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Почитувани производители и агрономи!

Успехот за производство на зеленчук не зависи само од 
искуството, знаењето и вредните раце на фармерите. 
Интензивно производство на зеленчук незамисливо е без 
квалитетни хибриди, специјални ѓубрива, корисни инсекти, 
пестициди и други помошни средства. Заради потребите 
да на едно место се представи нашиот широк асортиман 
на производи е припремена оваа БРОШУРА ЗА ЗЕЛЕНЧУК 
со желба да на Вас ви помогнеме во изборот на најдобри 
хибриди и да Ви препорачаме сигурнa програмa за заштита 
од болести и штетници. Во брошурата се опишани повеќе од  
30 оригинални производи за заштита и повеќе од  
80 хибриди кои се дистрибуирани под бредот S&G, Daehnfeldt и  
Zeraim Gedera.

За сите додатни информации и совети можете да не 
контактирате на нашиот е-mail и телефон.

Регионален 
претставник за 
Syngenta семиња 
зеленчук во 
Македонија: 

Syngenta Србија

Arpad Dudaš 
+ 381 63 523 362  
arpad.dudas@syngenta.com

Дистрибутер на 
Syngenta:

ХОЛМА увоз-извоз 
Струмица, 
ул. Маршал Тито 109,  
2400 Струмица 

тлефон: + 389 34 349 293 
факс: + 389 34 344 557 
е-маил: info@holma.com.mk
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Техничките карактеристики на хибридот 
и наведените препораки во одгледување 
се резултат на долгогодишните искуства  
од нашата земја или во соседните 
земји. Во различни или специфични 
услови за производство (медитеранска 
и континентална клима), влијанието на  
временските услови во некои години, 
како и различните технологии кај  
производителите, може да дојде до 
отстапување од наведените податоци, 
заради тоа Syngenta не презема 
одговорност за настанатите разлики. 
Хибридите кои носат ознака НОВО во 
овој каталог се во фаза на интродукција 
и регистрација. 

Информации за достапните семиња 
за продажба побарајте ѓи кај нашите 
дистрибутери за семе.

Важно!
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Табеларен преглед на хибриди домати

Карактеристики на раст и плод Отпорност на болести и штетници

Хибрид Раст Тип на плод Maса 
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Evolution Висока Стандард 160-170 HR HR HR HR HR HR

Euforia* Висока Стандард 150-160 HR HR HR HR HR

Zouk* Висока Стандард 170-180 HR HR HR HR HR

Ballet Полувисока Стандард 170-190 IR HR HR HR

Grownet* Полувисока Стандард 200-220 IR HR HR HR HR

Minaret Полувисока Стандард 180-200 IR HR HR HR HR

Bostina* Висока Стандард 200-220 HR HR HR HR

Panekra* Висока Биф 280-300 IR HR HR HR HR

Carmello Висока Стандард 170-190 IR HR HR HR HR HR

Paronset Висока Стандард 180-200 HR HR HR HR

Newton Висока Стандард 180-200 HR HR HR HR HR HR HR

Izmir Висока Стандард 180-200 IR HR HR HR HR HR

Bobcat Ниска Биф 200-300 HR HR IR HR

Tyty* Висока Шери 30-35 HR HR HR HR IR

Arnold* Подлога - - IR HR HR HR HR HR IR

* Хибриди во фаза на интродукција  
IR=средна отпорност   
HR=висока отпорност 
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Grownet F1 Многу ран хибрид за заштитени простори со и без загревање

• Многу ран детерминантен хибрид  
(поран од Minaret) 

• Наменет за производство во оранжерии 
и тунели

• Лесен за одгледување
• Генеративен тип на домат со 4-6 плода 

на цветна гранка
• Плодовите се со тежина од 200-230g
• Со одлична црвена боја
• Плодовите се со одличен вкус

Висока 
отпорност 
(HR) = V;  
ТМV: 0; ToMV 
0-2, Fol 0-1/Vd/
Va/Ff:A-E; C1-5

Средна 
отпорност (IR) 
= M нематоди

Minaret F1 Детерминантен хибрид за заштитени простори со и без загревање

Висока 
отпорност 
(HR) = V;  
ТМV: 0; ToMV: 
0-2, Fol 1, 2

Средна 
отпорност (IR) 
= M нематоди

• Детерминантен хибрид, за оранжерии  
и тунели

• Умерено бујнo стебло со средно долги 
интернодии, формира цветни гранки со 
пет или повеќе плодови

• Формата на плодот е округла, 
униформен и не е склон кон пукање по 
должината на рачката

• Плодот тежи од 200-220 g
• Бојата на плодот е црвена, со добар вкус
• Одличен хибрид, за оранжерии и тунели 

во области со краток производствен 
циклус, каде што се сака да се постигне 
добра цена 

• Се препорачува за одгледување во 
циклус од 6-7 цветни гранки 

• Се одгледува на едно стебло при што се 
добиваат поголеми плодови и бербата 
почнува порано.

Ballet F1
За најрана сеидба во пластеници и стакленици  

со и без загревање

• Детерминантен хибрид за рано  
пролетно производство

• Вистински избор на домат во услови 
на производство со намалено односно 
недоволна светлина преку денот

• Кај повеќето хибриди при намалена 
светлина има проблем со оплодувањето 
додека кај Балетот има извонредно 
оплодување

• Тежината на плодот е од 200-220 g
• Плодот е униформен со убава црвена 

боја и е отпорен на пукање
• Избалансирано растение со одлична 

раностасност 

Висока 
отпорност (HR)  
= ToMV 0-2, 
Fol:0-1(US1-2)

Средна 
отпорност (IR) 
= M нематоди

НОВО!до
м

ат
и
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Bostina F1
Нов многу ран хибрид, за оранжерии со краток  

производствен циклус (до 7 цветни гранки)

Висока 
отпорност 
(HR) = H: 1-5 / 
Fol: 1, 2 / For / 
S / СС / ToMV 
0-2 / V

• Стандарден високo генеративен тип со 
умерена бујност 

• Oдлично оплодување и плодови на сите 
гроздови, без оглед на температурните 
разлики

•  Плодовите се тврди, тркалезни, без 
нагласени ребра, многу униформни

• Просечната тежина на плодот од  
200-220 g

• Бојата на плодот е црвена со добар 
вкус, не се склони кон пукање 

• Погодни за рано пролетно одгледување 
и берење во јуни

• Препорачан склоп 2,5-3,0 растенија / m2

Panekra F1 Најкрупни и најубави плодови

• Ран хибрид, за пролетно одгледување 
во пластеници

• Созрева 58-60 дена по пресадување
• Умерен вигор со силен коренов систем
• Плодовите малку плоснати,  

со истакнати ребра, на пресек има 
повеќе од 7 комори (Lоculi)

• Темно црвена боја и добар вкус
• Beef (меснат) тип со многу големи 

плодови 280-300 g, првата гранка и  
до 450 g

• Плодовите се отпорни на пукање 
• Многу плоден хибрид, отпорен на 

температурните разлики и нематоди
• Кратки интернодии

Висока 
отпорност (HR) 
= H: AE / Fol: 
0-1 (US1-2) / 
For / ToMV 0-2 
/ V

Средна 
отпорност (IR): 
М нематоди

Izmir F1
Совршен за пролетно, летно и есенско производство поради 

одличното оплодување и супериорна отпорност

Висока 
отпорност (HR)  
= H: 1-5; Fol: 
1, 2, ТМВ: 0; 
ToMV: 0-2; V

Средна 
отпорност (IR) 
= M нематоди

• Ран домат за пролетно, летно и посебно 
есенско производство

• Стандарден тип со неограничен раст за 
одгледување на повеќе од седум цветни 
гранки

• Добра енергија на раст и оптимален 
сооднос на лисја и плодови

• Oдлично реагира на ѓубрење и има голема 
потреба за калиум

• Плодовите се со правилна форма, 
униформни со убава црвена боја и висок сјај

• Може да се берат поединечно или во 
гроздови како “кластер тип”

• Отпорни на гниење на врвот (причина 
недостаток на калциум и температурни 
шокови)

• Тежината на плодот е 180-200 g
• Го задржува долго квалитетот на полиците 

во супермаркетите

НОВО!

НОВО!
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Newton F1 Хибрид погоден за летно и есенско производство

• Индетерминантен хибрид за летно и 
есенско одгледување на отворено и во 
заштитени простори

• Добро се оплодува при високи 
температури

• Тежината на плодовите е од 180-200 g
• Плодовите се со изразита црвена боја и 

не формираат зелен прстен
• LSL тврди плодови и добра униформност 

на плодовите и до 80%
• Отпорен на гниење на доматот
• Се препорачува заштита од нематода за 

летно производство и есенско

Висока 
отпорност 
(HR) = H: AE / 
Fol: 0-1 (US1-2) 
/ For /S/SS/V/ 
ToMV 0-2 

Euforia F1 Рана сорта на домат за целогодишно одгледување

Висока 
отпорност 
(HR) = Ff:1-5/
Fol: 1,2/ For /V/
ToMV 0-2

• Со силен,буен раст и висок принос
• Одличен квалитет на плодовите
• Просечна тежина на плодовите од  

150-160 g
• Плодовите се кружни со изразито сјајна 

црвена боја
• Не прави зелен прстен и не пука 

Paronset F1
Отпорен на многу опасен вирус кој ги напаѓа доматите  

(TSWV Tomato spotted wilt virus)

• Одгледување во пролет и лето посебно 
за касно есенско производство во 
заштитени простори

• Индетерминантен тип со силен раст 
благодарение на силниот коренов систем

• Интернодиите се средно долги, 
листовите добро ги покриваат плодовите

• Плодовите се тврди, меснати со 
интензивна црвена боја

• Просечната тежина на плодот е 180-200 g
• Издржува транспорт и ракување
• Во летниот и есенскиот турнус на 

производство треба да се заштити од 
нематоди

Висока 
отпорност 
(HR) = Fol: 1, 
2, ToMV: 0-2; 
TSWV; V

НОВО!
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Evolution F1 Хибрид кој е многу популарен за целогодишно одгледување во цела Европа

Висока 
отпорност 
(HR): 1-5 / 
Fol: 1, 2 / For / 
ToMV: 0-2 / V / 
TMV 0

• Многу урамнотежено растение 
• Буен и стабилен раст во текот на 

вегетацијата
• Лесно за одгледување
• Тежина на плодот од 160-170 g
• Атрактивни и цврсти плодови со  

кружна форма 

Tity F1 Вкусен мини гроздест (chery) домат за во оранжерии, пластеници и на отворено

• Силен, буен раст со висок приносен 
потенцијал

• Многу атрактивни долги гроздови
• Плодовите се со темно црвена боја и 

одличен квалитет и вкус
• Просечната тежина на плодот е 30-35 g
• Во заштитените простори треба 

да се користи бумбари за подобро 
оплодување

• Исклучително благодарен и приносен 
хибрид, за хидропонско одгледување 
(калемен или некалемен)

Висока 
отпорност 
(HR) = H: 1-5; 
Fol: 1, 2, ToMV: 
0-2; V

Средна 
отпорност (IR) 
= M нематоди, 
вирус TYLCV

Bobcat F1
Најдобро продаваниот хибрид, во сегментот на ниски (детрминантни)  

домати за одгледување на отворено

Висока 
отпорност 
(HR) = Fol: 1, 2, 
S, V

Средна 
отпорност (IR) 
= Ss

• Средно ран хибрид со ниски стебла во 
форма на грмушка, кој не се плеви

• Лисната маса добро ги покрива 
плодовите и ги штити од сонцето

• Плодовите се меснати, со големина од 
200-300 g

• Бојата на плодот е униформна, 
цврстината и отпорноста на пукање е 
добра

• Има пријатен вкус и арома, погоден за 
готвење

• Се препорачува одгледување на 
отворено на колци или т.н. шпалир 
систем со густина на расадување  
2 растенија на m2

• Има потреба од интензивно ѓубрење и 
наводнување

до
м

ат
и
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Пламеница кај доматот (Phythophtora infestans)

Oпис и мерки за заштита:

• Пламеницата ги напаѓа сите надземни органи на доматот
• Првите симптоми на заразените листови се гледат во облик 

на неправилни светло кафени дамки кои набрзо потемнуваат 
и се засушуваат

• За заштита од пламеница во текот на производството на 
расад од домати се препорачува Ridomil Gold MZ

• По расадувањето се продолжува заштитата првентивно со 
фунгицидите Bravo или Nordox

• Во фаза на најголема бујност и најголема опасност од 
пламеница се препорачува Ridomil Gold MZ или Pergado MZ 
бидејки имаат превентивни и куративни својства

• Пред и за време на бербата се користат препарати со кратка 
каренца како што е Quadris

Концентрична (црна) дамкавост (Alternaria spp.)

Oпис и мерки за заштита:

• Повеќе видови на алтернерија го напаѓаат зеленчукот,  
а посебно компирот, доматот и патлиџанот

• На заразените листови се појавуваат црни округли дамки  
со размер од неколку милиметри до 2 cm

• Во внатрешноста на поголемите дамки се гледаат 
концентрични кругови

• За развој оваа болест бара висока температура 24-29°С  
и висока релативна влажност на воздухот (90%)

• Во заштитата од оваа болест Syngenta препорачува 
препарати кои се употребуваат за пламеница како: Bravo,  
Nordox или Quadris

Лисна мувла кај доматот (Fulvia fulva)

Oпис и мерки за заштита:

• Оваа болест се јавува на осетливите сорти како на пр. Minaret
• Обично се јавува во пластениците за време на облачни денови, 

кога е тешко да се регулира влажноста, а температурите се 
повисоки од 20°С

• Нападот на болеста почнува од долните, најстарите листови и 
се шири кон врвот на растението

• На предната страна од листот се јавува некроза, а од долната 
темно зелени дамки раширени по листот

• Листовите постепено се сушат
• Заштитата се одвива превентивно со фунгициди за сузбивање 

на пламеница Bravo и Qadris

Nordox 75 WG

до
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Заштита од Нематоди (Meloidogyne spp.)

Oпис и мерки за заштита:

• Нематодите се многу мали штетници кои прават големи 
штети во производството на зеленчук во заштитени 
простори и на отворено

• Го смукаат сокот од коренот на растението кое реагираат 
со формирање грутки(здебелување) на коренот

• Нападнатиот корен закржлавува а на раните секундарно се 
населуваат други патогени микроорганизми

• Листовите на нападнатото растение 
пожолтуваат,остануваат ситни, се замотуваат и венат

• При јак напад растението овенува и постепено пропаѓа
• За доматот и краставицата голем напредок е постигнат со 

селекција на отпорни сорти и подлоги за калемење  
(Arnold и сл.)

• За хемиско уништување на нематодата се користи посебен 
инсектицид –нематоцид Nematorin и сл

Kопривино пајаче (Tetranichus urticae)

Oпис и мерки за заштита:

• Копривоното пајаче напаѓа домат, патлиџан, краставица, диња, 
лубеница, грав и грашок

• Овој пајак е многу мал, долг 1 mm (не се гледа добро без лупа) 
• Првите симптоми се забележуваат на горната страна на старите 

листови во облик на точки со белкасто сребренкаста боја
• Како се зголемува нападот точките се спојуваат и листот 

настанува мраморен и се суши
• Од листот пајакот преминува на плодовите кои исто така  

ги оштетува
• За развој на пајакот придонесува температурата над 25°С и 

ниска влажност на воздухот (лето без дожд) кога може да има  
и повеќе генерации

• Се уништува со акарициди, а најдобар избор е Vertimec во 
комбинација со навлажнувач (прилепител)

Штетник кај доматoт (Tuta absoluta)

Oпис и мерки за заштита:

• Нов штетник кај нас, значаен за доматот и нешто помалку 
за патлиџанот и компирот

• Гасениците причинуват штета на листот, плодот и стеблото
• Причинува карактеристични штети на листот кој го гризат 

помеѓу двата слоја на епидермисот правејќи “мини”  
со неправилен облик

• При јак напад листовите се потоплно уништени,  
Đа штетите на плодовите може да бидат од 50-100%

• Во заштитен простор може да има 8-12 генерации,  
а на отворено 4-5 генерации

• Се уништува со новиот инсектицид Affirm со додаток  
на навлажнувач

до
м

ат
и
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Лисни вошки (Aphidae)

Oпис и мерки за заштита:

• Лисните вошки се мали инсекти со големина од неколку 
милиметри и најчесто живеат во групи (колонии)

• Најчесто се населени на млади листови, и со голема 
популација брзо се шират низ целото растение

• Штета прават со смукање на сокови кои го прават 
директно од растението, и тоа реагира со карактеристично 
извртување (виткање) на лисјата

• Вошките лачат слатка и леплива течност (медена роса), 
на која се населува габата Capnodium spp. предизвикувач 
на чадливост и има негативен ефект врз фотосинтезата и 
изгледот на плодовите

• Лисните вошки се преносители (вектори) на повеќе од  
50 патогени болести

• Вошките се лесно сузбиваат со инсектициди од групата – 
neonicotеnoidi-Actara а од останатите инсектициди може 
да се споменат Pirimor, Chess и др.

Калифорниски трипс (Francliniella occidentalis)

Oпис и мерки за заштита:

• Kалифорнискиот трипс е многу опасен штетник во  
заштитен простор

• Напаѓа пиперка, патлиџан, домати, краставици и многу други 
врсти зеленчукови растенија

• Ѓи населува најмладите и најсочни делови на растението  
(лист, цвет и плод)

• На плодовите од пиперката и доматот се гледа оштетување во 
облик на некроза и деформација

• Освен дирекни штети, трипсот пренесува опасен вирус (TSWV и сл.)
• Развојот на трипсот се јавува при топло време на температура 

од 25-300С, кога од јајце до возрасен инсект потребно е  
само 15-18 дена

• Во заштитен простор може да има 12-15 генерации годишно
• Се уништува со хемиски препарати Vertimec и Actara

Бeлокрилка (Trialeurodes sp., Bemisia sp.)

Oпис и мерки за заштита:

• Причинува големи штети во посевот со домати и краставици 
• Дирекни штети причинува со смукање на растителни сокови 
• Во текот на исхраната доаѓа до лачење на “медена роса” па доаѓа 

до појава на габата чадливка
• Значајна е затоа што пренесува опасни вируси од заразени на 

здрави растенија
• Има повеќе од 10 генерации годишно
• Економски праг на штетност е 1 имаго на растение
• Ефикасна е заштита со инсектициди од групата неоникотиноиди  

и блокатори на исхрана 
• За поедноставна заштита се препорачува превентивно 

потопување на контењерите со расад во раствор со Actara или 
додавање во системот за наводнување веднаш по расадување

• Actara може да се примени и фолијарно (прскање преку лист)
• Освен Actara незаменлив е и системикот Chess кој се користи 

фолијарно два пати во блок прскање на 8-10 дена

до
м

ат
и
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Blondy F1 Крупна и многу родна светложолта бабура за пластеници и отворено поле

Висока 
отпорност 
(HR) = PVY: 0

• Ран хибрид со многу силен коренов систем, 
бујно растеније со неограничен раст и висок 
приносен потенцијал

• Плодовите се меснати, цврсти, со коцкаст 
облик со 3-4 прегради и многу атрактивен 
изглед

• Просечната тежина на плодот е над 250 g, 
должината е 10 сm и дијаметар од околу 8 сm

• Со зреењето плодот ја менува бојата од 
жолта до светложолта со висок сјај

• Многу е отпорна на површинско гниење на 
плодот (флекавост)

• Одлично го поднесува транспортот, најдолго 
од сите хибриди ја задржува свежината на 
полиците во супермаркетите

• Во пластеници и оранжерии се препорачува 
одгледување на две гранки со редовно 
пинцирање и континуирано ѓубрење во 
текот на бербата

Pirouet F1 Ран хибрид, светло зелен со конусни плоснати плодови

• Растението има исклучителна бујност, 
сила, и многу отпорно на болести

•  Плодовите се долги 18-22 сm, 5-7 cm  
во дијаметар, конусна форма, меснати со 
тенка лушпа

•  Просечната тежина на плодот 180-200 g
•  Во физиолошка зрелост плодовите од 

светло зелена боја се претвораат во 
портокалово-жолта

•  Таа е многу вкусна пиперка
•  Се одгледува без или со многу малку 

пинцирање во пластеници и на отворено
• Добро поднесува стресни услови во текот 

на одгледувањето

Kaloucha F1 Нов хибрид кој покажа добри резултати во пластеници

• Сорта на пиперки која се употребува  
за печење и ајвар

• Добро ги распоредува плодовите и ги 
покрива со листовите

• Бојата на плодовите е зелена а во 
полна зрелост преминуваат во темно 
црвена боја

• Должината на плодовите е од 14-18 cm, 
ширината 4-5 cm и тежина 160-200 g

• Добро поднесува стресни услови и е 
отпорна на површинско гниење  
на плодот
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Табеларен преглед на хибриди бела зелка

 Хибрид Намена Oтпорност** Вегетација 
(денови)

Сеење и период на одгледување на поле

Foc1 Pb Xcc Tр I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Jetodor Свежа потрошувачка 50-52

Kevin Свежа потрошувачка 52-55

Reactor Свежа потрошувачка HR 60-63

Gregorian Свежа потрошувачка 70-72

Sarmalin* Киселење HR IR IR 80-85

Pruktor За свежо и киселење HR 70-75

Quisor Универзална зелка HR 80-85

Bloktor Хибрид за складирање HR IR IR 110-115

Klabishi Киселење HR 115-120

Agressor За свежо и киселење HR IR 115-130

Zenon* За свежо и складирање HR IR 125-130

Reball Црвена зелка за свежа 
употреба 65-70

Rebecca Црвена зелка за свежа 
употреба 90-100

Rescue Црвена зелка за складирање 120-140

* Хибриди во фаза на интродукција
**Oтпорност. HR =(Висока отпорност) IR (Средна отпорност)

Foc:1 = Фузариозно венеење - Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans, race 1
Pb = Кила на зелката - Plasmodiophora brassicae
Xcc = Црно гниење на спроводните садови - Xanthomonas campestris

 Време на сеидба    
 Период на одгледување
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Бела зелка 
Зелена зелка 

Карфиол



16

Jetodor F1 Најрана зелка од Syngenta

• Вегетација 50 дена  
(3-5 дена порана од Kevin)

• За производство во тунели
• Добар пораст, растенијата изедначени, 

малку посветла боја од Kevin
• Главиците можат да се берат многу рано 

штом достигнат 0,75 kg
• Просечна тежина на главиците е  

1,0-1,5 kg
• Средна отпорност на пукање 
• Препорачливо растојание 40х40 cm

Kevin F1 Многу рана зелка за пластични тунели и отворено поле

• Должина на вегетационен период  
52-55 дена (многу ранa зелка)

• Хибрид погоден за производство во 
пластични тунели и на отворено поле со 
употреба или без агрил

• Развива исправени лисја и прозрачна 
розета

• Формира јаки, изедначени глави со 
просечна тежина 1,0-2,0 kg

• Со добара технологија на одгледување 
има задоволителна отпорност на пукање 
и цветање

• Наменет е исклучиво за потрошувачка на 
свежо, има многу добар вкус и атрактивен 
изглед

• Препорачано растојание: 
35-50 x 35-50 cm  
(Од 60 до 80.000 растенија / ха)

Цветање на раната зелка
Кои се причините за цветање на зелката и како да се 

спречи оваа појава?

• Во последните години раната зелка поради грешка во 
производството или поради лошите климатски услови 
процветува пред да формира глава

• Физиолошки гледано тие во раната фаза го поминуваат 
стадиумот на јаровизација и од вегетативна поминуваат во 
генеративна фаза

• На оваа појава најголемо влијание има температурата, 
светлост, старост на растението и сортна одлика

• Да се избегне јаровизацијата во производството расадот по 
никнењето треба да се одржува на оптимална температура 
(12-16°С ден, 6-10°С ноќ), а времето на одгледување на 
расадот во леата треба да биде максимално 40-50 дена

• Посебно е осетлив расадот од раната зелка постар од  
30-40 дена ако по пресадувањето на поле настапи подолг 
период (20-30 дена) со температура под 5°С

бе
ла
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Reactor F1 Ран хибрид со исклучителна униформност на главата

Висока 
отпорност (HR) 
= Fusarium 
Foc 1

• Должина на вегетацијата 60-63 дена
• Погоден е за производство на отворено 

поле, со или без агрил
• Добро поднесува мразеви по 

расадувањето 
• Главицата не пука, долго време 

издржува на поле и не подлежи на 
формирање на цветни стебла (цветање)

• Големината на главата е од 0,8-2,5 kg  
во зависност од густината на садење 

• Препорачано растојание 50x40 сm, 
и погусто 40x40 cm (Од 50 до 62.000 
растенија / ха)

Gregorian F1 Најпозната пролетна зелка на преодот од ран во средно ран сегмент

• Должина на вегетација 70-72 дена
• Се бере од месец мај до крајот на јули
• Листовите се со плавичеста боја, доста 

тенки со нежна нерватура
• Прва рана зелка која можеме да ја 

препорачеме за рано киселење
• Просечна тежина на главицата  

2,0-2,5 kg, во поредок склоп и до 4,0 kg
• Доста изедначен на нивата (CMS)
• Препорачливо растојание за садење: 

50x40 cm

Висока 
отпорност (HR) 
= Foc 1

Sarmalin F1 Добро позната средно рана зелка за свежа потрожувачка и за киселење

Висока 
отпорност (HR)  
= Foc 1

Средна 
отпорност (IR) 
= Xcc

• Должина на вегетација 80-85 дена
• Главицата е малку сплосната, краток 

кочан а просечната тежина е 2-3 kg
• Листовите се тенки, нежни и со  

добар вкус
• Светлозелена боја
• Освен за киселење може да се користи 

и за свежа потрошувачка
• Одлично се одржува на нива и не пука 

ако не се ѓубри претерано со азот
• Препорачливо растојание за садење  

е 55х45 cm (40.400 раст/ha)

НОВО!
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Pruktor F1 Добро позната средно рана зелка за свежа потрожувачка и за киселење

• Должина на вегетација 70-75 дена
• Главиците се округли, просечна тежина 

2,0-3,0 kg
• Листовите се сиво зелени со изразена 

восочна превлака
• Внатрешниот кочан достигнува до една 

третина од главицата, надворешниот 
струк е низок

• Одлично се чува на поле (главите не 
пукаат) што осигурува доволно долг 
период за берба и продажба

• Доста добро поднесува екстензивно 
производство со минимално вложување

• Препорачливо растојание за садење е 
60х40 cm (41.600 раст/ha)

Висока 
отпорност (HR)  
= Foc 1

Klabishi F1 Типичен хибрид за киселење и за свежа употреба во главици и сецкан

Висока 
отпорност (HR) 
= Foc 1

• Должина на вегетација 90-100 дена
• Формира растресита главица со тенки 

листови и нежна нерватура
• Исправените надворешни листови ја 

олеснуваат бербата
• Главиците се изедначени тешки 2-4 kg 

зависно од густината на садење
• Препорачливо растојание за садење  

е 60х40 cm или за погуст склоп  
50-45 cm (40-50.000 раст/ha)

• Погодно за летно, есенско и зимско 
производство

Bloktor F1 Oдличен за складирање и задржува квалитет до бербата на раните зелки

• Должина на вегетацијата 110-115 дена
• Главиците брзо се формираат, бербата 

започнува 95-100 дена од расадувањето, 
а оптимална должина на вегетацијата е 
110 дена

• Главиците 2,0-4,0 kg зависно од времето 
на берба и густината на склопот

• Лесно и брзо се бере затоа што бројот 
на листовите за отстранување се малку

• Овој хибрид има извонреден вкус 
погоден за супермаркети

• Поседува добра отпорност на трипс  
на бактеријата Xanthomonas spp. 

• Препорачливо растојание за садење е 
60х45 cm или за погуст склоп 45-40 cm

Висока 
отпорност 
(HR) = Foc 1

Средна 
отпорност (IR) 
= Xcc
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Stallion F1 Хибрид од сегментот на полукељеста - зимска зелка

• Просечна тежина на главица 1,5 kg 
и доста изедначени со извонреден 
квалитет

• Средна толеранција на мраз
• Специфичност за кратка вегетација 
• Можно е производство од лето до 

почеток на зима
• Изедначена големина на главата со 

извонреден квалитет

Greenland F1 Новитет од сегментот на полукељеста - зимска зелка

• Новост на пазарот на зимска зелка
• Вегетација 110-120 дена
• Униформни тврди глави со одличен 

квалитет кои долго можат да останат 
на поле

• Хибрид со силен раст и атрактивен 
изглед

• Убава темно зелена боја и округла 
форма на плодот за време на берба

Iceland F1 Вистински и најдобар хибрид за цела зима

• Познат хибрид што е најотпорен на 
мразеви

• Отпотна на појава на антоцијан, 
најмалку доаѓа до поцрвенување на 
листовите

• Главите се збиени со одлична 
структура

• Долго се чува на “стеблото”
• Најкасен хибрид од тој сегмент
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Почвени штетници (Elateride i Noctuidae)

Опис и мерки за заштита:

• Оштетување на коренот или кореновиот врат го причинуваат 
ларвите на овој штетник кој го прегризуваат кореновиот врат 
или жилите па растенијата жолтеат, венат и се сушат

• Биологијата на жичените црви е различна, развојот на една 
генерација трае 2-4 години

• Совиците имаат повеќе генерации во текот на една година
• За сузбивање на овие штетници најефикасен е 

гранулираниот инсектицид Force 0,5 G
• Наједноставно се применува користење на депозитори за 

гранулирани инсектициди 
• Делувањето ќе биде поефикасно ако инсектицидот се 

дипонира во редовите

Зелкова мува (Delia, Phorbia radicum)

Опис и мерки за заштита:

• Возрасниот инсект е сличен на домашната мува
• Женките ѓи полагаат јајцата на кореновиот врат или на 

приземниот дел од стеблото на зелката
• Штетите ѓи причинуват ларвите кои се вбушуваат во 

кореновиот врат поради што младите растенија пропаѓаат,  
а старите заостануваат во развојот

• При јак напад може значително да дојде до проредување  
на склопот

• Од хемиските мерки за заштита се препорачува  
гранулираниот инсектицид Force 0,5 G пред расадување

• Делувањето ќе биде поефикасно ако инсектицидот се 
дипонира во редовите

• За време на прскање против гасеници, совици и лисни вошки 
со инсектицидот Karate Zeon истовремено се заштитуваме  
и од зелковата мува 

Лисни вошки (Aphidae)

Опис и мерки за заштита:

• Лисните вошки се мали инсекти со големина од неколку 
милиметри и најчесто живеат во групи (колонии)

• Најчесто се населени на млади листови, и со голема 
популација брзо се шират низ целото растение

• Штета прават со смукање на сокови кои го прават директно 
од растението, и тоа реагира со карактеристично извртување 
(виткање) на лисјата

• Вошките лачат слатка и леплива течност (медена роса), 
на која се населува габата Capnodium spp. предизвикувач 
на чадливост и има негативен ефект врз фотосинтезата и 
изгледот на плодовите

• Лисните вошки се преносители (вектори) на повеќе од  
50 патогени болести

• Вошките се лесно сузбиваат со инсектициди од групата – 
neonicotеnoidi-Actara а од останатите инсектициди може да 
се споменат Pirimor, Chess и др
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Зелков молец (Plutella xylostella)

Опис и мерки за заштита:

• Најмногу му одговара сушно и топло време  
(има голем број на генерации)

• Посебно е опасен во вториот дел на вегетацијата за касни  
и зимски зелки

• Младите гасеници го гризат паренхимот меѓу лисната 
нерватура па се јавуваат отвори на листот

• Возрасните гасеници го гризат листот правејќи  
неправилни отвори

• За заштита се користат инсектициди од различни групи  
затоа што многу бргу станува отпорен (резистентен)

• Најдобар избор за негово сузбивање е новиот инсектицид  
од групата naturalita Affirm

• Од останатите инсектициди може да се користи и Karate Zeon
• За подобро делување на инсектицидот треба да се додаде 

прилепител

Лисни совици (Mamestra spp., Autographa spp. i dr.)

Опис и мерки за заштита:

• Лисните совици се опасни штетници на зелката и ѓи има на 
повеќе врсти

• Јајцата ѓи полагаат на листот на зелката од кои излегуваат 
гасениците кои се хранат од листот а потоа се вбушуваат во 
главицата

• Типични симптоми се кружни отвори и трагови од измет на листот
• Имаат повеќе генерации годишно и затоа се многу штетни
• Во време на полагање на јајцата, како и во време на пилење  

на гасениците се препорачува примена на инсектицидот  
Karate Zeon или новиот посебно добар инсектицид од групата 
naturalita Affirm

• Гасениците треба да се уништуваат додека се мали, бидејќи 
тогаш се осетливи на инсектициди

• За подобро делување се додава прилепител

Трипси (Thysanoptera)

Опис и мерки за заштита:

• Tрипсот е многу опасен штетник на зелката во текот на 
летниот период на одгледување

• Големината му е 1-2 mm, се вбушува во внатрешноста 
на главицата и неприметливо прави големи штети на 
осетливите сорти

• Има поголем број на генерации во текот на годината, за 
развој бара топло време со температура 25-30°С 

• Трипсот е изразит полифаг и пренесува вируси
• Од хемиските мерки за сузбивање во раната фаза додека 

зелката не почне да формира главица се користи  
Karate Zeon, но во подрачјата каде трипсот редовно се 
јавува се препорачуват отпорни култури (Sarmalin, Blоktor, 
Agressor и Robustor)
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Reball F1 Црвена зелка наменета за свежа потрошувачка

• Должина на вегетацијата 65-70 дена  
(се одгледува рано на пролет или на есен)

• Надворешните листови се со атрактивно 
темно плава – црвена боја

• Формира изедначени главици со округла 
форма со тежина 1,2-1,5 kg

• Не е осетлива на сончево зрачење
• Препорачливо растојание за садење  

е 50х40 cm
• Растенијата се со среден раст, со 

исправени листови кои дозволуваат 
зголемување на склопот дури и до  
60.000 раст/ha

• Пролетно и есенско производство

Spacestar F1 Лесно прилагодлив хибрид едноставен за производство на сите видови на земјиште

• Должина на вегетација 75-80 дена 
• Растение со јак пораст со крупни 

листови кои добро ја покриваат главата
• Цвет со снежно бела боја, компактна 

тешка глава, со добар квалитет
• Отпорен на стресни услови во текот  

на одгледувањето
• Ова е еден од најпродавани хибриди  

во нашето поднебје
• Препорачливо растојание за садење  

е 65х50 cm (30.700 раст/ha)

Lecanu F1
• Должина на вегетацијата 75-80 дена  

од расадувањето
• Листовите се исправени, со среден раст
• Хибрид со одлично самопокривање
• Снежно бел и тежок цвет
• Долго го задржува квалитетот и после 

бербата
• Препорачливо растојание за садење е 

65х50 cm (30.700 раст/ha)



Sprinkin F1 Погоден хибрид за производство во пролет, лето и есен

• Средно ран хибрид за одгледување во 
сезоната пролет, лето и есен

• Вегетација 60-65 дена
• Цврсти главици, добро затворени, 

одлична внатрешна структура и 
атрактивна зелена боја

• Тежина на главицата 1,0-1,5 kg
• Посебно приносен хибрид

Maximus F1 Постепено фомира плодови, бербата може да биде во повеќе наврати

• Бербата трае цела есен, а во 
медитеранот и преку зимата

• Должина на вегетација 130-150 дена 
• Наменет за свежа потрошувачка и 

преработка
• Плодовите се округли со убава зелена 

боја, просечна големина 3,0-3,5 cm  
и доста изедначени

• Препорачливо растојание за садење  
е 70х50 cm (28.500 раст/ha)

Monopoly F1 Хибрид за касно есенско производство и висок потенцијал на плодност

• Должина на вегетација 80-90 дена
• Наменет за свежа потрошувачка и 

преработка
• Структурата на главицата е многу 

фина, со слабо овален облик
• Тежина на главицата 0,7-1,2 kg
• Растенија со голема снага на пораст 
• Прави збиена глава без секундарни 

издатоци
• Поради концентрираното зреење се 

бере еднократно
• По бербата долго се чува во складиште
• Препорачливо растојание за садење е 

60х65 cm (25.600 раст/ha)
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Пламеница на зелката (Peronospora parasitica)

Опис и мерки за заштита:

• Го напаѓа листот на зелката, а на карфиолот и броколата  
го заразува цветот

• Првите симптоми се јавуваат во облик на пеги со зеленкасто 
светла боја, неправилен облик, кој постепено изумира

• Идеални услови за развој на пламеницата се долготрајно 
врнежливо време

• За сузбивање на пламеницата во расадот се користат 
фунгициди на база на манкозеб, а пред расадување на  
поле се препорачува заливање со Ridomil Gold

• Во производството на отворено поле се користат 
фунгицидите Bravo и Ridomil Gold MZ

Концентрична (црна) дамкавост (Alternaria spp.)

Опис и мерки за заштита:

• Повеќе видови на алтернерија го напаѓаат зеленчукот,  
а посебно компирот, доматот и патлиџанот

• На заразените листови се појавуваат црни округли дамки  
со размер од неколку милиметри до 2cm

• Во внатрешноста на поголемите дамки се гледаат 
концентрични кругови

• За развој оваа болест бара висока температура 24-29°С  
и висока релативна влажност на воздухот (90%)

• Во заштитата од оваа болест Syngenta препорачува  
препарати кои се употребуваат за пламеница како:  
Bravo, Quadris или Score

Бактериско црно гниење на зелката (Xanthomonas campestris pv. campestris)

Опис и мерки за заштита:

• Напаѓа зелка, кељ, карфиол, брокола, кинеска зелка  
и келераба

• Се пренесува со семето, се смета за една од најстарите 
болести на зелката

• Се јавува при доволно влага, оптимална температура 26-30°С
• Првите симптоми се забележуваат на надворешните  

листови во облик на жолтеникави а потоа светло смеги  
или некротични пеги

• Болеста се шири од рабовите спрема главната лисна 
нерватура во облик на буквата “V”

• Најдобра мерка на заштита е одгледување на толерантни 
сорти како Sarmalin, Bloktor, Robustor, Novator I сл.
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Висока 
отпорност 
(HR)=Pfs: 1-10

• Погодни за сеидба во пролет или есен
• Рана сорта со умерена брзина на 

растење
• Изразено отпорен на процветување
• Листовите се округли со идеален однос 

лист-лисна дршка
• Боја на лист средно зелена

Funsong Батавија (отворен-гентил тип) за одгледување од есен до касна пролет

• Зимска салата погодна за одгледување 
под пластеници

• Има добар изглед, изедначени и 
урамнотежени главици

• Исправен раст на листовите, 
отворени главици овозможува добро 
проветрување и го прави растението 
отпорно на болести

• Формира изразито крупни и тешки 
главици

• Листот е крцкав но не и кршлив
• Лесно се бере, поради еластичните 

листови нема оштетувања во текот на 
бербата и пакувањето

• 

Висока 
отпорност 
(HR)= Bl 1-25, 
27-28

Гниење (Botrytis spp.)

Опис и мерки за заштита:

• Оваа габа е изразит полифаг кај повеќе култури
• Во растителното ткиво навлегува директно или преку 

отворена рана 
• Се препознава по мрежесто сивата превлака која се 

формира на местото на инфекцијата
• Се развива на висока влажност на воздухот независно од 

температурата 
• Штетите се поизразени кога растенијата растат без 

доволно светлост и со претерано ѓубрење со азотни 
ѓубрива

• Најдобро превентивно решение за заштита е фунгицидот 
Switch
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Табеларен преглед на хибриди лубеница

Хибрид Облик на плод 
(боја на кора)

Вегетација  
(денови)**

Просечна 
тежина  

на плод (kg)

Бујност  
(вигор)

Одржување на 
плодот на стеблото 
во полна зрелост 

***

Отпорност на болести

Carla
Округла

 55-60 3-5 среден 4 Fon: 0,1
Темнозелени пруги

Bonanza* 
Округла

 62-68  1,5-3 многу  
јак 4 Fon: 0,1; Co: 1

Темнозелени пруги

Romanza 
Округла

 62-68 8-10 jak 5 Co: 1
Темнозелени пруги

Bostana*
Округла

68 6-9  jak 4 Fon: 0,1; Co: 1
Темнозелени пруги

Top Gun 
Округла

70 10-12 среден 5 Fon: 0,1; Co: 1
Темнозелени пруги

WDL 9807*
Округла

73-75 8-11 многу  
јак 4 Fon: 0,1; Co: 1

Темнозелени пруги

Karistan* 
Округла

75-78 10-12 најјак 4 Fon: 0,1; Co: 1
Темнозелени пруги

Farao 
Округла

 75-78 12-14 најјак 4 Fon: 0,1; Co: 1
Темнозелени пруги

Constella-
tion 

Округла
 75-78 12-14  jak 4 Fon: 0,1; Co: 1

Темнозелени пруги

Celebration*
Округла

80 10-12  najjači 4 Fon: 0,1; Co: 1
Темнозелени пруги

* Хибриди во фаза на интродукција
** Должината на вегетација од пресадување до берба е наведена ориентационо заради споредување на хибридот.  
Разликите се можни зависно од технологијата на одгледување и временските прилики.
***Оцени за отпорност на растението од 1=лошо до 5= одлично    

Fom: 0,1 Fusarium oxysporum f.sp.melonis race 0,1
Co:1 Colletotrichum orbiculare race 1    
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Лубеница 
Подлоги за калемење 

Дињи
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Bonanza F1 Мини лубеница за рано производство и супермаркети

• Должина на вегетација 60-65 дена
• Округла форма на плодот, светло зелени 

пруги и доста тенка кора
• Месо сочно со одлична црвена боја
• Семе со средна големина
• Содржина на шеќер >11 Brixa
• Просечна големина на плодот е 1,5-3,0 kg
• Формира 5-6 плодови по растение – 

генеративен хибрид
• Погодна за калемење на Argentario или 

Carnivor

Средна 
отпорност (IR) 
= Фузариско 
венење Fon:1, 
Антракноза 
Co:1

Carla F1 Рана лубеница ситни плодови за супермаркети

Средна 
отпорност (IR) 
= Fon: 1, Co: 1

• Должина на вегетација 60-65 дена
• Наменет за рано производство во тунели 

или под агрил
• Оплодува 4-5 плода по корен – 

генеративен хибрид
• Округла форма на плодот со 

темнозелени пруги на кората
• Тенка кора, месо сочно со изразено 

црвена боја
• Семки средна големина, добро се чува 

после бербата
• Висока содржина на шеќер >11 Brixa
• Големина на плод 2,0-5,0 kg
• Погодна за калемење

Romanza F1
Рана лубеница за производство на отворено поле  

или под агрил / најлонска фолија

• Должина на вегетација 60-68 дена
• Успева на земјишта со лош квалитет,  

но секако препорачуваме калемење
• Силен раст, листовите одлично ѓи 

покриваат плодовите
• Плодовите се округли, кората е тенка со 

темно зелени пруги
• Месото е темно црвено, сочно и многу 

слатко >12 Brixa
• Семето е ситно (1000с.- 20 g), бавно 

ферментира по бербата и долго се чува
• Просечна тежина на плодот 8-10 kg, ако 

се калеми и повеќе (12-14 kg)
• Оплодува 2-4 плода на ластер и се бере 

во два наврати (60-80 t/ha)
• Одлична за работа и транспорт

Средна 
отпорност (IR) 
= Co: 1

НОВО!

лу
бе

ни
ца



Topgun F1 Бавно ферментира и најдобро се чува во магацин од сите лубеници 

Средна 
отпорност (IR) 
= Fon: 1, Co: 1

• Средно рана лубеница со должина на 
вегетација 70-75 дена

• Средно јако растение, листовите одлично 
ѓи покриваат плодовите, најдобро се 
одржува на поле

• Округли плодови, кората е доста тенка со 
темно зелени пруги (висок сјај)

• Месото е темно црвено, сочно и многу 
слатко >12 Brixa

• Семето е крупно (1000с.- 105 g), може да 
се сее дирекно на поле лил во контејнери

• Тежина на плод 8-10 kg а ако се калеми и 
повеќе (10-12 kg)

• Одличен хибрид за произвоство на 
отворено поле или во тунели

• Може да се калеми на Empаhasis или 
Carnivor

• Оплодува 2-3 плода (принос преку 60 t/ha)
• Одлична за работа и транспорт

Farao F1 Уште е еден од најпродаваните хибриди лубеница

• Средно рана лубеница добро позната 
меѓу произведувачите со вегетација  
75-78 дена

• Доста јако растение, листовите одлично 
ѓи покриваат плодовите, најдобро се 
одржува на поле

• Одлично трпи стресови и неповолни 
услови за производство (ладно и суво)

• Не е склона на опекотини од сонцето
• Овален облик, е доста тенка со темно 

зелени пруги (висок сјај)
• Месото е темно црвено, сочно и многу 

слатко >12 Brixa
• Семето е крупно (1000с.- 105 g),  

погодно за дирекна сеидба
• Нема празна срцевина во нормални 

услови на производство
• Оплодува најмалку 2 плода, просечна 

тежина 12-14 kg (принос 60-80 t/ha)

Средна 
отпорност (IR) 
= Fon: 1, Co: 1

Constellation F1 Нова високо приносна овална лубеница со крупни плодови

Средна 
отпорност (IR) 
= Fon: 1, Co: 1

• Должина на вегетација 75-78 дена  
како Фарао

• Хибрид со силен пораст и големи 
листови кои одлично ѓи покриваат 
плодовите

• Одлично трпи стресови и неповолни 
услови за одгледување

• Не е склона на опекотини од сонце
• Овален облик, кора со светло зелени 

пруги, доста тенка но тврда и добро 
поднесува транспорт

• Месо темно црвена боја сочно и многу 
слатко >12 Brixa

• Семките се доста ситни, бавно 
ферментира и добро се чува во 
магацин

• Тежина на плод 10-14 kg
• Oплодува 2-3 плода, постигнува принос 

повеќе од 60 t/ha

НОВО!
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Clasico F1 Нова диња од типот на Галија за рано и касно производство

• Се препорачува за рано производство во 
во негреани пластеници, но успева исто 
добро во текот на летото на отворено

• Растенијата се со јак пораст
• Одлично се оплодува во сите термини  

на садење
• Плодовите се светло жолти до жолта 

боја, со многу добар вкус
• Плодови со просечна тежина од 1 kg  

во рано производство, а во летно 
производство 2 kg

• Многу приносен хибрид
• По бербата најдобро се чува на 7°С и 

влажност на воздухот под 95%

Висока 
отпорност (HR)  
= Fom: 0,1,2

Средна 
отпорност(IR) 
= Gc / Px 1,2

Калемење на лубеница
• Сигурност во производството на лубеница, монокултурно 

одгледување и висок принос е цел на секој производител
• Со калемење на лубениците се добива поголема отпорност 

на коренови болести, но исто така се овозможува 
одгледување на почви со вишок процент на соли (ѓубрива) 
и влага во зоната на кореновиот систем

• Коренот на подлогата за лубеници е активен на ниски 
температури, а растението подоро апсорбира вода и 
хранливи материи кога ќе настапат летни горештини

• Со калемење се добива јак пораст, листовите ѓи штитаат 
плодовите од сонцето (слика лево: некалемена, слика 
десно: калемена лубеница)

Калемените лубеници имаат крупни плодови, најчесто 
двократна берба и далеко подобар принос
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Emphasis F1 и Argentario F1 Подлога за лубеници од врстата Lagenarija

Висока 
отпорност (HR) 
=Agrenario:  
Fon: 1,2 
Emphasis:  
Fon: 2 / Fom: 1,2

Средна 
отпорност (IR) 
= Agrenario: 
Co: 3 / Fon: 0, 
Emphasis: Fon: 0

• Погодна за рано производство на 
лубеници на средно тешко и тешко 
земјиште

• Одговара на сите хибриди лубеница, 
растенијата имаат голем пораст и 
даваат 25-30% поголем принос

• Лесни за калемење и имаат висок 
процент на прифаќање на калемите во 
споредба со други подлоги без обзир на 
техниката на калемење

• Emphasis дава одличен вигор и 
има најмало каснење во однос на 
некалемени лубеници

Carnivor F1 Подлога за лубеници од interspecijes врста (C. maxima x C. moschata)

• Carnivor во превод значи “грабливка” 
која ги потврдува нејзините особини 
– моќно развиен коренов систем 
толерантен на стресни услови во 
производството

• Отпорна на фузариум
• Добро поднесува ниски температури 

што е и целта на калемењето
• Добро ја поднесува топлината под 

фолијата благодарение на начинот на 
кој формира коренов систем во почвата

• Од познатите подлоги најдобро ја 
поднесува сушата благодарение на 
силниот коренов систем

• Лесно развива спој со хибридот
• Има изедначено никнење и еднакво го 

развива расадот

Висока 
отпорност (HR) 
= Co: 1 / Fon: 
1,2 /  
Fom: 0,1, 1-1,2

Средна 
отпорност (IR) 
= Fon: 0

Подлоги за калемење лубеница
Карактеристики Лагенарија тип (Lagenaria siceraria) Интерспециес тип (C. maxima x C. moschata) 

Argentario и Emphasis Strongtosa и Carnivor

Намена Рано производство Рано производство и главна сезона

Тип на почва Збиена средно тешка и тешка почва Пропусна средно тешка и песоклива почва

Толерантност на влага во почвата Одлична Задоволителна

толерантност на лано во почвата > 9-10°C > 8-9°C

Насока на развој на коренот и снага на пораст бочно - многу јак корен надолу - изразено силен корен

Препораки за ѓубрење Oсетлива на достапен N Многу осетлива на достапен N

Толерантност на влага и суша Добра Многу добра

Оптимално време на калемење од 48-60 часа од 24-36 часа

Созревање во однос на некалемените Касни 2-3 дена Касниi 4-7 дена

Родност во однос на некалемените секогаш повеќе 25-30% секогаш повеќе 25-30%

Боја на месото Исто како калемените Секогаш темна боја на месото

Квалитет на месото и цврстина Многу добар - се топи во устата добар - понекогаш тврдо месо

Содржина на шеќер: brix % секогаш повеќе 0,5-1,5 % Исто како кај калемените

НОВО!
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Epsilon F1 Многу ран салатар краставица за пролетно производство во пластеници

• Нов партенокарпен хибрид краставица 
• Растение со силен буен раст
• Плодовите се со темно зелена боја, 

цилиндрчен облик со слабо изразени 
брадавици, должина на плод 18-20 cm

• Одлично се оплодува на ниски 
температури

• Се препорачува за рано пролетно 
одгледување во пластениците

• Средно отпорен на пепелница

Средно 
отпорен на 
пепелница

Vigorex F1 Хибрид долга краставица за рано пролетно производство

Висока 
отпорност 
(HR)  
= Cca/Ccu

Средна 
отпорност (IR) 
= Рх

• Средноран, 100% женски партенокарпен 
хибрид предвиден за пластеничко и 
стакленичко производство 

• Плодови со одличен квалитет без 
горчење, должина 30-35 cm, светло 
зелена боја и благо ребреста кора

• Толерантен на стресни услови, намалена 
светлост и ниски ноќни температури

• Има силен корен и поради тоа одлично 
поднесува земјишта со висока содржина 
на соли

• Отпорен на пепелница и пламеница
• Препорака за расадување 1,5-1,8 раст/m2

• Одличен сооднос на квалитетот и цената 
на семето

Nevada F1 Хибрид долга краставица погодна за зимско производство

• Растение со многу буен раст со добра 
толеранција на стресни услови, 
недостаток на светлина и ниски ноќни 
температури

• Растение со отворен хабитус, потребно 
е помала рачна работа, апсорбира 
повеќе светлина

• Одличен хибрид за хидропоника,  
но и заодгледување на земја земја

• Бидејќи е хибрид за одгледување на 
една гранка, се препорачуват повисоки 
објекти

• Плодовите се долги темно зелени,  
со висок квалитет, со должина 35-40 сm, 
без изразен врат

• Препорачен склоп 1,5-1,8 растенија/m2

Висока 
отпорност 
(HR)  
= Cca/Ccu
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Palermo F1 Хибрид долга краставица за рано пролетно производство

Висока 
отпорност 
(HR)  
= Cca и Ccv

• Плодови долги (32-34 cm) на главното стебло 
и од 34-36 cm на страничните ластари

• Просечно дава 17-20 плодови на главното 
стебло и >20 на страничните ластари 
(зависно од периодот на производство)

• Бербата на главното стебло завршува рано
• Одлична отпорност на пепелница но треба 

да се внимава на вирусите
• Потребно е добро ѓубрење со калиум,  

а осетлив е на недостаток на железо
• Коренот не е премногу развиен затоа треба 

добра технологија на одгледување, калемен 
дава подобри резултати

• Понекогаш поради слабиот корен на листот 
се појавуваат симптоми на недостаток  
на храна 

• Не и одговара долг период на облачно време 
и краток ден затоа не се препорачува за 
одгледување на есен и зима

• Одличен однос на квалитет и цена на семето

Pasamonte F1 Ран брадавичест партенокарпен корнишон 

• Се препорачува за одгледување во  
текот на летото во пластеници и на 
отворено поле

• Силен буен раст
• Има одлично оплодување – висок степен 

на партенокарпија
• Плодовите се тенки, цилиндрични, 

средно зелени и цврсти
• Отпорен на краставост, пепелница и 

вирусен мозаик на краставица

Висока 
отпорност 
(HR) = Ccu

Средна 
отпорност (IR) 
= CMV

Ekol F1 Нови партенокарпни брадавичасти тип корнишони (Пасамонте тип)

Висока 
отпорност 
(HR) = Ccu

Средна 
отпорност (IR) 
= CMV и Рх

• Растение со умерен раст, кратки 
интернодии, убави и кратки плодови 
одличен за киселење ако се бере со 
должина 4-6-9 cm

• Доста добро оплодува на главното 
стебло и страничните филизи

• Односот спрема должината и 
ширината на плодот е 3,2:1

• Плод генетски без горчина
• Добра конзистенција на плодот, и по 

преработката останува крцкав и темно 
зелен

• Отпорен на кладоспориум, пепелница 
и вирусен мозаик на краставица

кр
ас

та
ви

цаНОВО!

НОВО!



36

Lu
be

ni
ce

за
ш

ти
та

Kопривино пајаче (Tetranichus urticae)

Oпис и мерки за заштита:

• Копривоното пајаче напаѓа домат, патлиџан, краставица, диња, 
лубеница, грав и грашок

• Овој пајак е многу мал, долг 1 mm (не се гледа добро без лупа) 
• Првите симптоми се забележуваат на горната страна на старите 

листови во облик на точки со белкасто сребренкаста боја
• Како се зголемува нападот точките се спојуваат и листот 

настанува мраморен и се суши
• Од листот пајакот преминува на плодовите кои исто така  

ѓи оштетува
• За развој на пајакот придонесува температурата над 25°С и 

ниска влажност на воздухот (лето без дожд) кога може да има  
и повеќе генерации

• Се уништува со акарициди, а најдобар избор е Vertimec  
во комбинација со навлажнувач (прилепител)

Пепелница кај краставица (Erysiphe spp.)

Основни карактеристики и мерки за заштита:

• Габата освен краставицата ѓи напаѓа и тиквичките,  
тиквите и дињи

• На заразените листови се појавува пепеласта превлака  
која при јак напад го прекрива целиот лист

• Силно заразените листови се жолти и на крајот се сушат
• Развојот на болест го предизвикува умерена температура 

(оптимална 25°С), брз пораст на растението, густ склоп, 
непроветреност и недоволна светлина

• Во производството на краставица се препорачува заштита  
со Quadris, кои имаат одлично превентивно дејство  
на пепелницата а и на пламеницата

• Од останатите препарати се користат системични  
фунгициди од групата на триазоли

Белокрилка (Trialeurodes sp., Bemisia sp.)

Основни карактеристики и мерки за заштита:

• Причинува големи штети во посевот со краставица
• Дирекни штети причинува со смукање на растителни сокови 
• Во текот на исхраната доаѓа до лачење на “медена роса”  

па доаѓа до појава на габата чадливка
• Значајна е затоа што пренесува опасни вируси од заразени на 

здрави растенија
• Има повеќе од 10 генерации годишно
• Економски праг на штетност е 1-2 имаго на растение
• Ефикасна е заштита со инсектициди од групата 

неоникотиноиди (Actara) и блокатори на исхрана (Chess). 



Otto F1

Средна 
отпорност (IR)  
= Gc / Px / 
ZYMV / WMV

• Високо роден хибрид за отворено  
и пластеници (пролет-есен)

• Правилни плодови, цилиндрична 
форма, светло зелена боја

• Просечна должина на плодовите е  
18-20 cm

• Кратки интернодии и отворен раст
• Отпорен на пепелница и вируси  

(ZYMV и WMV)
• Наменет за свежа потрошувачка 

преработка

Chivas F1
• Светло зелени плодови долги околу  

18 cm
• Врвот на плодот е незначајно широк,  

на врвот тап и мазен
• Хибрид погоден за одгледување на 

отворено или во пластеници
• Наменет главно за свежа потрошувачка
• Chivas има висок потенцијал на родност 

и одлична отпорност на болести

Средна 
отпорност(IR) 
= Gc / Px / 
ZYMV / WMV

Dordogne F1 Хибрид со висок потенцијал на принос и квалитетен корен

Хибрид 
изразено 
отпорен на 
Алтернарија

• Средноран тип (Nantes тип), погоден за 
сите термини за сеење

• Должина на вегетација 120 денови
• Корен со цилиндричен облик, со овален 

завршеток просечна должина 18-20 cm
• Бојата е портокалово црвенкаста 

(надворешно и внатрешно), со многу 
атрактивен изглед

• Одличен квалитет за свежа 
потрошувачка или индустриска 
преработка

• Одлично отпорен на пукање во текот на 
растењето и во текот на бербата

• Лисната маса е јака, исправена и 
погодна за механичка берба

• Одличен хибрид за складирање  
(5-7 месеци)

• Сетвена норма: 1,2-1,4 мил.семки /ha
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Отпорност на болести и  
штетници и абиотички фактори

Нашите сорти и хибриди се тестирани на одредена 
отпорност на биотички (болести и штетници) и абиотички 
фактори во склад со одредбите кои налага регистрација и 
меѓународна организација на семе (International Seed Fed-
eration – ISF).

Дефиниција која се користи во 
каталогот

Отпорност е термин кој се користи за хибриди или сорти 
кои не се осетливи на напад или зараза од инсекти или 
патогени.

Резистентност е способност на растителните видиви да 
го ограничи растот и развојот на одредени штетници или 
причинители на болеста (патогени) и/или штетите кои ја 
предизвикуваат во споредба со останатите растителни 
видови под слични услови на надворешната средина и 
нападот од штетници и патогени.

Отпорни варијатети може да покажат некои симптоми на 
болести или оштетувања во случај на јак напад од штетници 
или патогени.

Дефинирани се две нивоа на 
отпорност на биотички фактори:

Висока/стандардна (HR) за оние растителни видови кои во 
голема мера го ограничуваат растот и развојот на одредени 
болести и штетници под нормален напад во споредба со 
осетливите видови.Овие растителни видови сепак можат да 
покажат одредени симптоми или оштетувања под јак напад 
на болести и штетници.

Умерено/средна отпорност (IR) за растителните видови кои 
го ограничуваат растот и развојот на одредени болести и 
штетници, но можат во голема мера да покажат симптоми 
или оштетувања во споредба со високо отпорните видови.

Умерено/средно отпорните растителни видови и понатаму 
покажуваат помалку изразени симптоми или оштетувања 
како осетливите растителни видови под слични услови со 
надворешната средина и/или оштетувања од болести и 
штетници.

Осетливост е термин кој го користиме за оние растителни 
видови кои се неспособни да ограничат раст и развој на 
одредени болести и штетници.

Меѓународната институција за семе ISF препорачува, кога е 
во прашање биотички стрес, да нејзините членови користат 
термин имунитет (високо/стандардна или умерено/средна 
отпорност) и осетливост, а терминот на толеранција да се 
користи само за абиотички стрес.

Толеранција е способност на растителните видови да 
поднесат абиотички стрес без сериозни последици по 
раст, надворешен изглед и принос. Syngenta во склоп со 
препораките на ISF користи термин само за абиотички стрес. 
Термините кои се опишуваат за отпорност се однесуваат 
само на видови или патогени типови за кои е назначено. 
Освен наведените може да постојат или да се појават и некои 
други видови или патогени типови. Затоа податоците од оваа 
брошура служат само како општ водич кои корисникот би 
можел да ги примени во склоп со своето знаење, искуство и 
локалните услови. Во случај на некои дилеми се препорачува 
да се направи мало пробно производство со кое би се 
утврдило влијанието на локалните услови на одредена сорта 
– хибрид. 

Syngenta не превзема на себе било каква одговорност 
поврзана со оваа публикација.
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Користење на бумбари (Bombus terrestris)

За производство во заштитен простор се повеќе се практикува оплодување со бумбари. Најширока 
примена имаат во производството на домати. За да се овозможи подобра работа на бумбарите и 
заштита од пестициди ви препорачуваме:

1. Пред набавка и внесување на кошницата 
со бумбари потребно е да се провери 
перзистентноста и штетното влијание од 
последното користење на пестицидот

2. Бумбарите се внесуваат во објектот дури тогаш 
кога ќе се појават првите отворени цветови и 
потреба за оплодување

3. Кошниците се поставуваат на рамна подлога, 
заштитени од влага, ветрови и директно сончево 
осветлување

4. Со првото на отварање на кошниците се 
затвараат отворите на објектот (врата или 
прозорци) 

5. Кај планираната заштита да се провери штетното 
влијание на пестицидите врз бумбарите (табелата 
во прилог)

6. Еден ден пред прскање во вечерните часови 
се затвара кошницата (кога се сите бумбари во 
кошницата)

7. Ако кошницата останува во објектот за време на 
прскањето треба да се покрие

8. Ако кошницата се изнесе надвор од објектот, се 
држи затворена и заштитена од дожд и сонце

9. Кога кошницата ќе се отвори по обавеното 
прскање, во пластеникот не смее да има 
насобрано вода на почвата (бари) и амбалажата 
од пестицидите не смее да биде оставена 
отворена во пластеникот

10. Препораките во табелата се однесуваат за 
класично прскање (не е корисно за земјишна 
примена на пестициди) 

11. Повеќе информации можете да добиете на 
нашата web страна: www.syngentabioline.com или 
контактирајте се со нашите специјалисти



Дистрибутерн на Syngenta:

ХОЛМА увоз-извоз
Струмица,
ул. Маршал Тито 109,
2400 Струмица

Хромос пестициди д.о.о.
ул.: Даме груев 5/3
1000 Скопје


