
 

گلخانه ای و فضای باز  جات صیفیبذر ارقام مختلف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZIN 

 

آذین هیبرید بذر گوجه فرنگی  

  بوته

عددی 1000و پاکت  نوع واریته : گلخانه ای   

 ساختار میوه : بسیار قوی

 نوع محصول : زودرس

 زمان کشت : بهاره و پاییزه

میوه در هر خوشه 6تا 5کالستر :   

 

  میوه

میوه : قرمز تیرهرنگ   

گرم 210تا  180وزن میوه :   

 شکل میوه : گرد

 استحکام میوه : بسیار سفت

 انبار مانی : زیاد

  مقاومت

و متحمل به نماتد     TSWV , TMV   فوزاریوم و  

 

 



JANAN 

 

جانانهیبرید بذر گوجه فرنگی   

  بوته

عددی 1000و پاکت  نوع واریته : گلخانه ای  

بسیار قویساختار میوه :   

 نوع محصول : زودرس

 زمان کشت : پاییزه

میوه در هر خوشه 6تا 5کالستر :   

 

 

 

 میوه

براق رنگ میوه : قرمز تیره  

گرم 210تا  091وزن میوه :   

 شکل میوه : گرد

 استحکام میوه : بسیار سفت

 انبار مانی : زیاد

  مقاومت

TYLCV, TMV  فوزاریوم و  



ATOM 

اتم هیبرید بذر گوجه فرنگی  

  بوته

  عددی 500و پاکت  نوع واریته : چری گلخانه ای

 ساختار میوه : بسیار قوی

 نوع محصول : زودرس

 زمان کشت : پاییز،زمستان و بهار

میوه در هر خوشه 60تا 50 کالستر :  

 

  میوه

 رنگ میوه : قرمز تیره براق

گرم 20تا  12وزن میوه :   

 شکل میوه : گرد

سفتاستحکام میوه : بسیار   

 انبار مانی : زیاد

 

  مقاومت

TYLCV, TMV  فوزاریوم و  

 



PANDA 

پاندا هیبرید بذر گوجه فرنگی  

  بوته

عددی 1000و پاکت  نوع واریته : گلخانه ای  

 ساختار میوه : بسیار قوی

زیاد جهت محافظت میوه ها   

 نوع محصول : زودرس و بهاره

میوه در هر خوشه 5تا 4کالستر :   

 

   

 میوه

 رنگ میوه : قرمز تیره براق ، 

 بسیار خوش طعم

گرم 300تا  250وزن میوه :   

 شکل میوه : گرد 

 استحکام میوه : بسیار سفت و مناسب صادرات 

 انبار مانی : زیاد  

  مقاومت

TYLCV, TMV مقاوم به دماهای باال و مقاوم به فوزاریوم و  



VANIA 

  وانیا هیبرید بذر گوجه فرنگی

  بوته

عددی 5000و پاکت  فضای بازنوع واریته :   

و پوشش برگی ساختار میوه : بسیار قوی  

زیاد جهت محافظت میوه ها   

 نوع محصول : زودرس

میوه در هر خوشه 6تا 5کالستر :   

 

  

 میوه

 رنگ میوه : قرمز براق

گرم 052تا  190وزن میوه :   

 شکل میوه : گرد

 استحکام میوه : بسیار سفت

: زیادانبار مانی   

 

  مقاومت

TYLCV, TMV  فوزاریوم و  



RED MAX 

ردمکس  هیبرید بذر گوجه فرنگی  

  بوته

عددی 5000و پاکت  نوع واریته : فضای باز  

 ساختار میوه : بسیار قوی و پوشش برگی

زیاد جهت محافظت میوه ها   

 نوع محصول : زودرس

میوه در هر بوته 115تا  100کالستر :   

 

   

 میوه

میوه : قرمز براقرنگ   

گرم 150تا  140وزن میوه :   

 شکل میوه : بیضی

 استحکام میوه : بسیار سفت

 انبار مانی : زیاد و مناسب صادرات

  مقاومت

TYLCV, TMV مقاوم به دماهای باال و مقاوم به فوزاریوم و  

 



Y.KING 

وایکینگ هیبرید بذر گوجه فرنگی  

  بوته

عددی 5000پاکت  نوع واریته : فضای باز   

 ساختار میوه : بسیار قوی و پوشش برگی

زیاد جهت محافظت میوه ها   

 نوع محصول : زودرس

میوه در هر بوته 105تا  100کالستر :   

 

   

 میوه

 رنگ میوه : قرمز براق

گرم 150تا  140وزن میوه :   

 شکل میوه : بیضی

 استحکام میوه : بسیار سفت

 انبار مانی : زیاد 

  مقاومت

TYLCV, TMV مقاوم به فوزاریوم و  

 



BLACK JAN 

بلک جان هیبرید بذر بادنجان  

  بوته

و نوع واریته : فضای باز و گلخانه  

عددی 5000پاکت    

 ساختار میوه : بسیار قوی و پوشش برگی

زیاد جهت محافظت میوه ها    

 نوع محصول : زود رس

 فصل کشت : بهاره و پاییزه

 میوه

براقسیاه رنگ میوه :   

     سانتیمتر 22تا 18اندازه میوه : 

گرم 200تا  150وزن میوه :   

 شکل میوه : کشیده یا سیلندری

 گوشت میوه سفید و شیرین 

 ساقه و کاسبرگ بدون خار

 استحکام میوه : بسیار سفت و مناسب صادرات 

 انبار مانی : زیاد  

 



 

BALDO 

بالدو هیبرید بذر خربزه ملون    

 

گالیا تایپ نوع واریته :   

عددی 1000پاکت  و و گلخانه فضای بازمناسب   

 ساختار میوه : بسیار قوی 

زود رسبسیار نوع محصول :   

 فصل کشت : بهاره 

 میوه

زرد تیرهرنگ میوه :   

  گوشت میوه : سبز روشن

کیلوگرم 5/2تا  5/1وزن میوه :   

گردشکل میوه :   

 میوه بسیار آبدار و شیرین

دارای توری بندی محکماستحکام میوه :  

بسیار سفت و مناسب صادرات    

 انبار مانی : زیاد  

مقاوم به تنش های دمایی و محیطی مقاومت  



STAR PLUS 

استارپالس هیبرید هندوانهبذر     

 بوته  

عددی 1000پاکت  کریمسوننوع واریته :   

و کشت تونلی مناسب فضای باز  

وساختار میوه : بسیار قوی   

مناسب خاکهای سنگین و شنی   

زود رس نسبتانوع محصول :   

 فصل کشت : بهاره 

 میوه

ه سبز روشن و تیرهاره پوست رارنگ میوه :   

قرمز براقگوشت میوه :   

کیلوگرم15تا  13وزن میوه :   

بیضیشکل میوه :   

 میوه بسیار آبدار و شیرین

بسیار سفت و مناسب صادرات  استحکام میوه :  

 انبار مانی : زیاد  

مقاوم به تنش های دمایی و محیطی مقاومت  



PASKAL 
هیبرید بذر هندوانه    

شوگر بی بینوع واریته :   

عددی 1000پاکت و   مناسب فضای باز  

  و عملکرد باال ساختار میوه : بسیار قوی

 نوع محصول : بسیار زود رس

 فصل کشت : بهاره و پاییزه

 میوه

 رنگ میوه : سیاه براق

 گوشت میوه : قرمز براق 

کیلوگرم 10 تا 9وزن میوه :   

گردشکل میوه :   

میوه :استحکام   

بسیار سفت و مناسب صادرات    

    انبار مانی : زیاد

  مقاومت

 مقاوم به تنش های دمایی و محیطی

 

 پاسکال

 


