרים של ריבוי גבוה של מזיקיםו/או תחת תנאים סביבתיים שליליים.

http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html באתר   ISF ידי  על  מונח  של  להגדרה  פנו  אנא   **
עותק של הגדרות המונחים המתארים תגובות של צמחים למזיקים עבור תעשיית זרעי הירקות ניתן להשיג במשרדים.

זני מלפפון 
איכותיים

 זן לאביב ולסתיו המוקדם, 
יבול גבוה ואיכותי

• צמח ויבול: צימוח פתוח ומאוורר, 
   יבול גבוה ומרכז

 • איכות ואורך פרי: פרי רגולרי איכותי, 
   ירוק כהה ומבריק באורך 16-18 ס"מ

 • עונת שתילה מיטבית: אביב, סתיו מוקדם
HR: Ccu• עמידויות*:

IR: Px, CMV, CVYV

ננה

זן חורפי מניב, עם איכות מעולה
 • צמח ויבול: צימוח מאוזן פתוח, 

   עם חנטה מתמשכת וטובה בתנאי קור
 • איכות ואורך פרי: 

   פרי רגולרי ואיכותי באורך 16-18 ס"מ
 • עונת שתילה מיטבית:

    חורף - תחילת נובמבר עד אמצע דצמבר
IR: Pcu, Px• עמידויות*:

גלובל

כרים
זן לאביב וקיץ, בעל צימוח בינוני 

 • צמח ויבול: צימוח בינוני ומאוזן, בעל 
   כושר חנטה מצוין בחום ויבול גבוה

 • איכות ואורך פרי:
   פרי רגולרי איכותי באורך 15-17 ס"מ

 • עונת שתילה מיטבית:
     אביב, קיץ, סתיו מוקדם

HR: Ccu, CVYV, ZYMV• עמידויות*:

IR: Px, CMV

רומי

HR: Ccu, ZYMV 
IR: Px, CMV, CVYV

 זן לאביב וקיץ, בעל חנטה מצוינת 
בתנאי חום, יבול גבוה ומרכז

 • צמח ויבול: צימוח פתוח, מאוזן ומאוורר, 
     בעל כושר חנטה מצוין בחום, 

    יבול גבוה ומרכז יבול
 • איכות ואורך פרי: פרי רגולרי ואיכותי

   באורך  15-17 ס"מ
 • עונת שתילה מיטבית:

   אביב, קיץ, סתיו מוקדם
• עמידויות*:

מלפפון יפני איכותי, נגיס וטעים
• צמח ויבול: צימוח חזק

 • איכות ואורך פרי:
   פרי רגולרי ואיכותי באורך 22-26 ס"מ

 • עונת שתילה מיטבית: אביב, חורף
IR: Pcu, Px• עמידויות*:

ארומטו

מהמיוחדים
 של הזרע


