
1

חדשיםש''גדזני 

אבי אביתר

ש''גדמנהל מכירות 
13 November 2019



2

גדיש

אפילות בינונית•

גרגר לבן  •

מניב יבולים גבוהים בתנאי שלחין ובעל•

בצבעוהדאריאלמשלב את התכונות של הגליל ביבול •

גלוטן גבוה  •

דו תכליתיות בגרגר וגם בתחמיץ•
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יניר

(תואם זהבית)זן בעל יבול גבוה ומשקל גרגירים גבוה 

זקוף: צימוח•

ממוצעת: הבשלה•

לבן-צהוב: צבע•

470-490(: גרם)משקל אלף •

מקומט: צורה•

Ascochita)לאסקוחיטהסבילות גבוהה *: סבילויות• Blight)

עמידות לרביצה ביבול גבוה*: עמידויות•

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

http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdfבכתובת ISF-נא ראו הגדרות ה**

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

http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
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פלג

(תואם זהבית)זן בעל יבול גבוה ומשקל גרגירים גבוה 

זקוף: צימוח•

ממוצעת: הבשלה•

לבן-צהוב: צבע•

460-480(: גרם)משקל אלף •

מקומט: צורה•

Ascochita)לאסקוחיטהסבילות גבוהה *: סבילויות• Blight)

עמידות לרביצה ביבול גבוה*: עמידויות•

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

http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdfבכתובת ISF-נא ראו הגדרות ה**

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

http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
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(תואם בר)ברעם ויאיר 

(0,6)גזע לפוזריוםעמידות •

בינוני: גודל זרעים•

ממוצעת: הבשלה•

זקוף: צמח•

צהוב-חום: צבע•

(ברעם)450-460: 1000משקל •

(יאיר)450-470•

מקומט: צורה•

לאסקוחיטהסבילות *: סבילויות•

עמידות לרביצה*: עמידויות•

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

.אשר עשויים להתפתחהפתוגןגזעים חדשים של 

-http://www.worldseed.org/wpבכתובת ISF-נא ראו הגדרות ה**

content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

זמין במשרדינו לפי  , ואשר מיועדים לתעשיית הזרעיםפתוגנים/עותק של הגדרות המונחים המתארים תגובות של צמחים למזיקים

.דרישה

http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
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אלה אינם שלמים  ; פ או בכתב מטעם הזרע משקפים תוצאות ממוצעות מניסיונות ספציפיים"בעאחר שיכול ויימסר /המידע שבפרסום זה וכל מידע משלים:שימו לב

תמונות הן . מועדי זריעה ואזורי גידול מוזכרים כאינדיקציה בלבד. מצג או הבטחה כלשהם, הדרכה, המלצה, ואינם בהכרח מדויקים ואין לראות בהם משום יעוץ

:  או באתר האינטרנט שלה/המכירה והשימוש בזרעים כפופים לתנאים המופיעים במצטבר על גבי אריזות הזרעים ובקטלוג החברה ו. להמחשה בלבד
http://www.hazera.com/terms-and-conditions .2019הזרע . כל הזכויות שמורות©. ח.ל.ט .

http://www.hazera.com/terms-and-limitations
http://www.hazera.com/terms-and-conditions
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THANK YOU!


