
הזרע 1939 - זני חיטה

גדיש
 אפילות בינונית

 גרגר לבן
 מניב יבולים גבוהים בתנאי שלחין ובעל

 משלב את התכונות של הגליל ביבול והדריאל בצבע
 גלוטן גבוה

 דו תכליתיות בגרגר וגם בתחמיץ

זהיר
 זן בכיר במיוחד

 בעל פוטנציאל הנבה גבוה בכל אזורי הגידול
 גלוטן אינדקס גבוה במיוחד

 מתאים לזריעות חיטה בשנה שנייה

גליל 
 מצטיין ביבול חומר יבש בגידול לתחמיץ

 גרגר בהיר
 עמידות* גבוהה לרביצה

נגב
 זן בכיר

 בעל פוטנציאל יבול גבוה בתנאי גידול טובים
 עמיד* לחילדון העלה

 בעל גלוטן אינדקס גבוה

דריאל
 זן אפיל בעל גרעין לבן ועגול

 גלוטן אינדקס גבוה
 עמיד* לחילדון העלה

 בעל פוטנציאל הנבה גבוה לגרגרים ולתחמיץ כאחד

574 – איתם
 חיטה למספוא

 יבול גבוה מאוד
 סבילות* גבוהה לרביצה, לחלדונות וספטוריה

שוהם
 זן אפיל

 מתאים לתחמיץ, מצטיין ביבול חומר יבש גבוה
 מתאים לגידול גם בקרקעות בלתי מנוקזות

פריקי
 זן חיטה קמח דורום )מתאים מאוד לפריקי ולבורגול(

תערובת גליל + דריאל 

 שילוב מוצלח לכל הייעודים
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מיו
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מערך התמיכה המקצועית והמכירות של הזרע 1939 ממתין לפנייתך וישמח לחלוק עמך מידע נוסף אודות הזנים:
מנהל מכירות ארצי: אבי אביתר < 054-5656410 | מנהל תחום זרעי גד”ש: בני שקד < 054-3078570  | מפקח ייצור: איל אופיר < 052-2714186  

מנהל שיווק: איציק ויזנברג < 052-5334012 
 nofart@hazera1939.co.il ,08-8502251 .להזמנת זרעים: שירות לקוחות גד"ש נופר טלקר 08-8509979, 054-7281483, פקס

www.hazera1939.com | 7981300 ,משרד הנהלת הזרע )1939( בע"מ, בית משקי הדרום, ד.נ שקמים
טל. 08-6749300, פקס. 08-8504950 | דוא"ל: info@hazera1939.co.il | הנהלת חשבונות: מירי אבוחצירה 08-6749302

*   הזנים כוללים את הגן/גנים העמידים, אולם, רצפים עמידים עשויים להפגין סימפטומים מסוימים של מחלה או נזק במקרים של ריבוי גבוה של מזיקים 
 www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html :באתר ISF ו/או תחת תנאים סביבתיים שליליים. אנא פנו להגדרה של מונח זה על ידי     

Triple P

השימוש בזרעים ובזנים של חברת הזרע 1939 בע"מ )יחד: "המוצרים"( ייעשה בכפוף להוראות המופיעות על גבי אריזות המוצרים ולתנאים ולהגבלות המפורטים באתר האינטרנט של החברה:
https://hazera1939.com/page11.asp תחת הלשונית "תנאי שימוש במוצר". אין לראות בתוכן פניה זו משום המלצה ו/או ייעוץ מטעם החברה. בהתאם, אין ולא תהא בהקשרה של פנייה זו משום 

התחייבות של החברה לתוצאות או מצגים כלשהם. המונחים המוזכרים בפנייה זו הינם למען הנוחות בלבד ואין לראות בהם משום מצג ספציפי של החברה. 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המפורטים בפנייה זו בכל עת. התמונות להמחשה בלבד.



הזרע 1939 - זני מספוא

בקיה

שדות

 צמח זקוף בעל עלים צרים בצבע ירוק כסף
 גדל בהצלחה גם באזורים מעוטי משקעים

 עמידות* לעלקת כנימות העלה
 כושר הנבה גבוה

פופני

 טיפוס של בקיה ארגמנית
 נצפתה עמידות לכל העלקות המצויות בארץ

 משמש כצמח מלכודת לעלקת
 כושר הנבה גבוה

 איכות שחת גבוהה

תלתן

תבור

 זן חד שנתי וחד קצירי
 מתאים לזריעה בכל חלקי הארץ וברוב סוגי הקרקע

 מתאים לקציר לירק או לשחת
 מתאים כזבל ירוק
 כושר הנבה גבוה

שיבולת שועל

סאיה 4

 זן בכיר, מיועד לשחת
 בעל פוטנציאל יבול גבוה

 עלווה מרובה וגבעולים עדינים
 נקצר לרוב באמצע אפריל

 נצפתה עמידות* לחילדון הכתר

סאיה 6

 זן אפיל
 מתאים לאזורים מרובי משקעים

 כושר הנבה גבוה
 עלווה מרובה וגבעולים עדינים

 נצפתה עמידות* לחילדון הכתר
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