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Вовед во Хазера - Запознајте ја Хазера
Хазера е глобален лидер во семенската индустрија. Хазера нуди поддршка, 
посветеност и експертиза, комбинирајќи децениско искуство со најсовремена 
технологија. Хазера расте, се развива, произведува и продава сорти и семиња 
во широк спектар на зеленчукови култури низ целиот свет.

Светско присуство
Седиштето на Хазера се наоѓа во Израел и Холандија, со подружници во 11 земји 
и широка дистрибутивна мрежа која обезбедува услуги на над 100 пазари. Ова 
светско присуство ни овозможува да бидеме блиски до нашите клиенти. Тоа ни 
овозможува да понудиме техничка поддршка и да предвидиме и одговориме на 
локалните потреби со создавање сорти што одговараат на специфичната клима, 
условите за одгледување и барањата на пазарот.

Посветеност на иновациите 
Нашата етика е да го негуваме напредокот преку посветено истражување. 
Постојано иновирајќи, ние ја комбинираме модерната наука со традиционалните 
методи на размножување за да создадеме сорти со врвен квалитет и принос.

Хазера работи директно со водечки меѓународни истражувачки институции.
Нашите процеси и лаборатории за квалификација се сертифицирани во 
согласност со највисоките стандарди за квалитет, и ние сме една од ретките 
компании во светот со 2 стандардни сертификати: NAL и ISO 17025.

Фокусот кон земјоделците
Сè што правиме се однесува на потребата на земјоделците. Нашите експерти 
активно работат со земјоделците за да ги проценат нивните потреби, помагајќи 
да се изберат сорти и даваат насоки и поддршка во текот на целиот циклус 
на земјоделските култури. Овој практичен пристап додава вредност на 
земјоделците, помагајќи им да ги максимизираат потенцијалите на земјоделските 
култури со минимални влогови што доведуваат до долгорочен просперитет.

Член на групацијата Лимаграин
Хазера е дел од групацијата „Лимаграин“, меѓународна земјоделска компанија 
со седиште во Франција. Одделот за зеленчук на Лимаграин е на прво место во 
светот кога станува збор за продажба на семе од зеленчук.
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Отпорност*: Отпорност*: Отпорност*: 

Kalloni F1    
Силен и продуктивен Beef хибрид на домат со широк 
спектар на отпорност за производство во пластеници 
и на отворено поле

• Округли плодови со црвена боја
• Тежина на плодови: 280-350 гр
• Одлична цврстина
• Растенија со силен раст
• Индивидуална берба
• Главна сезона на одгледување: 
  лето - есен

        
                
HR: ToMV, Vd, Fol (рacа 1,2), For, TSWV
IR: Mj, Mi, TYLCV

76

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да 
предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.
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Отпорност*: Отпорност*: Отпорност*: Отпорност*: 

Jastis F1    
Многу рана сорта, компактно и 
здраво растение со добар квалитет 
и униформност на плодовите. 
Добра приспособливост на промена 
на температурата
• Овални плодови со светло црвена боја
• Тежина на плодови: 140-180 гр
• Со одличен рок на траење по бербата
• Лесна берба
• Главна сезона на одгледување пролет  
   и есен

HR: Vd, Fol (рacа 1,2), ToMV, For, Sl, Ef 
IR: Mi, Mj, TYLCV

Nausicaa F1    
Добар квалитет на плодовите со 
интензивна црвена боја

• Плодовите се со форма на глобус.
• Тежина на плодови: 280-340 гр
• Со одличен рок на траење по бербата
• Лесна берба
• Главна сезона на одгледување:  
  доцна пролет

HR: ToMV, TSWV, Vd, Fol (рacа 1,2), Ff, Sl 
IR: Мј, Мi

Lampetie F1    
• Големи, темно црвени плодови со 
   сферична форма.
• Тежина на плодови: 250-350 гр
• Систем на одгледување:  
   Сортата е погодна за одгледување  
   во пластеници, стакленици и на отворен 
   простор.

HR: Vd, Fol (рacа 1-3), For, ToMV, TSWV, Sl 
IR: Mj, TYLCV

Brilliante F1    
Ран - компактен хибрид

•  Тежина на плодови: 150-200 гр
•  Систем на одгледување:  
    Во пластеници и стакленици
•  Главна сезона на одгледување: 
    пролет – лето
        
  

HR: ToMV, Vd, Fol (рacа 1,2)
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да 
предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да 
предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.



Отпорност*: Отпорност*: Отпорност*: 

Shiren F1    
Компактно и силно растение со 
голем потенцијал за плодност. 
Многу атрактивни плодови во облик 
на “рибина коска”

• Облик на плодови: Округли
• Дијаметар (мм): 25-35
• Brix: 7% -8%
• Систем на одгледување: Во пластеници 
   и стакленици

HR: Fol (рacа 1,2), ToMV 
IR: Mj

Faidra F1    
Детерминантен Beef Хибрид за 
одгледување на шпалир или 
полегнат, со многу добра боја и 
цврстина

• Облик на плодови: Округли
• Тежина на плодови: 270-300 гр
• Берба: Индивидуална
• Систем на одгледување: Отворено поле
• Главна сезона на одгледување:  
   пролет, лето, есен

HR: Vd, Fol (рacа 1-2), ToMV, TSWV, SI 
IR: Mi, Mj, TYLCV

Galilea F1    
Висококвалитетен хибрид на домати од типот Рома со широк спектар  
на отпорност, можно производство на шпалир или  полегнат

•  Тежина на плодови: 100-170 гр
•  Постојаност: Долга
•  Цврстина: Многу цврст
•  Берба: Индивидуална
•  Облик на плодови: Овални
•  Систем на одгледување:  
    На отворено поле на шпалир или полегнат
•  Главна сезона на одгледување: пролет, лето

HR: Vd, Fol (рacа 1,2), ToMV, Pst, TSWV
IR: Mi, Mj, SI

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да 
предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да 
предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.
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Отпорност*: Отпорност*: Отпорност*: Отпорност*: 

Pink
The Future in

Rozy F1    
Розов хибрид со многу големи 
плодови, силно компактно 
растение

•  Облик на плодови: Округли
•  Тежина на плодови: 220-250 гр
•  Берба: Индивидуална
•  Систем на одгледување:  
    Во пластеници и стакленици

HR: Vd, Fol (рacа 0-1), ToMV, TSWV
IR: Mi, Mj, TYLCV

Rapanui F1    
Розов домат со висококвалитетни 
плодови, висок принос и добра 
адаптација за оранжериско 
одгледување. Одличен квалитет на 
плодовите: убава боја на малина, 
прекрасен сјај и рамномерност. 
Издржлив во трговијата и 
транспортот и се препорачува за 
извоз или за супермаркети
• Плодовите имаат форма на глобус
• Тежина на плодови: 160-200 гр
• Со одличен рок на траење по бербата
• Лесна берба 
• Главна сезона на одгледување: пролет

HR: Vd, Fol (рacа 1, 2), ToMV, Ff  
IR: Mi, Mj, TYLCV
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да 
предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.
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Darovita F1    
• Од зелена до светло црвена боја
• Просечна големина: 15-20 см долга,  
   4 см ширина
• Плод 120 гр.
• Месест, двокоморен плод

HR: ToMV  
IR: TSWV

Отпорност*: 

Feraro F1    
•  Од темно зелена до црвена боја
•  100-120 гр. плод
•  Месести плодови
•  Многу ран хибрид
•  Многу вкусна пиперка, погодна  
    за преработка и печење
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.



Отпорност*: Отпорност*: 

Miracle F1    
Многу рана, продуктивна и 
висококвалитетна лубеница

• Бујност на растенијата: Среднa
• Време на созревање: Многу рано
• Облик: Овален
• Тежина на плод: 8-10 кг.
• Период на садење: За рана и  
   главна сезона

Varda F1    
Големи плодови, одлична 
конзистентност, висок квалитет на 
плодови

• Крупни овални плодови од 12–16 кг
• Средно зелена боја со темни пруги
• Cо исклучителна сладост, Brix 
   од 11-12%
• Силен коренов систем
• Висока отпорност на сончева пегавост
• Сезона на садење: пролет, лето

IR: Fon 0-1
Отпорност*: 
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.



Nimbus F1    
Флексибилна и сигурна хибридна 
подлога, тип Maxima-moschata

• Силна отпорност кон Фузариум
• Компатибилен со сите видови  
   од семејството на тикви
• Генерира високи приноси

Отпорност*: 
HR: Fom (рacа 0-2), Fon (рacа 1,2), Vd

18 19

Splendid F1    
Најголемата рана лубеница од типот Crimson Sweet

• Многу рана и крупна сорта
• Со одличен вкус и внатрешна структура
• Висок принос
• Одличен изглед
• Добар Плод
• Форма: Округло овален
• Боја на месо: Црвена
• Просечна тежина: 11-15 кг
• Светло зелена боја со темно зелени пруги
• Brix: Mногу висок
• Складирање: Добро
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.



Отпорност*: Отпорност*: Отпорност*: Отпорност*: 

Raymond F1    
Многу родна, вкусна и крупна 
Ананас диња

• Бујност на растенијата: Средна
• Време на созревање: Средно
• Облик: Овален
• Тежина на плод: 3-3,5 кг.
• Период на садење:  
   За рана и главна сезона

HR: Fom (рacа 0-2)  
IR: Pcu, Px

Rachel F1    
Добар принос и добра 
конзистентност

• Со подобрена цврстина
• Бујност на растенијата: Средна
• Време на созревање: Средна рана
• Облик: Овален
• Тежина на плод: 3-3,5 кг.
• Период на садење: За рана и  
   главна сезона
• Забелешки: Подобрена функција LSL

HR: Fom (рacа 0-2) 
IR: Pcu, Px
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.



Отпорност*: Отпорност*: 

Rebecca F1    
Многу рана Ананас диња со 
подобрен рок на складирање

• Ананас тип
• Боја на месото: Бела/Кремаста
• Тип на одгледување:  
   На отворен простор
• Период на садење: Рана сезона

HR: Fom (рacа 0-2)  
IR: Px

Lavi Gal F1    
Многу родна, висококвалитетна диња 
со многу добар вкус и арома

• Созревање: Средно-рано
• Brix: 11-13%
• Тежина на плод: 1,5-2,5 кг и добар рок на 
   траење по бербата
• Облик: Округли
• Робусно и бујно растение со висок 
   производствен потенцијал.
 

HR: Fom (рacа 0-2)  
IR: PC, Sf

Отпорност*: Отпорност*: 

Ново Ново

Honeygal F1    
Рана, флексибилна и високо 
квалитетна

• Бујност на растенијата: Средна
• Време на созревање: Рано
• Облик: Округли
• Тежина на плод: 1,2-2 кг.
• Период на садење:  
   За рана и главна сезона
• Забелешки:  
   Добар квалитет на месото

HR: Fom (рacа 0-2)  
IR: Pcu, Px

Zepo F1    
Рана, висококвалитетна диња со 
добар принос и одличен вкус

• Бујност на растенијата: Средна
• Време на созревање: Рано
• Облик: Округли
• Тежина на плод: 1-2 кг.
• Период на садење:  
   За рано производство

HR: MNSV, Fom (рacа 0-2)
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.



Отпорност*: Отпорност*: 

Ново

Fluvia F1    
Рана Галија диња со извонреден 
вкус

• Бујност на растенијата: Средна
• Време на созревање: Рано
• Облик: Округли
• Тежина на плод: 1,2-2 кг.
• Време на садење: Рана
• Вкусна и ароматична 

HR: Fom (рacа 0-2), MNSV 
IR: Pcu, Px

Donald F1    
Атрактивна Cantaloupe диња со 
портокалова боја на месестиот 
дел

• Бујност на растенијата: Силна
• Време на созревање: Средно
• Облик: Округли
• Тежина на плод: 1,4-2,3 кг.
• Период на садење: Рана и главна 
  сезона
• Забелешки: Голем принос

HR: Fom (рacа 0-2)  
IR: Pcu, Px
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.



Отпорност*: Отпорност*: 

Отпорност*: Отпорност*: 

2726

Ротквица

Prelito F1    
Тркалезна црвена ротквица

• Ран хибрид со изразито округли 
   плодови со сјајна црвена боја за 
   одгледување на отворен простор
• Краток период на вегетација
• Светло црвена боја
• Извонредна внатрешна бела боја
• Одлична униформност на плодовите, 
   што резултира со многу висок принос
• Во добри услови на одгледување 
   отпорна е на пукање
• Добро прицврстени листови,  
   средно високи

IR: Hb

Charito F1    
Брзорастечки хибрид за 
одгледување на отворено и во 
затворен простор

• Клубени со темно црвена боја,  
   тенок корен  
• Дијаметар - 35-45 мм.
• Листовите се со средна висина, 
  силно прицврстени.
• Хибридот е погоден за механизирана 
   берба
• Период на садење од март до 
   септември

IR: For
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.



Отпорност*: 
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Melito F1    
Светло-црвена тркалезна ротквица наменета за 
врзување во снопчиња. Извонреден внатрешен 
квалитет и силна отпорност кон пламеница

• Единствени тркалезни ротквици со тенко репче
• Силни, исправени и кратки лисја

IR: Hb

2928

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.



Отпорност*: 

Meranto F1    
Шпански тип наменет за долго 
складирање, вегетација 115 
дена. Луковиците се со средна 
големина, имаат кружна форма

• Луковиците се бакарно обоени  
   со силна обвивка
• Моноцентричен и униформен
• Многу добар потенцијал за 
   плодност и добра толеранција кон 
   прецветување
• Можност за складирање до  
   6 месеци
• Умерена отпорност на патогенот 
   Pyrenochaeta terrestris

Rhino F1    
Шпански тип наменет за 
складирање. Дава „jumbo“ 
луковици со бакарна боја. Rhino 
одговарa за свежа употреба, 
складирање и индустриска 
обработка

• Кружни луковици
• Моноцентричен
• Униформни луковици со бакарна 
   боја на обвивката
• Добра отпорност кон прецветување
• Умерена отпорност на патогенот 
   Pyrenochaeta terrestris
• Можност за складирање 6-8  
   месеци до Март

Taresco F1    
• Разновидност на циклус на растење 
   од 120 дена 
• За многу долго складирање 
   (до 10 месеци во услови на ладење) 
• Силни растенија, со многу листови 
   со дебел восочен слој и многу силен 
   коренов систем 
• Луковиците се кружни, со светло 
   жолто- кафена боја на обвивката  
   со тенок врат, претежно во  
   калибар 70-85 
• Многу добра униформност на 
   луковиците; со добро прицврстена 
   обвивка 
• Погоден за механичка берба
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Wolf F1    
• Средно ран кромид за 
   презимување, со висок принос
• Луковиците се големи, малку 
   сплескани
• Исправено силно растение
• Добро издржува на ниски 
   температури
• Добра отпорност кон прецветување

Panther F1    
• Многу униформен и приносен кромид.
• Луковиците се со исклучителен 
  квалитет, цврста и кружна форма
• Бујно растение со исправени лисја
• Висок процент на моноцентрични 
   луковици со тенок врат.
• Квалитетните луковици може да се 
   чуваат некое време
• Добро издржува на ниски 
   температури

Savel    
• Погоден за рано производство во 
   пластеници и стакленици, и како и  
   за производство на отворено поле  
   за време на пролет, лето и есен
• Добрата должина и добриот 
   квалитет на подземниот дел 
   покажува убав контраст помеѓу 
   белиот дел и темно зелената лисна 
   маса
• Лесно се чисти, не формира глава
• Добро толерира болести и разни 
   услови на растење
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Отпорност*: Отпорност*: 

Magnus-Cresco F1    
Многу рана бела зелка, висок принос и добра 
униформност

• 58-60 дена по пресадувањето
• Можно производство на отворено поле или во пластеници и стакленици 
• Висока толеранција кон прецветување
• Многу стабилна на отворен простор и толерантна на пукање на главата
• Главите од зелка се компактни, добро затворени, 1,4-1,8 кг, 
   Препорачана густина на садење 35 х 50 см (60 000 растенија / ха)

* CMS: Цитоплазматска машка стерилност
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Bourbon F1    
Хибрид погоден за рано 
производство

• Вегетацијата трае 60-65 дена од 
   садењето
• Се препорачува производство на 
   отворено за свежа употреба
• Тркалезни, големи глави со фина 
   внатрешна структура
• Има многу силен коренов систем, се 
   покажа добро во сите услови на 
   растење
• Веројатно најпродуктивниот хибрид во 
   неговиот сегмент
• Не пука, не прецветува

Ново

Carrera F1    
• Ран хибрид наменет за 
   производство под агрил
• Подготвен за берба 60 дена  
   по садењето
• 1-1,4 кг.
• Тркалезна форма
• Мазни листови

Landini F1    
Хибрид наменет за свежа употреба и за маринирање

• Многу флексибилен хибрид со 90 дена вегетација од садењето
• Главите се тркалезни, зелени, со тежина 3,0 -6,0 кг во 
   зависност од склопот.
• Добра стабилност на отворен простор
• Погоден за преработувачката индустрија

Отпорност*: 
HR: Foc
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.



Отпорност*: Отпорност*:  
HR: Foc  
IR: Xcc

Cabbice F1    
Зелка со “зелена” боја наменета за 
свежа употреба или за маринирање

• Вегетацијата трае околу 85 дена 
   по садењето
• Атрактивните зелени глави личат  
   на зелка „Футошки“, тежина 1,5 - 3 кг.
• Многу добро може да ја издржи 
   топлината
• Многу добар вкус

Taurus F1    
Полу-сплескана сино-зелена 
зелка. Добро се прилагодува на 
различните услови на одгледување

• Вегетацијата трае околу 100 дена  
   од садењето
• Просечната тежина на главите е  
   3,0-6,0 кг. во зависност од склопот
• Препорачана мешавина од растенија: 
   25.000- 35.000 растенија / ха
• Цврстите, добро пополнети глави  
   се стабилни на отворен простор
• Погодна за обработка

HR: Foc

Tundra F1    
Хибрид за презимување од кељ и 
зелка “глумец”

• За берба од октомври до април
• Тркалезни / овални глави тежат 
   околу 1 - 1,5 кг. Големо растение
• Бојата е темно зелена
• Стабилен на отворен простор
• Исто така се користи за берба  
   на листови
• Добро ги толерира студените  
   услови за одгледување
• Отпорен на прецветување

Отпорност*:  
HR: Foc
IR: Xcc

Cataleya F1    
Сплескана зелка со висок принос

• Вегетацијата трае 80 дена по  
   садењето
• Висок принос
• Многу стабилна на отворен простор
• Исто така се користи за берба 
  на листови
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.
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Отпорност*: 
IR: Xcc

Отпорност*: 
 IR: Xcc

Serpentine F1    
Ран хибрид од кељ за производство 
во лето и рано на есен

• Вегетацијата трае околу 100 дена 
   по пресадувањето
• Можна берба од крајот на јули 
  до крајот на септември
• Светло зелени глави
• Тежина на главата околу 1,5 - 2 кг.

Tourmaline F1    
Хибрид од зелка за доцна есен и 
зима

• Вегетацијата трае 130-140 дена  
   по садењето
• Средни компактни глави
• Листовите се убаво збрчкани
• Темно зелена боја

Romanov F1    
Рана црвена зелка за свежа 
употреба

• Вегетацијата трае 90 дена по садењето
• Главите имаат округла форма  
   и виолетова боја
• Средно бујно растение со помали лисја 
   на обвивката
• Стабилна на отворен простор
• Добра толеранција на прецветување  
   и пукање

Rococo F1    
Црвена зелка

• Вегетацијата трае 110 дена по 
   пресадувањето
• Големи тркалезни глави со 
   интензивна црвена боја, тежина  
   2-3 кг.
• Мал кочан, фина внатрешна 
   структура, убава нерватура  
   на листовите
• Средно бујно растение со многу 
   обвивни листови
• Исклучителен принос и многу добра 
   стабилност на отворен простор

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.
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Отпорност*: 
IR: Xcc

Brilliant F1    
Ран прокељ за берба во 
средината на есента

• Вегетацијата трае 130 дена  
   по садењето
• Многу тврди глави
• Стабилен на поле (главите полека 
   паѓаат)
• Добра отпорност кон прецветување

Romus F1    
Многу рана црвена зелка за свежа 
конзумација

• Вегетацијата трае 75 дена по садењето
• Тркалезни глави
• Добра толеранција на топлина

Цр
ве

на
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* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.
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Отпорност*: 

Barcelona F1    
Карфиол со брзо растење за рано 
производство

• Вегетацијата трае 75-80 дена  
   по садењето
• Соцветието е добро покриено,  
   со многу добар квалитет
• Отпорен на розово боење
• Можно е и есенско производство

Ferrara F1    
Ран карфиол за берба во текот на 
летото

• Вегетацијата трае 70 дена  
   по садењето
• Не доцни за берба поради голема 
   топлина
• Бујно растение, соцветието е добро 
   покриено
• Наменет е за рано производство во 
   пластеници и стакленици и за летно 
   производство на отворен простор
• Многу добра толеранција на топлина

Seoul F1    
Карфиол со висок принос 
за свежа употреба или за 
индустриска обработка

• Вегетацијата трае 75-80 дена по 
   садењето
• За пролетно и есенско производство
• Голем принос, многу компактно 
   соцветие
• Растенијата се со силен хабитус,  
   со големи лисја и добра покриеност 
   на соцветието
• Соцветието е округло со снежно  
   бела боја
• Отпорен на розово боење
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Aragon F1    
• Полу-долг тип на модар патлиџан
• Сјајна темно виолетова боја
• Компактно растение
• Добро покривање на плодовите 

Главна сезона на растење: пролет и 
лето, во стакленици или на отворено 
поле

Ezra F1    
•  Бујно растение со широка и  
    отворена лисна маса
•  Цилиндрична форма
•  Светло зелена боја
•  Должина на плодови 12-17см

Тиквици
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Trimax F1    
Краставица со одличен квалитет и висок 
процент на плодови од прва класа

• Големина: од 32 см до 35 см.
• Еднообразни плодови со темно 
   зелена боја
• Бујна вегетативна маса и силно 
   развиен корен
• Полу отворена вегетативна маса 
   која овозможува лесен пристап до 
   плодовите
• Средно до рано зреење на плодовите, 
   со способност за продолжено 
   производство
• Многу висок принос
• Одгледување: Во заштитен простор

Rembrandt F1    
Рана сорта со висок принос. 
Приспособена за одгледување во 
ладни простории и оранжерии со 
минимално затоплување

• Боја: Сјајна темно зелена боја
• Должина на плодовите (cm): 34-36
• Сезона на одгледување: Пролет, 
   лето (есен)

Отпорност*:  
HR: CVYV, Ccu
IR: CYSDV, Px

Отпорност*:  
HR: CVYV, Ccu, Cca
IR: Px

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.
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Robinson    
Салата од типот Iceberg за главната сезона

• Боја: Зелена
• Просечна тежина на главата: 300-600 гр.
• Облик на главата: Округла
• Листови: Мазни
• Берба: 35-50 дена од садењето (во зависност од  
  временските услови)
• Голема отпорност на прецветување 
   и толеранција на сушење на 
   рабовите на листовите

Отпорност*:  
HR: BI 1-7, 10-11, 13-15, 17, Pb

Brisamar    
Идеална за летно одгледување на 
високи надморски височини.
Добра приспособливост на екстремна 
дневна/ноќна температурна разлика. 
Добро прицврстување и толеранција 
на изгореници

• Големина: средна
• Боја: Темно зелена
• Површина на листот: мазна
• Сезона на одгледување: Лето
• Тежина: 650-750 грама

Cancan    
Салата со кадрава средно зелена боја 
со оригинална форма на лист

• Висок принос на униформни листови
• Со одличен рок на траење по бербата
• Совршена за преработка и за свежа 
   конзумација и преработка

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетувањe при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина 
и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите 
канцеларии по ваше барање.
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Табела-Густина на растенија по хектар

Простор меѓу редови
Пр

ос
то

р в
о р

ед
ов

и

CM

75

73

71

69

67

65

63

61

59

57

55

53

51

49

47

45

43

41

39

37

35

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

150

8 , 8 8 8

9 , 1 3 2

9 , 3 8 9

9 , 6 6 1

9 , 9 5 0

10,256

10,582

10,928

11,299

11,695

12 ,1 2 1

12,578

13,071

13,605

14,184

14,814

15,503

16,260

17,094

18,018

19,047

20,202

21,505

22,988

24,691

26,666

28,985

31,746

35,087

39,215

44,444

130

10,256

10,537

10,834

11,148

11,481

11,834

12,210

12,610

13,037

13,495

13,986

14,513

15,082

15,698

16,366

17,094

17,889

18,761

19,723

20,790

20,790

23,310

24,813

26,525

28,490

30,769

33,444

31,746

40,485

45,248

51,282

110

12 ,121

12,453

12,804

13,175

13,568

13,986

14,430

14,903

15,408

15,948

16,528

17,152

17,825

18,552

19,342

20,202

21 ,141

22,172

23,310

24,570

25,974

27,548

29,325

31,347

33,670

36,363

39,525

43,290

47,846

53,475

60,606

90

14,814

15,220

15,649

16,103

16,583

17,094

17,636

18,214

18,832

19,493

20,202

20,964

21,786

22,675

23,640

24,691

25,839

27,100

28,490

30,030

31,746

33,670

35,842

38,314

41,152

44,444

48,309

52,910

58,479

65,359

74,074

70

19,047

19,569

20,120

20,703

21 ,321

21,978

22,675

23,419

24,213

25,062

25,974

26,954

28,011

29,154

30,395

31,746

33,222

34,843

36,630

38,610

40,816

43,290

46,082

49,261

52,910

57,142

62 ,1 1 1

68,027

75,187

84,033

95,238

50

26,666

2 7, 3 9 7

28 ,169

28,985

29,850

30,769

31 , 746

32 ,786

33,898

35,087

36,363

3 7, 7 3 5

39, 2 15

40,816

42,553

44,444

46 , 5 1 1

48,780

51 ,282

54,054

5 7 ,1 4 2

60,606

64 ,516

68,965

74 ,074

80,000

86,956

95,238

105,263

117,647

142,857

Отпорноста е способност на (растението) сортата да го ограничи растот и/или развојот на 
одреден штетник и/или штетата што ја предизвикува во споредба со чувствителните сорти 
под слична средина и услови и притисок од штетници. Отпорните сорти може да покажат 
некои симптоми на болеста или оштетување под силен притисок од штетници. Дефинирани 
се две нивоа на отпорност.

Висока отпорност (HR): сорти кои силно го ограничуваат растот и/или развојот на наведениот 
штетник и/или штетата што ја предизвикува при нормален притисок од штетници кога ќе се 
спореди со чувствителни сорти. 
Сепак, овие растителни сорти може да покажат некои симптоми или оштетувања под силен 
притисок од штетници.

Средна отпорност (IR): сорти што го ограничуваат растот и/или развојот на наведениот 
штетник и/или штетата што ја предизвикува, но може да покаже поголем опсег на 
симптоми или оштетување во споредба со високоотпорните сорти. Сè уште ќе се појават 
средноотпорни растителни сорти помалку сериозни симптоми или оштетувања од 
чувствителните растителни сорти кога се одгледуваат под слични еколошки услови и/или 
притисок од штетници.

Сорти кои се на исто ниво на отпорност против специфичен штетник може да покажат 
различна отпорност поради различниот генетски состав на сортата. 
Треба да се забележи дека ако се тврди отпор кај одредена сорта, таа е ограничена на 
наведените биотипови, патотипови, раси или видови на штетници.

Ако во барањето за отпорност за сортата не се наведени биотипови, патотипови, раси или 
соеви, тоа е затоа што не постои општо прифатена класификација на наведениот штетник 
по биотип, патотип, раса или сој. Во овој случај отпорноста се тврди само против одредени 
не специфицирани изолати на тој патоген. Нови биотипови, патотипови, раси или видови 
што може да се појават не се опфатени со оригиналната изјава за отпорност.

.

Отпорност
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индекс на отпорност на култури

         Домат

        Пиперка

        Краставица
        Зелка

        Ротквица
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Внимание: Оваа информација и сите дополнителни/други вербални или писмени информации што може да се дадат во име на Hazera претставуваат просечни резултати од 
одредени испитувања; тие не се ниту исцрпни, ниту нужно точни и не може да се сметаат за совет, насока, препорака, застапување или гаранција. Времето на сеење и површините 
за одгледување се само индикативни. Сликите се само илустративни. Продажбата и употребата на семињата подлежат на одредбите и условите што се појавуваат колективно на 
пакувањата и каталозите на семето и/или на: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © Hazera 2022. Сите права се задржани.
 


