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Clause успеа да развие широка палета на нов
семенски материјал на зеленчук за пазарот на
Балканот.
Нашата понуда за овој пазар е резултат на
исклучителните генетски истражувања и
разбирањето за локалните производни услови. Во
овие истражувања значајно место добија: домат,
пиперка, зелка, лубеница...
Комбинацијата на технологија и искуство му
овозможува на Clause да ја прилагоди и измени
селекционерската програма спрема барањата на
производителите, трговците и потрошувачите.
Напредната семенска технологија и прецизните
стандарди за квалитет му овозможуваат на
производителот да има најдобар почеток на
производствениот процес.
На страниците што следуваат може да ги
најдете нашите најнови производи, цели палети
на производи кои се на највисоко ниво и се

најдобри за вашиот пазар. Нашите промотери и
локални дистрибутери ќе Ви понудат совети и
препорачаат хибриди од нашата палета за цела
сезона.
Clause селекционира, произведува и на пазарот
понуди најнов семенски материјал на зеленчук за
професионални производители. Компанијата има
искуство повеќе од два века.
HM-CLAUSE е деловна единица формирана во
2008 година од страна на Clause (Франција) и
Harris Moran(USA).
Овој деловен субјект целосно е посветен и
вложува 14% од вкупниот годишен приход на
истражувања и селекција на семенски материјал
на зеленчук.
Во овие процеси на селекција се вклучени
повеќе од 20 значајни видови.
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Општи информации
Сите описи, совети, предлози, должина на вегетационен период претставени во овој каталог се наменети за професионалци, сепак само информативно, не се целосни, не може да
претставуаат гаранција за добар принос, бидејќи приносот зависи од низа околности (моментални и идни).
Производителот потребно е да се погрижи односно да утврди дека локалните географски географски услови, времето на сеидба, средствата со кои располага (стручно знаење,
искуство, агротехника на поедини култури и работни процеси), изворите на информации (тестирањa и методи на контрола), опремата односно воопшто неговата агротехника,
климатските, санитарните, еколошките и економските услови се соодветни на културата, техниката и моделитетите кои се опишани во овој каталог.
Вариететите кои се илустрирани се направени во поволни услови и нема гаранција за идентичност во различни услови.
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Напомена: Уверете се дека сте ги прочитале “Општи информации” на страна 3 од овој каталог.

Сите репродуцирања на оваа публикација во било каков облик, целоснo или делумно се строго забранети, освен ако за било какво превземање претходно е издадена посебна дозвола.
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ДОМАТ

(висок)
KARTIER F1

НОВO

• Ова е ран хибрид, со силни робусни растенија. Погоден за
производство за напролет, како и за целогодишно производство
во заштитени простори.
• На спрат вообичаено има 5-6 плодови, не ретко во добри
услови и до 8 плода, кои се со црвена боја и се со одличен вкус.
• Kartier е еден од најприносните хибриди на пазарот.

Име

Долж.на
вегетација

Просечна
Облик
тежина (гр.)

Отпорност на болести
HR/IR

Коментар

KILIO F1

Ран

200 - 220

Округлеста

HR: ToMV / V / Fol:1,2
IR: Ss

Килио е нов ран LSL хибрид прилагоден за
интензивно целогодишно производство во
хидропониски системи и на земја.

KARTIER F1

Ран

220 - 250

Округлеста

HR: ToMV / V / Fol:1,2 /
Ff:A,B,C,D,E
IR: M

Робусно растение со силно развен
коренов систем и висок роден потенцијал.
Плодовите се цврсти, вкусни со убава
црвена боја.

HR: ToMV / V / Fol:1,2 /
Ff:A,B,C,D,E
IR: Ss

Многу ран хибрид наменет за производство
во заштитени простори и продажба
на локални пазари. Плодовите се со
препознатлив вкус.

HR: ToMV / V / Fol:1,2 /
For / Ff:A,B,C,D,E
IR: TYLCV

Ран хибрид наменет за производство
во заштитени простори. Плодовите се
со интензивна црвена боја, со средна
цврстина и прекрасен вкус.

HR: ToMV / V / Fol:1,2

Популарен хибрид наменет за
целогодишно производство во заштитени
простори. Главни карактеристики на овој
хибрид се квалитет на плодовите, голема
толерантност на различни климатски,
почвени и производни услови.

CRISTAL F1

LORELY F1

TAMARIS F1

DANUBIO F1

Ран

Ран

Средно ран

Ран

150 - 160

200 - 220

180 - 200

220 - 250

Округлеста

Округлеста

Округлеста

Округлеста

HR: ToMV / V / Fol:1,2 /
Ff:A,B,C,D,E
IR: Ss / M

Долж.на
вегетација

Име

Просечна
Облик
тежина (гр.)

CETIA F1
•Н
 ов средно-ран хибрид со широк спектар
на отпорност на болести.
• Одлични резултати се добиваат и кога
се одгледува преку целата година,
есенско производство во заштитени
простори и на отворено поле.
• Г о препорачуваме како стабилен и
високо толерантен хибрид.

Отпорност на болести
HR/IR

Коментар

CETIA F1

Средно ран

220 - 250

Округлеста

HR: ToMV / V / Fol:1,2 /
For / Ff:A,B,C,D,E
IR: TSWV / M

Цетиа е силно растение отпорно на
Nematodi, Cladosporium и TSWV. Дава
одлични резултати во текот на цела
година, при производство и во заштитени
простори и на отворено поле. Плодовите се
крупни, со уедначена боја и големина.

GENIO F1

Ран

20 - 25

Округлеста

HR: ToMV / Fol:1,2
IR: TYLCV / M

Силно растение, со висок роден
потенцијал. Наменет за производство во
заштитен простор и на отворено поле.

COLIBRI F1

Средно ран

130 - 140

Издолжен

HR: ToMV / V / Fol:1,2 / For Бујно растение, со крупен плод и високо
IR: Ss / M
толерантен хибрид.

GENIO F1

COLIBRI F1

Ран хибрид со крупни плодови наменет за
рано пролетно производство во заштитени
простори.

НОВO
LORELY F1
•Н
 ов ран хибрид наменет за производство во заштитени
простори. Lorely има многу бујни растенија во однос на
преостанатите хибриди на Clause.
• Lorely е одличен за долг период за берба, притоа
задржувајќи ја високата толерантност на роменливите
услови рано напролет.
• На спрат вообичаено формира 5-7 плода, со големина
на плод 200-220 гр. Плодовите се со убава црвена боја,
распоредени “рибина коска” и се со одличен вкус.

TAMARIS F1
• Средно-ран хибрид, погоден за одгледување во
високи пластеници и ниски тунели.
• Се карактеризира со одлично заврзување на плод и
при високи температури. На спрат вообичаено формира
6-10 изедначени плодови, со маса на плод 180-200 гр.,
со препознатлив квалитет.
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Напомена: Уверете се дека сте ги прочитале “Општи информации” на страна 3 од овој каталог.
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ДОМАТ

ПИПЕРКА

(низок)

Димензии Димензии
на плодот на плодот

Име

Густина на садење
растенија/ха
заштитени простори

Густина на
сад.Растенија
/Ха ОП

Боја

38 - 40 000

Светло
жолтацрвен

Отпорност
на олести Намена
(HR/IR)

Коментар

(рог благ
ARLEQUIN F1

TARSILA F1

HECTOR F1

ALLIANCE F1

ELKO F1

•Н
 а нашиот пазар веќе подолг период
еден од водечките хибриди на низок
домат.
• Хибрид со крупни, изедначени
плодови, со одличен вкус незаменлив
за локален пазар.

•Н
 ов низок хибрид со висок роден
потенцијал.
• Се карактеризира со одличен баланс
помеѓу вкус и цврстина на плод, што
го прави идеален како за пазарот
на поголемите градови, така и за
локалните пазари.
• Поради одличните резултати при
рано производство во заштитени
простори, секоја година се повеќе
расте побарувачката за овој хибрид.

•Д
 етерминантен хибрид, тип сливар,
со одличен роден потенцијал.
Плодовите се со тежина околу 100 гр.,
со висок процент на суви материи и
шеќер.

CLX 4674 F1

Име

Долж.на
вегетација

Просечна
Облик
тежина (гр.)

Отпорност на болести
HR/IR

Коментар

CLX 38190 F1

Долж.на
вегетација

220 - 250

Округлеста

HR: ToMV / V / Fol:1,2
IR: TSWV

Многу ран хибрид, компактно растение.
Плодовите се крупни со убава боја и
одлична цврстина, наменет пред се за
производство во заштитени простори.

BAGHERA F1

Ран

200 - 250

Округлеста

HR: V / Fol:1,2
IR: Ss / M

LSL хибрид, ран, добар и во услови на
нешто пониски температури, буен и
приносен.

HECTOR F1

Ран

200 - 250

Округлеста

HR: V / Fol:1,2
IR: Ss / M

Средно бујно растение, со крупни плодови,
висок роден потенцијал и прекрасен вкус.

220 - 250

Округлеста

HR: V / Fol:1,2,3
IR: Ss / TSWV / M

Растенијата се побујни од Хектор.
Плодовите по боја и вкус подсетуваат на
домашен Јабучар. Може да се одгледува во
заштитени простори и на отворено поле.

80 - 100

Оваленсливар

HR: V / Fol:1,2 / Pst
IR: Ss

Хибрид со одличен квалитет на плод
наменет за свежа потрошувачка.

ALLIANCE F1

ELKO F1

Ран

Ран

RENDO F1

****

****

****

*****

CORINTO F1

***

5 x 20-22

3-5 x 20-25

5 x 15-20

6 x 12-15

6-7 x 20-25

30 - 35 000

28 - 30 000

35 000

35 - 38 000

22 - 25 000

40 - 42 000

Светло
зеленабледожолтоцрвена

40 - 45 000

светло
зеленабледожолтоцрвена

40 - 45 000

30 - 35 000

Зелена
темноцрвена

Зелена
темноцрвена

Заштитени
просториотворено
поле

Средно-рана рог пиперка, со
бујни растенија и висок роден
потенцијал.

HR: TMV /
PMMoV:1-2 /
PVY:0,1,1-2 /
PepMoV /
PepYMV

Заштитени
просториотворено
поле

Пиперка од типот македонски
каварџик. Плодовите се со должина
над 25cm, со попречен пресек
3-5 cm, со зелено-жолта боја на
плод со исклучителен вкус. Се
карактеризира со висок и стабилен
принос и при потешки производни
услови, благодарејќи на низата
отпорни карактеристики кои ги
поседува овој хибрид

HR: TMV

Заштитени
просториотворено
поле

Рендо е исклучително ран хибрид,
слатка рог пиперка кој се одликува
со висока родност и изедначени
плодови преку целиот долг период
на берба.

Заштитени
просториотворено
поле

Нова пиперка, капија тип со
правилна двострана форма со
средна големина 12-15cm и
просечна тежина на плод 100-120gr.
Овој ран хибрид се одликува со
брза промена на бојата на плодот
од зелена во темно -црвена.

Заштитени
просториотворено
поле

Бујна пиперка од типот на рог.
Наменета е за производство во
заштитени простори и на отворено
поле. Поради големите плодови
и високиот роден потенцијал се
препорачува производство со
поткрепа.

HR: TMV

-

HR: TMV /
PMMoV:1-2

НОВO

TARSILA F1

ARLEQUIN F1

CLX 4674 F1

• Нова рана пиперка од типот «куртовска капија».
• Плодовите се со правилна форма, со средна големина и просечна
тежина 100-120 гр.

Corinto F1
RENDO F1
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Напомена: Уверете се дека сте ги прочитале “Општи информации” на страна 3 од овој каталог.

•Н
 ов исклучително ран хибрид на блага
рог пиперка, со правилни двострани
плодови, со светло зелена боја.
• Наменет е за многу рано производство
заштитени простори и на отворена поле.
• Кога плодовите во физиолошка зрелост
ќе добијат интензивно црвена боја
тогаш слободно може да се спореди
со најквалитетните пиперки од типот
«куртовска капија».

• Средно-касен хибрид, рог пиперка,
кој се карактеризира со исклучително
бујни растенија, висок роден
потенцијал, крупни плодови и долг
период на плодоносење.
• Бojaта на плодoвите
во физиолошка зрелост преминува од
зелена во темно-црвена боја.
• Високиот процент на сува материја
и шеќер ја прави оваа пиперка
одлична за употреба како во свежа
состојба така и за преработка.

НОВO
7

ПИПЕРКА
Име

Димензии Димензии
на плодот на плодот

Густина на садење
растенија/ха
заштитени простори

Густина на
сад.Растенија
/Ха ОП

Боја

Отпорност
на олести Намена
(HR/IR)

28 - 33 000

35 - 42 000

Светло
жолтаHR: TMV
зеленкаста
до црвена

Заштитени
просториотворено
поле

Наша најприносна бабура.
Плодовите се со средна
големина, со три до четири
комори со препознатлив вкус.

Светло
жолтацрвена

Заштитени
просториотворено
поле

Одлична комбинација на
раностасаност и роден
потенцијал на високо
квалитетните плодови. Мадона
дава одлични резултати кога
се одгледува и во заштитени
простори и на отворено поле.

Заштитени
просториотворено
поле

Силба е главно наменета за
производство во заштитени
простори. Предноста на оваа
бабура е големата изедначеност
на плодовите. Плодовите
се со светло жолта боја, со
четири комори (> 90%) , со
месест перикарп.Плодовите во
физиолошка зрелост добиваат
убава црвена боја.

BISKRA F1

Коментар

•Р
 ана лута пиперка со крупни плодови која веќе неколку
години е присутна на нашиот пазар.
• На пазарот е препознатлива по долгите и обемни како
на отворено поле така и во заштитени простори.

Babura
ISTRA F1

MADONNA F1

SILBA F1

HERCULES F1

****

***

***

****

8 x 10

9 x 11

8 x 10

12 x 14

28 - 33 000

30 - 33 000

25 - 28 000

35 - 42 000

42 - 45 000

32 - 35 000

Светло
жолтацрвена

Светло
жолтацрвена

-

-

HR: TMV /
PMMoV:1-2
/ PVY:0,1,1- отворено
2 / PepMoV поле
/ PepYMV
IR: CMV / Pc

Ран хибрид со силни растенија.
Добра комбинација на висок
роден потенцијал и голема
отпорност на вируси и
пламеница. Се карактеризира со
големи, тешки плодови, со темно
зелена боја која поминува во
изразето црвена боја.

MADONNA F1
• Изедначени, квалитетни и тешки
плодови се главните карактеристики на
овој хибрид. На нашите производители
ова е веќе добро позната рана бабура,
3-4 комори, со правилна форма и
тежина од 160-180 гр.
• Плодовите се со светло - жолта боја
која во физиолошка зрелост постепено
преминува во црвена боја.
• Се одбиваат одлични резултати
кога се одгледува и на отворено поле
и во заштитени простори, при што
се препорачува растенијата да се
оставаат на две гранки и што е можно
подолга период на берба.

Димензии Димензии
на плодот на плодот

Име

Густина на садење
растенија/ха
заштитени простори

Густина на
сад.Растенија
/Ха ОП

Боја

Отпорност
на олести Намена
(HR/IR)

Коментар

(рог лута

BISKRA F1

****

3-4 x 20-22

35000

40 - 42 000

Светло
жолтацрвена

HR: TMV

Заштитени
просториотворено
поле

Рана лута пиперка. Растенијата
се силни со долги интернодии и
одлично заврзување на плод. Се
пропрачува за рано зимско-пролетно
производство, како и производство
во текот на целата година за
во заштитени простори или на
отворено поле.Се карактеризира
со одличен квалитет на плодовите
, висок и стабилен принос и долг
период на берба.

ПАТЛИЏАН
Naziv

Dužina
vegetacije

Tip biljke

Boja

Oblik

Dužina
(cm)

Komentar

CLASSIC F1

***

Srednje visoka
uspravnog
rasta

Tamno
ljubičasta

Izduženo 16 - 20
ovalan

Najpopularniji hibrid na našem tržištu, vrlo tražen, izuzetan rodni
potencijal.

GALINE F1

***

Snažna
robusna

Tamno
ljubičasta

okruglo ovalan

Hibrid za najraniju proljetnu proizvodnju, odličnog rodnog potencijala.
Namjenjen za uzgoj na otvorenom polju kao u zaštićenom prostoru.

15 - 18

CLASSIC F1
• Популарен, многу приносен хибрид на патлиџан.
Плодовите се со овална форма, со темно-виолетова боја.
• Првенствено е наменет за производство на отворено поле.

ISTRA F1
• Исклучително флексибилен хибрид
кој се карактеризира со висок роден
потенцијал. Плодовите се со светло
жолта боја со дискретна нијанса на
зелена боја.
• Со добра технологија на
производство овој хибрид може
да даде многу висок принос по
растение.
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HERCULES F1
•П
 риносна, рана бабура со крупни,
тешки плодови, со зелена боја која
во физиолошка зрелост преминува
во силно црвена боја.

Напомена: Уверете се дека сте ги прочитале “Општи информации” на страна 3 од овој каталог.
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ЗЕЛКА

КЕЉ
Име

• Рана зелка, добра за производство
рано напролет на отворено поле.
• Многу толерантен хибрид кој одлично
поднесува да остане на нива и по
завршувањето на полната зрелост.

•М
 ногу прилагодлив хибрид,
присутен во различни климатски
услови од Медитеранот, па до
Северна Европа.

Име

Должина на
вегетација

Густина
на садење
растенија/ха

Облик на Просечна
главица тежина

Боја

Отпорност
на олести Коментар
(HR / IR)
Рана зелка, со одличен квалитет, толерантна, со изедначени
плодови, одлично поднесува да остане на нива и после полната
зрелост. Главиците се карактеризираат со со нежна внатрешна
структура, со краток кочан. Погодна за производство за рано
напролет на отворено поле.

SIR F1

60 - 65

35 - 50 000

Светлозелена

Округла

1 - 2 kg

POTOMAK F1

70 - 80

30 - 50 000

Округла
Синкастосо благо
зелена
сплосната

2 - 3 kg

IR: Xcc

Многу толерантен хибрид, распространет во различни климатски
услови од Медитеранот па до Северна Европа. Поседува највисоко
ниво на отпорност на болести од нашите хибриди.

MISSION F1

90 - 95

30 - 40 000

Синкасто- Округлазелена
сплосната

2,5 - 3,5 kg

HR: Foc:1
IR: Xcc

Браво тип. Одлично поднесува да останува на нива и после полната
зрелост. Одличен за летно-есенско производство.

BRAVO F1

90 - 95

30 - 40 000

Синкасто- Округлазелена
сплосната

2 - 3,5 kg

HR: Foc:1
IR: Xcc

Популарен хибрид, со висок и стабилен принос. Должината на
вегетација е околу 90 дена после расадување. Главиците се
компактни, со одлична внатрешна структура.

1,5 - 2 kg

Мала, тврда главица, добра за чување во магацин, одлично
поднесува да остане на нива и после полната зрелост. Го збогатува
нашиот асортиман на зелки со ситни главици и сегментот за малку
порана употреба од Нобилис.

2 - 3 kg

Нова лагер зелка, со округло-овални главици. Внатрешната
структура е убава со краток кочан.

GUARD F1

125 - 130

45 - 60 000

СинкастоОкругла
зелена

SQUADRON F1

130 - 135

30 - 40 000

СинкастоОкругла
зелена

ЗИМСКА
NOBILIS F1

130 - 135

30 - 35 000

Темнозелена

Благо
сплосната
до округла

1,5 - 3 kg

Хибрид добиен со вкрстување на кељ и зелка. Растенијата се силни,
со високо поставени главици. Главиците се компактни, изедначени
со одличен квалитет.

GUARD F1
•С
 редно бујна лагер зелка со должина
на вегетација 130 дена.
• Главиците се компактни со светлозелена боја и со нежна структура.
• Во подрачја со континентална клима
се препорачува берба во декември,
додека во потопли подрачја можна е
берба и во текот на зимата.

NOBILIS F1
• Овој хибрид е создаден со
вкрстување на зелка и кељ. Главиците
се тврди со убава светло-зелена боја по
структура сличен на летните зелки.
• Се одликува со одлична толерантност
на ниски температури и со можност
да останува подолго на нива и после
целосно созревање.
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Отпорност
на олести Коментар
(HR / IR)

40 - 50 000

Темнозелена

Округла

1 - 2 kg

Ран популарен хибрид

CAPRICCIO F1

75 - 85

35 - 40 000

Зеленосина

Округла

1 - 2 kg

Хибрид со атрактивен изглед

35 - 40 000

Зелена

Округла

1 - 3 kg

30 - 40 000

Зеленосина

Округла

1,2 - 1,5 kg

30 - 40 000

Темнозелена

Округла

1,2 - 2 kg

BRAVO F1
POTOMAK F1

Боја на Облик на Просечна
главица главица тежина

50 - 60

BOHEME F1

SIR F1

Густина
на садење
растенија/ха

DAPHNE F1

OTHELLO F1

• Веќе подолг временски период
е водечките хибрид за касно летно и
есенско производство.
• Се кориси како за свежа
потрошувачка така и за киселење.
• При различни временски и почвени
услови дава стабилени и високи
приноси.
• Се карактеризира со одлични
складишни својства.

Должина на
вегетација

RIGOLETO F1

100 - 130

120 - 130

135 - 140

HR: Foc:1

Буен кељ со интензивно зелена боја. Се
карактеризира со отпорност на Фузариум тип 1.

HR: Foc:1

Главиците се компактни, со средна големина, со
убава надворешна и внатрешна структура Се
карактеризира со добра отпорност на Фузариум тип
1 и измрзнување.
Зимски, многу прилагодлив вариетет, силно
растение со компактни главици.

НОВO
BOHEME F1
• Кељ со средно бујна лисна маса со
должина на вегетација 120-130 дена.
Главиците се со зелено-сина боја, со
пpосечната тежина 1.2-1.5 кг.
• Се карактеризира со одлична
отпорност на измрзнување и
процветување.

CAPRICCIO F1

ЦРВЕНА ЗЕЛКА
Име

Должина на
вегетација

Густина
Боја на
на садење
главица
растенија/ха

FUEGO F1

135 - 140

30 - 40 000

GARANCE F1

130 - 140

REDSKY F1

70 - 75

Облик на
главица

Просечна
тежина

Темноцрвена

Овална

1,5 - 2,5 kg

30 - 40 000

Темноцрвена

Округлоовална

35 - 50 000

Црвена

Благо
сплосната
до округла

Отпорност
на болести Коментар
(HR / IR)
Средно голема, со темно-црвена боја.
Силно растение, со одличен роден
потенцијал, со темно-црвена боја
на главица, со можност на подолго
складирање.

2 - 3 kg

1,5 - 2 kg

HR: Foc:1

Униформни округли главици, со одлична
внатрешна структура, висок роден
потенцијал, со одличен квалитет и при
подолг приод на складирање.

REDSKY F1
•Х
 ибрид со должина на вегетација
75-80 дена, со изедначени,
округли главици, со многу убава
црвена боја.
• Најдобри резултати се добиваат
доколку бербата се врши во текот
на лето и есен.
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КАРФИОЛ

БРОКОЛИ
SIRTAKI F1

Име

Долж.на
вегетација

Густина
на садење Боја
/ха

Облик на
главица

Просечна
тежина

Коментар

GIPSY F1

60 - 65

30 - 40 000

Бела

Округла

1 - 1,2 kg

Исклучително ран хибрид наменет за производство рано напролет.

NAUTILUS F1

65 - 75

25 - 35 000

Бела

Округла

2 - 2,5 kg

Популарен хибрид, со крупни цветови, со убава бела боја. Наменет за берба крај
на лето и во текот на есента. Погоден е за преработка при што цветовите не ја
менуваат бојата и структурата.

AVISO F1

75 - 80

25 - 35 000

Бела

Округла

1,5 - 2 kg

Исклучителен хибрид кој се одликува со бујни растенија. Листовите добро
ги покриваат цетовите кои се со одличен квалитет, наменети како за свежа
употреба така и за преработка.

NEVADA F1

85 - 90

25 - 35 000

Бела

Округла

1,2 - 1,6 kg

Карфиол со снежно бели цветови, многу толерантен во однос на временскиот
период на производство.

THALASSA F1

100 - 110

25 - 35 000

Бела

Округла

1,2 - 1,6 kg

Наменет за производство касно на лето и за есенска берба. Прилагодлив хибрид,
со бујни растенија и добар изглед. Округли до благо сплоснати главици кои се
добро покриени.

RAFALE F1

110 - 115

28 - 33000

Бела

Округла

1,4 - 1,8 kg

Карфиол со компактни снежно бели главици и одлична покриеност на цветот.
Најдобри резултати дава при берба во текот на ноември и декември во области
со континентална клима.

NAVALO F1

120 - 130

25 - 30 000 Бела

Округла

1,5 - 2 kg

Силни растенија, листовите одлично ги покриваат цветовите. Цветовите се
со снежно бела боја, со одлична отпорност на ниски температури и мразеви.
Најдобри резутати се добиваат при берба крај на есен и почеток на зима.

OPTIMIST F1

120 - 125

25 - 30 000

Бела

Округла

1 - 1,5 kg

Многу силни растенија, толерантни на касните есенски температури,
благодарение на специфичното покривање. Zahteva nize noćne temperature za
porast glavica.

TRIOMPHANT F1

160 - 180

25 - 30 000

Бела

Округла

1 - 1,5 kg

Карфиол со компактно снежно бели цветови кои се одлично покриени. Најдобри
резултати се постигнуваат доколку бербата се врши во текот на месец ноември
и декември во области со континентална клима.

REDOUTABLE F1

170 - 180

25 - 30 000

Бела

Округла

1,4 - 1,8 kg

Карфиол наменет за берба во текот на зимата во подрачја со поумерена клима.
Се карактеризира со многу убави и изедначени цветови.

TREVI F1

90 - 95

20 - 30 000

Темнозелена

Округла

800 g - 1,2 kg

Наменет за есенска берба, останува во добра состојба и после берба што
овозможува и да се чува подолг период.

•Н
 а пазарот е еден од најраните хибриди.
• Наменет за производство рано напролет
како на отворено поле така и во
заштитени простори.
• Главиците се со компактна нежна
структура, со сино-зелена боја со
просечна тежина 400-600 гр.

KOROS F1

• Рана брокула наменета за свежа употреба.
• Бербата на страничните цветови е континуирана,
со подолг временски период што овозможува да се
добие многу висок принос по растение.
• Корос можно да се одгледува за рано напролет
и како главна култура наесен при што се добиваат
одлични резултати.
Име

Долж.на
вегетација

Густина
Боја на
на садење
цвет
растенија/ха

SIRTAKI F1

55 - 60

40 - 50 000

KOROS F1

60 - 65

RUMBA F1

80 - 90

Име

•М
 ногу популарен хибрид наменет за берба
во текот на летото и есента, кој одлично ги
поднесува високите температури. Должината
на вегетациониот период изнесува околу 75 дена.
• Главиците се добро покриени, со крупни,
компактни, цврсти цветови со снежно бела боја.

БАТАВИА

AVISO F1

•П
 ознат хибрид со долга вегетација
со изразито бујни растенија. Одлично
покриените цветови овозможуваат
зголемена толерантност на овој хибрид
на ниски температури.
• Во подрачја со континентална клима
се препорачува берба во декември,
додека во потопли подрачја можна е
берба и во текот на зимата.

Коментар

Плавозелена

Тешки, компактни
цветови со фина
структура

400 - 600 gr.

Брокула за рано напролет. Растенијата не се
многу бујни со што се овозможува густ склоп.
Цветовите се крупни и компактни.

35 - 50 000

Темнозелена

Компактни цветови
со средно-фина
структура

400 - 600 gr.

Рана брокула наменета за употреба во свежа
состојба. Наменета за пролетно и есенско
производство. Може да се одгледува во
заштитени простори и на отворено поле.

30 - 50 000

Модрозелена

Округла главица со
фина структура на
цветовите

500 gr.

Средно бујни растенија, со тврди и компактни
цветови. Цветовите се убави, со правилни
цветови, со фина структура.

Големина Боја

Период на
Отпорност на
производство болести (HR / IR)

отпорност на
Коментар
процветување (*)

FLORINE

***

Зелена

Пролет-есен

HR: Bl1-26,28 / Nr:0
IR: LMV

***

Батавиа тип со многу крупни и тешки главици, за пролетно,
летно и есенско производство. Направените тестирања
покажаа одлична отпорност на болести и многу едноставен
начин на одгледување.

MELVINE

***

Светлозелена

Пролет-летоесен

HR: Bl:1-28 / Nr:0
IR: LMV

***

Нова батавиа, отворен тип, која се карактеризира со
одлична отпорност на болести. Во пролетниот период е со
исклучителено брз раст.

NOTILIA

***

Зелена

Есен-зима

HR: Bl:1-28

Салата со светло-зелено изедначени главици, наменета за рано
пролетно и есенско производство.

SELLINA

***

Светлозелена

Есен-зима

HR: Bl:1-28

Наменета за производство во заштитени простори. Се
карактеризира со одлична отпорност на болести и на ниски
температури.

**

Светлозелена

Есен-зима

HR: Bl:1-24,27,28 / Nr:0
IR: LMV

ПУТЕРКА
DELIANE

OPTIMIST F1

Карактеристики на Просечна
цветовите
тежина

САЛАТА

NAUTILUS F1

• Многу прилагодлив хибрид со изедначени,
униформни растенија.
• Должината на вегетацијата при берби во текот на
есента е 80-85 дена од расадувањето.
• Цветовите се снежно бели кои се одлично
покриени, компактни, со просечна тежина 1.5-2 кг.

НОВO

НОВO

MELVINE

*

Марула путерка тип, која има тешки и крупни
главици.

(*) од * : ниска отпорност на процветување,
до*** : висока отпорност на процветување

•Б
 атавиа тип, со крупни и тешки главици.
Наменет за производство на отворено поле во
текот на целата година.
• Се карактеризира со многу едноставен начин
на одгледување и со одлична отпорност на
болести.

RAFALE F1
• Хибрид со средно-бујни и изедначени
растенија. Цветовите се компактни и се
одлично покриени.
• Во подрачја со блага клима прилагоден
е за берба и во текот на зимата.
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SELLINA

DELIANE
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ТИКВИЦА

КРАСТАВИЦА
Име

Отпорност
на боплести

Боја

Облик на
плод

Многу- ран

Доминантно
женски

IR: Pc / Gc /
Px / Psl / Co /
Ccu / CMV

Средно
темнозелен

Цилиндричен,
3,2
корнишон тип

Плодовите се квалитетни и при полоши
производни услови. Се карактеризира со
атрактивни плодови, со добар сооднос на
должина и ширина на плод. Наменет е за
производство на отворено поле.

Средноран

Доминантно
женски

IR: Ccu / Psl /
CMV

Темнозелен

Слицер тип,
салатен

16 - 18

Популарен, салатар кој на пазарот е
присутен подолг временски период.

Долж.на
Оплодување
вегетација

Должина
(cm)

Коментар

(корнишон

REGAL F1

салате
RAIDER F1

OPAL F1
BEKER F1

CORA F1

Средноран

Партенокарпен

IR: Px / CMV /
CVYV / CYSDV

Темнозелен

Слицер тип,
салатен

20 - 22

Бујен хибрид, кој припаѓа на средната
гупа на зреење на плод. Се одликува со
одличен процент на оплодување, обемни
берби и при најтешки производни услови.
Плодовите се со одличен квалитет и
форма.

холандски долг

LOREA F1
• Лореа е рана тиквица, со светло зеленобела боја, со правилни изедначени плодови,
со должина 16 -20 см.
• Растенијата се бујни со отворен хабитус
и со одличен роден потенцијал. Може
да се одгледува во текот на целата
година притоа задржувајќи ја формата и
големината на плодот.
Име

Долж.на
вегетација

Бујност

Облик на
плод

CORA F1

Рана

Среднобујна

Цилиндричен

Темнозелена

Ран хибрид, со темно-зелени плодови, со одличен квалитет

ELITE F1

Многу- рана

Среднобујна

Цилиндричен

Зелена

Многу ран хибрид. Растенијата се многу компактни кои
се карактеризираат со одлично заврзување на плод.
Плодовите се изедначени и се со одличен квалитет. Дава
високи и стабилни приноси.

Отпорност на
Боја
болести (HR / IR)

BAHIA F1

Ран

Партенокарпен

IR: Cca / Ccu /
CVYV

Темнозелен

Холандски
тип, долг

32 - 35

Ран хибрид. Толерантен на пепелница, со
одлични плодови.

COLUMBIA F1

Средноран

Партенокарпен

IR: Px / CVYV

Темнозелен

Холандски
тип, долг

35 - 38

Хибриди со долги и правилни плодови, со
исклучително висок роден потенцијал.

Коментар

SOFIA F1

Среднорана

Многубујна

Цилиндричен IR : ZYMV / WMV

Зелена

Хибрид наменет за производство во текот на целата
година, се до првите мразеви. ZYMV/WMV

LOREA F1

Среднорана

Многубујна

Средно-долг
цилиндричен

Крембела

Бујни растенија, со убави, атрактивни пллодови. Се
карактеризира со висок роден потенцијал.

MOSTRA F1

СредноМногу- рана
бујна

Средно-долг
цилиндричен

Крембела

Една од најраните тиквици на пазарот. Растенијата се со
мал хабитус со што се овозможува садење на поголем
број на растенија при раното производство во заштитени
простори. Плодовите се изедначени, цилиндрични си крембела боја.

OPAL F1

Рана

Среднобујна

Средно-долг
цилиндричен

Крембела

Популарен хибрид, со висок роден потенцијал и одличен
квалитет на плодовите.

ASMA F1

Среднорана

Бујна

Долг
цилиндричен

Светлозелена

Растенијата се бујни, со висок роден потенцијал.
Овој хибрид се карактеризира со одлична отпорност
и толерантност и при најтешки производни услови.
Плодовите се долги со правилна форма и со одличен
квалитет.

BAHIA F1
REGAL F1
•К
 раставица-корнишон со
одличен квалитет, униформност
во однос на изгледот, со добар
однос на должина и дебелина
на плод. Се карактеризира
со одлични преработувачки
својства.
• Овој хибрид кога ќе
прерасне е добар салатар,
што допринесува на негова
поголема популарност.

НОВO

• Многу рана, холандски тип на долга
краставица. Прилагодлив тип погоден
за целогодишно производство.
• Плодовите се изедначени, мазни,
сјајни со многу убава темно-зелена
боја и се со одличен квалитет.

BEKER F1

•Х
 ибрид на новата генерација,
одлична комбинација на силно,
толерантно растение со изедначени
плодови, со висок квалитет.

MOSTRA F1
•М
 остра е многу рана тиквица со отворен
хабитус и одличен роден потенцијал.
Плодовите се светло-зелени, изедначени,
со должина на плод 16-18 см.
• Прилагодена за многу рано пролетно
производство во зашитени простори или
на отворено поле.

ASMA F1
• Асма е средно рана, светло-зелена
тиквица, со правилни и изедначени
плодови со должина 18-20 см.
• Растенијата се бујни со одличен роден
потенцијал. Може да се одгледува во текот
на целата година притоа задржувајќи ја
формата и големината на плодот.

14

Напомена: Уверете се дека сте ги прочитале “Општи информации” на страна 3 од овој каталог.
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ПОДЛОГА ЗА КАЛЕМЕЊЕ

ДИЊА

Употреба

Отпорност на
Коментар
болести (HR / IR)

Име

MAGNUS F1

Диња

HR: Fom:0,1,2
IR: Fom:1-2

жолта канариa

TZ 148 F1

Лубеница,
HR: Fon:0,1,2 /
краставица
Fom:0,1,2 / Vd
krastavac, dinja IR: Fom:1-2

Име

Се користи како хибридна подлога за дињи за рано производство, при што калемот ги
задржува сите квалитети потребни за транспорт.
Отпорна на голем број земјишни болести. Го зголемува приносот и големината на
плодовите, благодарение на зголемената бујност (силен коренов систем).

MAGNUS F1

TZ 148 F1

ДИЊА
Облик/
Долж.на
изглед на
вегетација
плод

Просечна
тежина

Отпорност
Боја на месо на болести
(HR / IR)

Коментар

**

Округло-овална, со
набори

2 - 3 kg

Крем-бела

IR: Gc / Px:1,2

Жолта, канариа тип. Плодовите се
округло-овални, со специфичен вкус.
Хибрид кој овозможува плодовите да
се чуваат 2- 3 месеци, без да настане
промена на квалитетот

SUPERSTAR F1

****

Овална, мрежеста,
со ребра

1,5 - 3 kg

Портокалова

HR: Fom:0,2
IR: Gc / Px:1,2

Ран хибрид. Плодовите се округлли,
вкусни и доста транспортабилни.

COMET F1

***

Овална, мрежеста,
со ребра

1,5 - 2 kg

Портокалова

HR: Fom:0,1,2
IR: Gc / Px:1,2

Популарен хибрид, со одличен вкус
и добри карактеристики во однос на
складирање.

TALENTO F1

*****

Округла до благо
овална, мрежеста,
со ребра

1,5 - 2,5 kg

Портокалова

HR: Fom:0,1,2
IR: Gc / Px:1,2

Многу ран хибрид. Плодовите се со
одличен вкус, убав изглед и многу цврсти
плодови. Наменета за производство во
заштитени простори и за на отворено
поле.

PALATINO F1

****

Округла до благо
овална, изразито
мрежеста, со ребра

1,5 - 2 kg

Портокалова

HR: Fom:0,1,2
IR: Gc / Px:1,2

Нов хибрид. Се карактеризира со одлична
комбинација на раностасаност и квалитет
на плод.

LILLO F1

****

Овална, мрежеста,
со ребра

2 - 3 kg

Портокалова

HR: Fom:0,1,2
IR: Gc / Px:1,2

Многу продуктивен хибрид, со
изедначени, тврди плодови кои имаат
месо со интензивна портокалова боја.

PREGIATO F1

***

Округла, до благо
овална, изразито
мрежеста, со ребра

1,5 - 2,5 kg

Портокалова

HR: Fom:0,1,2
IR: Gc / Px:1,2

Растенијата се бујни, плодовите се
овални, со изразета мрежа на кората.
Хибрид кој е одличен за подолго чување.

MANDACARU F1

netted italian

• Се користи како подлога на диња и
краставица. Овозможува порана сеидба и
обилни берби.
• Плодовите ги задржуваат сите
квалитети на хибридот.

Име

Долж.на
Облик/изглед на
вегетација плод

Просечна
тежина

Отпорност
Боја на месо на болести
(HR / IR)

2,5 - 3 kg

Зелена

HR: Fom:0,1
IR: Px:1,2

Ананас тип. Растенијата се бујни, плодовите
крупни, вкусни, со висока содржина на шеќер.

Зелена

HR: Fom :
0,1,2 / MNSV
IR: Gc /
Px:1,2,5

Ран хибрид, високо приносен и одлично покриени
плодови. Плодовите се изедначени, мрежести, со
широк спектар на отпорност.

Коментар

MANDACARU F1

aнанас
AMAL F1

**

Овалена, без
ребра

***

Округла
до благо
овална,
мрежеста,
без ребра

галиа

CITIREX F1

2 - 2,5 kg

TALENTO F1
• Многу ран хибрид со изедначено
дозревање на плодовите. Се
карактеризира со цврсти плодови, со
одличен вкус, со изразото убав изглед,
со фина густа мрежеста структура со
изразени ребра.
• Наменет за производство во заштитени
простори и на отворено поле.
• Има одлични складишни својства.

НОВ0
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AMAL F1

CITIREX F1

• Силни, бујни растенија, со одлична
отпорност на пепелница.
• Флексибилен хибрид со висок роден
потенцијал и крупни плодови.

•Р
 ана диња, Galia тип. Растенијата се многу силни,
со висок роден потенцијал и со значително подолг
период на берба во однос на другите хибриди.
• Плодовите се округли, мрежести, со просечна
тежина 2-2,5 кг. Внатрешноста е со светло-зелено
месо со одличен вкус.
• Одлична е за транспорт и подолго чување.

Напомена: Уверете се дека сте ги прочитале “Општи информации” на страна 3 од овој каталог.

LILLO F1

PALATINO F1
•С
 личен на Talento F1, со покасно дозревање на плодот.
Плодовите се униформни, со одличен вкус и убав изглед.
• Се добиваат одлични резултати кога се одгледува и во
заштиитени простори и на отворено поле.

•О
 ва диња е LSL, Cantalupe тип.
Растенијата се карактеризираат
со бујна лисна маса, со одлично
заврзување на плодовите што се
овозможува и подолга берба на
исклучително квалитетни плодови.
• Плодовите се со овална форма,
крупни, униформни, ребрaсти, со
портокалево месо со специфичен
вкус и мирис.

17

ЛУБЕНИЦА

МОРКОВ

PAULINE F1

• Многу рана кралица-Crimson Sweet тип на лубеници. Може
да се произведува во тунели и на отворено поле. Погодна е
за калемење.
• Растенијата се со средно бујна лисна маса, со добра покриеност
на униформните плодови.
• Месото е светло-црвено со висок процент на шеќер.

CIRCEO F1
•Р
 ан морков наменет пред се за пролетно производство
со должина на вегетација 85- 90 дена. Растенијата се
карактеризираат со силна лисна маса, со должина на
корен 18 – 20 см и се со убава портокалова боја.
• Се карактеризира со одлична отпорност
на процветување и на Алтернарија.
• Наменет е за многу рано пролетно производство, како и
за на производство на отворено поле за вториот дел од
сезоната.

НОВO

CELINE F1

• Ова е нов многу ран хибрид на Clause. Силната
лисна маса целосно ги штити плодовите од сонце.
• Плодовите се средно големи со просечна
• тежина 8-10 кг, со овална форма, одлични за
транспорт и со препознатлив квалитет на месото.
Тежина
(kg), на не
калемени
растенија

NELSON F1

Овална

Темнозелена,
пругаста

Темноцрвена

Многу рана, благо овална лубеница. Се
карактеризира со убава боја на месото, со
средна големина на плод и со одличен вкус.

75

10 - 12 kg

Округла

Средно
темнозелена,
пругаста

Светлоцрвена

Популарен хибрид, еден од најраните на нашиот
пазар. Плодовите се униформни, со одличен
квалитет на месото.

CATHERINE F1 78

10 - 12 kg

Округла

Темнозелена,
пругаста

Темноцрвена

Нов ран хибрид, со округли плодови и силна
лисна маса.

85

10 - 14 kg

Овална

Темнозелена,
пругаста

Светлоцрвена

Прилагодлив хибрид со бујни растенија, со
крупни овално-издолжени плодови.

Црвена

Средно-ран хибрид кралица (сrimson sweet)
тип. Многу приносен хибрид кој со калемење
дава значително крупни плодови кои притоа
го задржуваат одличниот вкус. Плодовите се
овално-издолжени, месото е со интензивно
црвена боја со одличен вкус.

75

PAULINE F1

NELSON F1

MADISON F1

85

10 - 12 kg

Овалноиздолжена

18 - 20

****

***

Многу ран хибрид, со убава боја и добра
отпорност на процветување.

Цилиндричен 30 - 40

18 - 20

****

***

Наш најран хибрид, со долги и правилно
цилиндрични корени.

95 - 100

Цилиндричен 30 - 45

18 - 20

****

**

Ран хибрид, со висок роден потенцијал.

MAJOR F1

130 - 150

Цилиндричен 30 - 45

18 - 22

***

*

Морков кој долго време го задржува одличниот
квалитет на коренот во услови на чување
во складиштата како и во земја каде што
преовладува топла клима

HERMES F1

130 - 150

Цилиндричен 30 - 45

18 - 22

***

*

Се карактеризира со висок и стабилен принос.
Прилагоден за долг период на лагерување.

PHOENIX F1

130 - 150

Цилиндричен 30 - 45

18 - 22

****

*

Отпорен на Алтернарија. Се карактеризира со
долг корен, со интензивна портокалова боја
која на овој хибрид му дава атрактивен изглед.

CHAMBOR F1

8 - 10 kg

CELINE F1

Цилиндричен 30 - 40

Должина на
Облик
вегетација
90 - 95

SATURNO F1

Боја на кора
Боја на месо Коментар
на плод

Должина на
вегетација

Боја

CIRCEO F1

Облик

Име

Должина
(cm)

Име

Темнозелена,
пругаста

Пречник
(mm)

Отпорност на
Коментар
процветување(*)

(*) од * : ниска отпорност на процветување,
до*** : висока отпорност на процветување

HERMES F1

КРОМИД
ELODY

Име
ELODY
ESPAGNOL

18

отпорност на
Големина
Врат на
процветување(*) на главица главица
***

Период на
сеидба

Коментар
Одличен за производство на
млад кромид.

60

Широк

АвгустНоември

60 - 80

Средноширок

Февруари- Округли главици, со златноАприл
жолта боја.

Напомена: Уверете се дека сте ги прочитале “Општи информации” на страна 3 од овој каталог.

MAJOR F1
•Н
 аменет за касно производство, за
берба во есен и зима.
• Во подрачја со блага клима може
да презими на нива, во други
делови доаѓаат до израз добрите
складишни својства.

ESPAGNOL

НОВO
PHOENIX F1
•Н
 ов средно-касен хибрид со силна лисна
маса, отпорен на Алтернарија наменет
за целогодишно производство, за берба
во текот на есен и почеток на зима.
• Корените се со правилна цилиндрична
форма, мазни со изразито убава
портокалова боја.
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ПЧЕНКА (ШЕЌЕРНА)

Болести кај растенијата (HR/IR)

GOLD CUP
• Многу популарен хибрид на
шеќерна пченка со должна на
вегетација 80-85 дена.
• Формира убав, долг и квалитетен
клип. Многу често по растение
формира и по два клипа.

SUNDANCE

Име

Тип на
слаткост

Должина на
вегетација

Должина
на клип
(cm)

SUNDANCE

Слатка

68 - 70

17 - 19

Број на
редови
14 -16

Отпорност
на болести
(HR / IR)

Коментар
Наш најран хибрид. Растенијатасе со средна висина,
околу 170 сm, клиповите се цилиндрично-конусни, со
светло-жолта боја на зрната.
Нов хибрид. Растенијата се високи, без бочни израстоци.
Клиповите се со одличен квалитет, со висока содржина
на шеќер.

BONANZA

Слатка

80 - 85

20 - 22

16 - 18

GOLD CUP

Слатка

80 - 90

18 - 22

16 - 18

HR: Um
IR: Ps / Pst

Формира долг и многу квалитетен клип. Често може да
се формираат и по два клипа на растение.

LANDMARK

Многу слатка 73 -75

18 - 20

16 - 18

HR: Um
IR: Et

Многу сладок хибрид, со жолти и квалитетни клипови.

БЛИТВА

РОТКВИЦА

МАГДОНОС

VERKA

JOLLY

NOVAS

• Приносна и многу барана на нашиот
пазар. Листовите се големи, со темнозелена боја, благо набрани со силна
бела петелка.

•Р
 отквица со кратка вегетација, со
изедначени, округлести плодови, со
светло-црвена боја кои после бербата
ја задржуваат својата свежина.

•М
 ногу популарен листест магдонос,
со темно-зелена боја и интензивен
мирис.
• Може да се одгледува во текот
на целата сезона, бидејќи се
карактеризира со одлична
регенерирачка способност.

Kratice
Tip bolesti
CABBAGE - Kupus
Foc
Fungi
Xcc
Bacteria
CUCUMBER - Krastavac
Cca
Fungi
Ccu
Fungi
CMV
Virus
Co
Fungi
CVYV
Virus
CYSDV
Virus
Gc
Fungi
Pc
Fungi
Psl
Bacteria
Px
Fungi
LETTUCE - SALATA
Bl
Fungi
LMV
Virus
Nr
Insect
MELON - DINJA
Fom
Fungi

HR / IR

Ime bolesti

HR
IR

Fusarium oxysporum f.sp. Conglutinans race 1 - Yellows
Xanthomonas campestris pv. Campestris - Black rot

IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR

Corynespora cassiicola - Corynespora blight and target spot
Cladosporium cucumerinum - Scab and gummosis
Cucumber Mosaic Virus - Cucumber mosaic
Colletotrichum orbiculare - Anthracnose
Cucumber Vein Yellowing Virus - Cucumber vein yellowing
Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus - Cucurbit yellow stunting disorder
Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum) - Powdery mildew
Pseudoperonospora cubensis - Downy mildew
Pseudomonas syringae pv. Lachrymans - Angular leaf spot
Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) - Powdery mildew

HR
IR
HR

Bremia lactucae (races 1 => 28) - Downy mildew
Lettuce Mosaic Virus - Lettuce mosaic
Nasonovia ribisnigri - Lettuce leaf aphid

HR

Gc

IR

Fusarium oxysporum f.sp. meloni (races 0,1,2) - Fusariose
Golovinomyces cichoracearum race 1 (ex Erysiphe cichoracearum race 1) - Powdery
mildew
Melon Necrotic Spot Virus - Melon necrotic spot
Podosphaeria xanthii races 1,2,5 (ex Sphaerotheca fuliginea) - Powdery mildew

Fungi

MNSV
Virus
HR
Px
Fungi
IR
PEPPER - PAPRIKA
CMV
Virus
IR
Cucumber Mosaic Virus - Cucumber mosaic
Pc
Fungi
IR
Phytophthora capsici - Phytophtora blight / Buckeye fruit and root rot
PepMov
Virus
HR
Pepper Mottle Virus - Pepper mottle
PepYMV
Virus
HR
Pepper Yellow Mosaic Virus - Pepper yellow mosaic
PMMoV
Virus
HR
Pepper Mild Mottle Virus (races 1-2,1-2-3) - Pepper mild mottle
PVY
Virus
HR
Potato Virus Y [races 0,1,1-2]
TMV
Virus
HR
Tobacco Mosaic Virus - Tobacco mosaic
ROOTSTOCK - Podloga za cijepljenje
Fom
Fungi
HR
Fusarium oxysporum f.sp. Meloni (races 0,1,2) - Fusariose
Fom
Fungi
IR
Fusarium oxysporum f.sp. Melonis race 1-2 - Fusarium wilt
Fon
Fungi
HR
Fusarium oxysporum f.sp. Niveum races 0,1,2 - Fusarium wilt
Mi
Nematodes HR
Meloidogyne incognita - Root-knot
Mj
Nematodes HR
Meloidogyne javanica - Root-knot
Vd
Fungi
HR
Verticilium dahliae - Verticilium wilt
SPINACH - Špinat
CMV
Virus
IR
Cucumber Mosaic Virus - Cucumber mosaic
Pfs
Fungi
HR
Peronospora farisona f.sp. Spinaciae - Downy mildew
SQUASH - TIKVICE
CMV
Virus
IR
Cucumber Mosaic Virus - Cucumber mosaic
Px
Fungi
IR
Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) - Powdery mildew
WMV
Virus
IR
Watermelon Mosaic Virus - Watermelon mosaic
ZYMV
Virus
IR
Zucchini Yellow Mosaic Virus - Zucchini yellows
SWEETCORN - Kukuruz šećerac
Et
Fungi
IR
Exserohilum turcicum - Northern leaf blight
MDMV
Virus
IR
Maize Dwarf Mosaic Virus
Ps
Fungi
IR
Puccinia sorghi - Common rust
Pst
Bacteria
IR
Pantoea stewartii - Stewart’s disease (bacterial wilt)
Um
Fungi
IR
Ustilago maydis - Common smut
TOMATO - Rajčica
Ff
Fungi
HR
Fulvia fulva (races A,B,C,D,E) - Leaf mold
Fol
Fungi
HR
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (races 1,2,3) - Fusarium wilt
For
Fungi
HR
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici - Fusarium crown and root rot
M°
Nematodes IR
Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica - Root-knot
Pi
Fungi
IR
Phytophthora infestans - Late blight
Pst
Bacteria
HR
Pseudomonas syringae pv. Tomato - Bacterial speck
Ss
Fungi
IR
Stemphylium solani - Gray leaf spot
ToMV
Virus
HR
Tomato Mosaic Virus races 0,1 - Tomato mosaic
TSWV
Virus
IR
Tomato Spotted Wilt Virus - Spotted wilt
TYLCV
Virus
IR
Tomato Yellow Leaf Curl Virus - Tomato yellow leaf curl
V
Fungi
HR
Verticillium albo-atrom, Verticillium dahliae race 1 - Verticillium wilt

(°) The gene, which controls the resistance to Nematode attacks “M”, is at the moment the only one used in our commercial varieties. This gene has an effect against the
following Nematode species : Meloïdogyne incognita - Meloïdogyne arenaria - Meloïdogyne javanica. The level of resistance of this gene is reduced, and can be completely
cancelled by temperatures equal to or above 28°C, particularly in soils with a heavy infestation of Nematodes.
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Напомена: Уверете се дека сте ги прочитале “Општи информации” на страна 3 од овој каталог.
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Дефиниции и норми

Основни услови за продажба

Product specifications of precision seed
Vegetable seed product specifications
Vegetable growing has become a highly specialized and intensive activity. As a result of the ever increasing and pellets
demand for better quality, vegetable growers and plant raisers require an improved quality of the basic
material.
The demand for specific seed forms and more information about seed quality has strongly increased to
better influence emergence and required number of plants.
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 emergence and other physical seed
characteristics. To meet the wishes of clients as much as possible CLAUSE SA has made up quality
standards for the various seed categories.
The germination percentages mentioned are CLAUSE SA minimum required figures and made up according
to ISTA* methods and tolerances.

Product specifications for varietal purity of precision seeds
Crop
Brassica
Cucumber indoor
Cucumber outdoor
Cucumber indoor pickling
Cucumber outdoor pickling
Eggplant
Lettuce (Butter head, Batavia, Iceberg, Cos)
Lettuce (other types)
Melon
Watermelon
Pepper
Squash
Tomato fresh
Tomato processing

Minimum
precision
93
99
(excluding
(excluding
(excluding
98
98
95
98
98
97
97
98
95

% varietal purity for
seeds

pollinators) 98
pollinators) 98
pollinators) 98

The Reaction of Plants to Pests or Pathogens:

Differing degrees of specificity exist in the relations between plants and pests or patho gens. Identification
of such specificity generally requires the use of highly elaborate analytical methods. Recognizing whether
a plant is subject to a pest or pathogen or not may depend on the analytical method employed. It is
important, in general, to stress that the specificity of pests or pathogens may vary over time and space,
depends on environmental factors, and that new pest biotypes or new pathogen races capable of
overcoming resistance may emerge.

Definitions:
Immunity: Not subject to attack or infection by a specified pest or pathogen.
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 or pathogen pressure.
Two levels of resistance are defined.
High/standard 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.
Moderate/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 high/
standard resistant varieties. Moderately/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.
Susceptibility is the inability of a plant variety to restrict the growth and development of a specified pest
or pathogen.
Tolerance is the ability of a plant variety to endure abiotic stress without serious consequences for growth,
appearance and yield.

General definitions:

Normal Seed (Elisem) 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 EC standards.
Precision Seed (Elitop) Precision seed has been subjected to additional processes. It has a uniform size
and high germination. Precision seed is sold by count.
Priming is defined as an activation of the germination process with the purpose to obtain faster or more
uniform emergence after sowing. Primed seed is sold by count.
Pelleting is defined as the process of changing the seed form by covering it with a material, the main
purpose being to improve uniformity of size and shape resulting in improved sowing ability. Also additional
ingredients may be added. Pelleted seed is sold by count.
Film coating is a full covering, usually pigmented layer, around the seed. The original seed form remains
intact. Additional ingredients may be added. Film coating treatments that contain insecticides are normally
identifiable by colour coding. Film coated seed is sold by count.
Glue coating is a process which fixes the applied crop protection products in an almost dust free manner
to the seed. A pigment may be added.
Germination figures relate to ISTA* procedures and are valid at the time of despatch.
Varietal purity rate is defined as: the percentage of plants from a seed lot that meets the variety
description.
*ISTA : International Seed Testing Association

Recommendation on seed health requirements
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In order to supply sufficiently healthy vegetable seeds and in order to meet the requirements of EU Council
Directive 2002/55/EC, CLAUSE SA uses various disease risk management strategies to prevent and control
seed transmitted diseases. These may include and are not limited to seed health testing programs,
protected seed production, field inspections, seed treatments and other effective seed disinfection
methods.
ISHI-VEG has developed the Manual of Seed Health Testing Methods, which includes state of the art seed
health testing protocols. CLAUSE SA follows the ISHI-VEG recommended minimum sizes of a representative
sample for seed health testing.
Information regarding the ISHI-VEG seed health test protocols and recommended minimum sample sizes
can be found at: http://www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html

Precision
seed

Crop
Asparagus
Brassica
Dwarf bean

germination
germination
seed size gradation

Climbing Bean
Broad Bean

germination

Leek

Lettuce

95%
85%
25.000 seeds
80%
90%
0,50 mm
85%
0,20/0,25 mm
90%

90%

85%
0,20/0,25 mm

85%

85%
0,20/0,25 mm
92%
92%
92%
88 %
90%

germination

90%

92%

germination
seed size gradation

90%
0,20/0,50 mm

90%

OP germination
F1 germination
seed size gradation

90%
85%
0,20/0,25 mm

90%
85%

germination

93%

95%

germination

93%

95%

germination

95%

germination

90%

Butter head, Batavia, Iceberg, Cos
other types

Melon

Charentais type
Other types

Onions-bulb

1/ Каталози и друга документација :
Општи информации:
Описите, илустрациите, фотографиите, советите,
сугестиите и вегетативните циклуси што може
да бидат овде презентирани, целат кон искусни
професионалци и се произлезени од набљудувања
направени во дефинирани услови и при разни проби.
Тие се нудат со добра намера, за чисто информативни
цели, и затоа не треба под никакви околности да
бидат земени како исцрпни, како форма на гаранција
или преглед на перформанси, за пред-оценување
на специфични фактори или околности (било да се
сегашни или идни), и општо не треба да се земат како
било каква форма на договор, во било каква смисла.

90%
0,20/0,25 mm

germination

Endive
Fennel

85%

germination
85%
1 unit 100.000 seeds

germination
1 unit
Beetroot (monogerm)
germination
Beetroot (multigerm)
germination
seed size gradation
Carrot
germination
seed size gradation
Celery/Celeriac
germination
Chicory Witloof
germination
seed size gradation
Corn Salad
germination
seed size gradation
Cucumber
indoor, germination
outdoor, germination
indoor pickling, germination
outdoor pickling, germination
Eggplant

Pollets

Germination
90%
seed size gradation 2,00-2,75mm
1 unit 250.000 seeds
Onions-bunching
Germination
90%
Seed size
0.25mm
1 unit 250.000 seeds
Parsley
germination
87%
seed size gradation 0,20/0,25 mm
Pea
germination
85% - 88%
Radicchio/Sugarloaf
germination
88%
88%
Radish
germination
92%
seed size gradation 0,20/0,25 mm
Scorzonera
germination
80%
Spinach
germination
85%
seed size gradation
0,75 mm
Sweet corn
normal sugary germination
90%
super sweet germination
85%
Sweet/Hot pepper
germination
90%
Squash
germination
92%
Tomato
germination
92%
Watermelon
normal type germination
90%
seedless type germination
85%

Корисникот мора најпрво да обезбеди дека неговите
услови на експлоатација, локалните географски
услови, планираниот период на растење, почвата,
средствата на располагање (техничко познавање и
искуство, како и техники и операции на културата),
ресурсите што ги поседува (како тестирање и
контролни методи), неговата опрема, и општо
дали неговиот агрономски, климатски, санитарен,
околински и економски контекст е соодветен за
посевите, техниките или сортите кои се презентирани
овде (погледнете ги и нашите Услови за продажба).
Attention : la notion “see also our Terms and Conditions
of Sale” ne concerne que les supports où sont insérées
les CGV à savoir les catalogues (this mention is valid for
catalogues only, when Terms and Conditions of Sale are
listed at the end).
Сите сорти илустрирани во оваа публикација се
фотографирани во поволни услови и не може да се
гарантира дека резултатите под различни услови ќе
бидат идентични.
Сите репродукции, било да се делумни или целосни,
на оваа публикација (на медиумот и/или содржината),
во било каква форма, се строго забранети, освен ако
претходно е добиена посебна дозвола.
2/ Да биде ставено на секоја страница (за
каталози и брошури):
Nota Bene: Ве молиме задолжително прочитајте ги
Општите одредби на страница X од овој каталог (или
брошура / леток).
3/ За насловна страна на технички леток (само
ако точката „ВАЖНО“ подолу, е спомната на
задната страница:
Ве молиме задолжително прочитајте ги важните
информации дадени на другата страница на листот.
Да се стави на задната страница :
ВАЖНО
Описите, илустрациите, фотографиите, советите,
сугестиите и вегетативните циклуси што може
да бидат овде презентирани, целат кон искусни
професионалци и се произлезени од набљудувања
направени во дефинирани услови и при разни проби.
Тие се нудат со добра намера, за чисто информативни
цели, и затоа не треба под никакви околности да
бидат земени како исцрпни, како форма на гаранција
или преглед на перформанси, за пред-оценување
на специфични фактори или околности (било да се
сегашни или идни), и општо не треба да се земат како
било каква форма на договор, во било каква смисла.

Корисникот мора најпрво да обезбеди дека неговите
услови на експлоатација, локалните географски
услови, планираниот период на растење, почвата,
средствата на располагање (техничко познавање и
искуство, како и техники и операции на културата),
ресурсите што ги поседува (како тестирање и
контролни методи), неговата опрема, и општо
дали неговиот агрономски, климатски, санитарен,
околински и економски контекст е соодветен за
посевите, техниките или сортите кои се презентирани
овде (погледнете ги и нашите Услови за продажба).
Сите сорти илустрирани во оваа публикација се
фотографирани во поволни услови и не може да се
гарантира дека резултатите под различни услови ќе
бидат идентични.
Сите репродукции, било да се делумни или целосни,
на оваа публикација (на медиумот и/или содржината),
во било каква форма, се строго забранети, освен ако
претходно е добиена посебна дозвола.
4/ Насловна страница на технички летоци (само
ако точката „ВАЖНО“ подолу, е спомната на
дното од страницата):
ВАЖНО
Описите, илустрациите, фотографиите, советите,
сугестиите и вегетативните циклуси што може
да бидат овде презентирани, целат кон искусни
професионалци и се произлезени од набљудувања
направени во дефинирани услови и при разни проби.
Тие се нудат со добра намера, за чисто информативни
цели, и затоа не треба под никакви околности да
бидат земени како исцрпни, како форма на гаранција
или преглед на перформанси, за пред-оценување
на специфични фактори или околности (било да се
сегашни или идни), и општо не треба да се земат како
било каква форма на договор, во било каква смисла.
Корисникот мора најпрво да обезбеди дека неговите
услови на експлоатација, локалните географски
услови, планираниот период на растење, почвата,
средствата на располагање (техничко познавање и
искуство, како и техники и операции на културата),
ресурсите што ги поседува (како тестирање и
контролни методи), неговата опрема, и општо
дали неговиот агрономски, климатски, санитарен,
околински и економски контекст е соодветен за
посевите, техниките или сортите кои се презентирани
овде (погледнете ги и нашите Услови за продажба).
Сите сорти илустрирани во оваа публикација се
фотографирани во поволни услови и не може да се
гарантира дека резултатите под различни услови ќе
бидат идентични.
Сите репродукции, било да се делумни или целосни,
на оваа публикација (на медиумот и/или содржината),
во било каква форма, се строго забранети, освен ако
претходно е добиена посебна дозвола.
5/ Дополнително спомнување (да биде на цела
документација):
Не договорни фотографии – Сите права задржани - ©
2011 (Имињата на фотографите да се обележат).
20.06.2011
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