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Bejo Zaden yeni qablaşdırması təqdim edir



Hörmətli həmkarlar,

 Bejo Zaden B.V. (Beyo Zaden) tərəvəz bitkilərinin 
seleksiyası, toxumçuluğu  və satışı üzrə ixtisaslaşmış 
dünyaca məşhur şirkətdir.   Mütərəqqi texnologiyaları 
klassik seleksiya ilə birləşdirməsi Bejonu öz  sahəsinin 
liderlərindən biri etmişdir.
 Bejonun baş osi Hollandiyada yerləşir, lakin şirkət 
100-dən artıq ölkədə fəaliyyət göstərir. 
Bejo müasir elmi yanaşmaların köməyi ilə hər il bazara 
çox sayda daha yaxşı xüsusiyyətlərə malik yeni hibrid 

və sortlar çıxarır.  Qeyd etmək lazımdır ki, Bejonun ticarət assortimentində genetik 
dəyişdirilmiş sort və hibridlər yoxdur. 
Bejonun assortimentində xiyar, pomidor, bibər, kələm, kök, qırmızı çuğundur, turp, soğan və s. 
tərəvəz toxumları vardır. 
 Bejo Zaden ticarət markası altında satılan bütün növ toxumlar dünya bazarının yüksək 
tələblərinə uyğundur. Lakin çox böyük təəssüə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın toxum 
bazarında bir çox xarici şirkətlərin, o cümlədən Bejo Zadenin saxtalaşdırılmış toxumları  da 
satılır. Ona görə də toxum alarkən saxta toxumlardan qorunmaq üçün toxumu  istehsalçı 
şirkətlərin rəsmi distribütorlarından almaqla yanaşı, toxumun keyyyət və  mənşə 
sertikatlarının  və  digər idxal sənədlərinin  Sizə  təqdim olunmasını tələb edin.  
 Bejonun Azərbaycanda 2001-ci ildən etibarən rəsmi distribütoru  olan Aqroservis MMM 
böyük məmnuniyyətlə Sizə Bejonun “Tərəvəz toxumları kataloqunu” təqdim edir. Müəssisənin 
mütəxəssisləri bizim müştərilərə Bejonun sort və hibridlərindən istifadə üzrə professional 
tövsiyyələr verməyə həmişə hazırdır. 
 Ümid edirik ki, bu kataloqda olan məlumatlar Sizin üçün faydalı olacaqdır. 

 Bejo Zadenin sort və hibridlərini becərərkən Sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!

 SİZİN UĞURUNUZ BİZİM UĞURUMUZDUR!!!

 Hörmətlə,

 Hüseyn Hüseynov
 Aqroservis Şirkətlər Qrupunun Prezidenti
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Terminlər və təyinatı

Normal toxumlar

Bejo or i j ina l  qablaşd ı rmada Avropa 
standartlarına uyğun toxumlar təqdim edir.

Dəqiq toxumlar

Çox dəqiq toxumlar keyyyət üzrə bütün 
vacib standartlara cavab verir. Eyni ölçüdə 
olurlar və yüksək cücərmə qabiliyyətinə 
malikdir.

Cücərməyə stimullaşdırılmış toxumlar

Cücərməyə stimullaşdırma səpindən sonra 
tez və bərabər cücərti almaq üçün kompleks 
tədbirləri nəzərdə tutur.. Bu proses alaq 
otlarını nəzarətdə saxlamağa və daha çox 
bərabər məhsul almağa imkan verir.

Draje olunmuş toxumlar

 

Draje  etmək toxumun örtük  materialı ilə  
çulğalanmasıdır.  Eyni formada və ölçüdə 
olması toxumun səpinini yüngülləşdirir. 
Həmçinin digər inqredientlərin də əlavə 
edilməsinə imkan yaradır

Qrqanik sektor

B e j o  o r q a n i k  t ə m i z  m ə h s u l l a r ı n  
assortimentin i genişləndir ir. ( www. 
bejo.com saytında baxın). Həmçinin kifayət 
qədər çox miqdarda k imyəvi  iş lənmə 
olmadan alınan sortlar və hibridlər də 
mövcuddur. Belə toxumlar yalnız ziki və 
orqanik işləmlərə məruz qalır

Toxumların xüsusiyyətləri

Bitki Göstəricilər Dəqiq toxumlar 

Kələm cücərmə qəbiliyyəti 

kalibr intervalı

90%

93%sort təmizliyi  

0.25 mm

Gül kələmi cücərmə qəbiliyyəti 

kalibr intervalı

90%

90%sort təmizliyi  

0.25 mm

Çuğundur (birzoğlu) cücərmə qəbiliyyəti 80%

Çuğundur (çoxzoğlu) cücərmə qəbiliyyəti 

kalibr intervalı

90%

0.50 mm

Yerkökü cücərmə qəbiliyyəti 

kalibr intervalı

85%

0.20 mm

Yarpaq kərəviz cücərmə qəbiliyyəti 90%

Kornsalat cücərmə qəbiliyyəti 

kalibr intervalı

85%

0.25 mm

Badımcan

sort təmizliyi  

cücərmə qəbiliyyəti 90%

98%

Endiviy cücərmə qəbiliyyəti 92%

Razyana cücərmə qəbiliyyəti 

kalibr intervalı 0.25 mm

90%

Xiyar cücərmə qəbiliyyəti 88%

Göy soğan, sortlar cücərmə qəbiliyyəti 

kalibr intervalı

90%

0.25 mm

Göy soğan, hibridlər cücərmə qəbiliyyəti 

kalibr intervalı

85%

0.25 mm

Soğan cücərmə qəbiliyyəti 

kalibr intervalı

90%

2-2.75 mm

Petruşka cücərmə qəbiliyyəti 

kalibr intervalı

87%

0.20 mm

Bibər acı və şirin cücərmə qəbiliyyəti 

sort təmizliyi  97%

90%

Radiçço Rokko cücərmə qəbiliyyəti 88%

Kasnı (Tsikoriy, Vitluf) cücərmə qəbiliyyəti 85%

Turp cücərmə qəbiliyyəti 92%

Soğan- şalot cücərmə qəbiliyyəti 90%

cücərmə qəbiliyyəti 

kalibr intervalı

85%

0.75 mm

İspanaq

Tər istifadə üçün pomidorlar cücərmə qəbiliyyəti 

sort təmizliyi  

92%

98%

Emal üçün pomidorlar cücərmə qəbiliyyəti 

sort təmizliyi  

92%

95%
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Artist F1

 Tezyetişən partenokarpik hibriddir. 

 Vegetasiya müddəti 38- 50 gündür.

 Tünd- yaşıl meyvəsinin uzunluğu 10-12 sm. Uzunluq : Diametr = 3,4sm :1 sm.  Amur 

F1-lə müqayisədə daha güclü bitkidir.

 Güclü kök sistemi var.  

 Bərabər ölçülü, əla dadlı və ətirli məhsul verir.

 Turşuya qoymaq üçün yararlıdır. 

 Polietilen örtüklü istixanalarda və açıq sahədə becərmək üçündür. 

 Unlu şehə, yalançı unlu şehə, xiyarın virus mozaikasına qarşı davamlıdır.
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Xüsusiyyətləri

 Tezyetişən partenokarpik hibriddir.

 Vegetasiya müddəti 38-52 gündür.

 Tünd-yaşıl meyvəsinin uzunluğu 10-12 sm.

 Orta ölçülü tikanları olan bərabər ölçülü, əla dadlı, 
meyvə formalaşdırır.

 Turşuya qoymaq üçün yararlıdır.

 Unlu şehə, yalançı unlu şehə, xiyarın virus 
mozaikasına qarşı davamlıdır. 

 Tezyetişən yüksək məhsuldar partenokarpik 
hibriddir. 

 Vegetasiya müddəti 50- 58 gündür.

 Yaşıl meyvəsinin uzunluğu 18-20 sm.

 Hər buğumda 2-3 meyvə formalaşdırır.

 Güclü kök sistemi var.

 Polietilen və şüşə örtüklü istixanalarda və açıq 
sahədə becərmək üçündür. 

 Unlu şehə, kladiosporioza və  xiyarın virus 
mozaikasına qarşı davamlıdır. 

 Arı ilə tozlanan xiyarlar arasında ən tezyetişən 
hibriddir.

 Vegetasiya müddəti 44- 50 gündür.

 Tünd- yaşıl meyvəsinin uzunluğu 10-12 sm.

 Güclü kök sistemi var. İstiyə əla dözümü var.

 Turşuya qoymaq üçün yararlıdır.

 Xəstəliklərə qarşı yüksək kompleks davamlılığı var. 

 Sənaye konservləşdirilməsi üçün ideal uyğundur. 

 Tezyetişkənliyi,  yüksək  məhsuldarlığı  və 
meyvəsinin  bərkliyi  ilə  fərqlənir. 

 Vegetasiya  müddəti  46- 54  gündür.

 Kiçik  ölçülü  tikanları  olan  tünd- yaşıl meyvəsinin  
uzunluğu  10-12  sm.

 Bərabər  ölçülü  məhsul  verir.

 Turşuya  qoymaq  üçü n  yararlıdır.

 Polietilen  örtüklü  istixanalarda  və  açıq  sahədə  
becərmək  üçündür.

 Tezyetişən  yüksək  məhsuldar  partenokarpik  
hibriddir.

 Vegetasiya  müddəti  45  -  48  gündür.

 Sığallı  tünd- yaşıl  meyvəsinin  uzunluğu  9-11sm.

 Güclü  kök  sistemi  var.

 Eyni  ölçülü,  əla  dadlı  məhsul  verir.

 Xəstəliklərə  qarşı  kompleks  davalılığı  var.

 Polietilen  və  şüşə  örtüklü  istixanalarda  becərmək  
üçündür.

Meyvəsinin 

ölçülərinin nisbəti

Uzunluq : Diametr (sm)
Hibrid / Sort

3,3 : 1

4.2 : 1

3,0 : 1

3,3 : 1

3,3 : 1

Amur F1

Asker F1

Alyans F1

Astek F1

Azamat F1
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Tomsk F1

 Dolğun q ırmızı r əngli m eyvələri v ar.

 Meyvələri ç ox b ərk v ə a san d aşına b iləndir. 

 İri b if p omidor q rupuna a iddir.

 Meyvələrinin ç əkisi 2 00 q ramdan a rtıqdır. 
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Xüsusiyyətləri

 Azərbaycanda geniş yayılmış yüksək məhsuldar və 
continental iqlim şəraitinə dözümlü iri meyvələri 
olan hibriddir. 

 Uzun müddətli meyvə verimi ilə fərqlənir.
 Dolğun qırmızı rəngli meyvələri yastı-yumru 

formadadır.

 Yeni iri meyvəli, asan daşına bilən, bərk meyvələri 
olan hibriddir. 

 Həm açıq sahədə həm də polietilen örtüklü 
istixanalarda becərilir.

 Xəstəliklərə qarşı yaxşı kompleks davamlılığı var.
 Aşağı temperaturlarda da yaxşı meyvə 

formalaşdıra bilir.

Hibrid / Sort

 Məşhur tezyetişən hibriddir. 
 Parlaq qırmızı rəngli meyvələri yastı-yumru 

formadadır.  
 Yığcam bitkidir. 
 Aşağı temperaturlarda da yaxşı meyvə 

formalaşdıra bilir.

 Həm açıq sahədə həm də polietilen örtüklü 

istixanalarda becərilən cəlbedici çəhrayı rəngli 

meyvəsi olan pomidordur. 

 Birinci dövriyyədə meyvələrinin çəkisi 250 qrama 

qədər ola bilir. 

 Çatlamaya davamlıdır. 

 Silindir şəkilli meyvələri olan standart yüksək 
məhsuldar hibriddir. 

 Tomat pastası hazırlanmasında və 
konserviləşdirmədə istifadə eilir. 

 Xəstəliklərə qarşı yaxşı kompleks davamlılığı var.

 Orta tezyetişən indeterminant hibriddir.

 Balanslaşdırılmış güclü və açıq tipli bitkidir. 

 Bir salxımda 8-dən çox meyvə formalaşdırır. 

 Dolğun qırmızı rəngli meyvələri orta bərkliyə və 

gözəl əmtəəlik görünüşünə malikdir.

 Orta tezyetişən yüksək məhsuldar hibriddir. 

 Parlaq qırmızı rəngli bərk və dadlı meyvələr 

formalaşdırır.  

 Həm istixanada həm də açıq sahədə becərilə bilir.

 Əla asan daşına bilmə keyyyəti var və saxlama 

zamanı öz dadını və əmtəəlik görünüşünü 

dəyişmir. 

Determinant pomidorlar

İndeterminant pomidorlar

Vegetasiya 
müddəti, 

gün

Meyvəsinin 
çəkisi, 

qr

180-200

180-220

180-200

100-160

180-220

150-180

100-120

70

57

58

75

75

70

65-70

Sultan F1

Polonez F1

Polbiq F1

Torkvey F1

Torbey F1

Tolstoy F1

Testi F1 7



Turbin F1
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XüsusiyyətləriHibrid / Sort
Vegetasiya 
müddəti, 

gün

Meyvəsinin 
çəkisi, 

qr

 Polietilen örtüklü istixanalarda və 

açıq sahədə becərilən kubşəkilli  

«Dolma» tipli bibərdir. 

 İstiyə dözümlüdür. 

 Emal üçün əla uyğundur.

100-16080

Meyvəsinin 

forması

Kub ş əkilli

 Polietilen örtüklü istixanalarda və 
açıq sahədə becərilən konusşəkilli 
şirin bibərdir.

 Meyvəsinin orta ölçüləri  11 х 6 
sm.

 Məhsuldarlığı 15 kq/ m2- dan 

artıqdır.

60-9090 Konus ş əkilli

 Polietilen örtüklü istixanalarda və 
açıq sahədə becərilən kubşəkilli 
bibərdir.

 Meyvələri bərk, qalın qabıqlı ( 0,8 

sm-ə qədər), 3-4 kameralıdır, orta 

ölçüləri 10 х 6 sm.

60-9090 Kub ş əkilli

Turbin F1

Snoudon F1

Stenli F1
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Bronko F1

 Orta tezyetişən hibriddir. 

 Vegetasiya müddəti şitil əkildikdən sonra 80 gündür.

 Çox plastik, istiyə davamlı və məhsuldardır. 

 Faraş bazar üçün və turşu tutma üçün yararlıdır. 

 Çəkisi 3-4 kq.
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Xüsusiyyətləri

 Çox tezyetişən hibriddir.

 Vegetasiya müddəti 59 gündür.

 Kələm başının çəkisi 2 kg-a qədərdir.

 Əkin norması- 45000-55000 bitki/ha

 Əla dadı var.

 Çox uzun müddətdə sahədə əmtəəlik görünüşünü saxlayır və 10 günə 

qədər çatlamır.

Hibrid / Sort

 Yüksək keyyyətli tezyetişən hibriddir.

 Vegetasiya müddəti 63 gündür.

 Kələmin başı yumurudur, çəkisi 3 kg.

 Əkin norması- 45000-50000 bitki/ha

 İstiyə davamlıdır.

 Çox uzun müddətdə sahədə əmtəəlik görünüşünü saxlayır.

 Tezyetişən hibriddir.

 Vegetasiya müddəti 67 gündür.

 Kələmin başı yumurudur, çəkisi 2,5- 3 kg.

 Əkin norması- 45000-50000 bitki/ha

 Əla dada və struktura malikdir.

 Çox uzun müddətdə sahədə əmtəəlik görünüşünü saxlayır və 2 həftəyə 

qədər çatlamır.

 Fuzarioz soluxmaya davamlıdır.

 Orta tezyetişən hibriddir.

 Vegetasiya müddəti şitil köçürüldükdən sonra 87 gündür. Kələmin başı 

yumurudur, çəkisi 2,5- 3,5 kq.

 Əkin norması- 40000-45000 bitki/ha.

 Sıx iç strukturuna malikdir.

 Sahədə yetişdikdən sonra çox uzun müddətə əmtəəlik keyyyətini saxlayır 

və çatlamır.

 Orta gecyetişən hibriddir.

 Vegetasiya müddəti şitil köçürüldükdən sonra 125 gündür. Kələmin başı 

yumurudur, çəkisi 2- 4kq.

 Əkin norması- 35000-40000 bitki/ha.

 Sıx iç strukturuna malikdir. En kəsiyində ağappaqdır.

 Güclü kök sitemi vardır.

 Fuzarioz soluxmaya davamlıdır.

 Gecyetişən, plastik və uzun müddətli saxlamaq üçün  yüksək məhsuldar  

hibriddir.

 Vegetasiya müddəti şitil köçürüldükdən sonra 145 gündür. Kələmin başı 

yumurudur, çəkisi 3- 4,5 kq-a qədərdir.

 Əkin norması- 30000-40000 bitki/ha.

 Fuzarioz soluxmaya davamlıdır.

Tiara F1

Farao F1

Çekmeyt F1

Leopold F1

Kebton F1

Kaunter F1
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Hibrid

Şitil 
köçürüldükdən 

sonra, gün

Əkin norması, 
bitki/ha

Çəkisi, kq Davamlılığı*
Saxlanma 
qabiliyyəti

Qırmızı baş kələm

Primero F1 78 40 000 - 60 000 1,0-2,0  ++

Rançero F1 94 35 000 - 45 000 1,5-3,5 Foc ++

Autoro F1 116 35 000 - 40 000 2,5-3,5  +++

Lektro F1 122 30 000 - 35 000 1,5-2,5  ++++

Hibrid

Şitil 
köçürüldükdən 

sonra, gün

Əkin norması, 
bitki/ha

Çəkisi, kq Davamlılığı*
Saxlanma 
qabiliyyəti

Gül kələmi

Foc 

Foc 

30 000 - 40 000 

Yaylıq  hibridlər və sortlar

30 000 - 40 000 

30 000 - 40 000 

30 000 - 40 000 

30 000 - 40 000 

30 000 - 40 000 

30 000 - 40 000 

25 000 - 30 000 

25 000 - 30 000 

25 000 - 30 000 

Payızlıq hibridlər

Stargeyt F1

Sevilla F1

Flamenko F1

Ceres F1

Veronika F1 
(Romanesko)

Qudman

Altamira F1

Balboa F1

Farqo F1

Skayvoker F1

72

75

76

80

80

80

86

89

90

95

0,8-1,5

0,8-1,5

0,8-1,5

1,0-2,0

0,8-1,2

0,8-1,5

1,0-2,0

1,0-1,2

1,5-2,5

1,5-3,0

++

++

++

+

+

+

*Foc – Fuzarioz soluxma
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Hibrid

Şitil 
köçürüldükdən 

sonra, gün

Əkin norması, 
bitki/ha

Çəkisi, kq Davamlılığı*
Saxlanma 
qabiliyyəti

Pekin kələmi

+

Foc 

Foc 

Foc 

Foc 

+

++

+++

Маноко F1

Мирако F1

Билко F1

Таран F1

50

52

70

72

50 000 - 70 000

50 000 - 70 000

50 000 - 70 000

50 000 - 70 000

0,8-1,5

1,0-1,5

1,2-2,0

1,5-3,0

*Foc – Fuzarioz soluxma

Hibrid

Şitil 
köçürüldükdən 

sonra, gün
Çəkisi, kq

Kolrabi

Bütün becərmə dövrləri üçün uyğun 

olan standart kolrabi hibrididir. Gözəl 

yumuru gövdə meyvəsi və vertikal 

istiqamətlənən yarpaqları var. Zərif 

dadı var, lif əmələ gətirmir, faraş salat 

üçün ideal seçimdir.  

65 0,2-0,25

0,2-0,25

60 x 25

60 x 25

60 x 40

Xüsusiyyətləri

Ağappaq ləti və bənövşəyi qabığı var. 

Bütün becərmə dövrləri üçün 

yararlıdır. Gövdə meyvəsi yerin 

üstündə torpağa dəymədən əmələ 

gəlir. Lif əmələ gəlmə müşühidə 

olunmur.   

70

Gecyetişən, çox məhsuldar kolrabi 

hibrididir. Qabığı və ləti parlaq ağ 

rənglidir. Böyük ölçüsünə baxmayaraq 

iç strukturu lifsiz və zərifdir. Saxlama 

üçün yararlıdır. 

120 0,8-1,2

Qida sahəsi
sm

Korist F1

Kolibri F1

Kossak F1
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Baltimor F1

 Vegetasiya müddəti 103 gündür.

 Məşhur Nandirin hibridinin yaxşılaşdırılmış daha məhsuldar analoqudur. 

 Meyvəkökünü çox tez formalaşdırır.

 Güclü gövdəsi və kökü var.
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XüsusiyyətləriHibrid / Sort
Çəkisi, 

qr

 Universal orta tezyetişən hibriddir.
 Vegetasiya müddəti 105- 130 gündür.
 Sığallı, bərabər ölçülü, gözəl, şirin və şirəli 

meyvəkökü var. 
 Daha böyük meyvəkökü almaq və saxlamaq üçün 

uyğundur. 
 Tər istifadə və emal üçün yararlıdır.

 Yeni orta tezyetişən məhsuldar hibriddir.
 Vegetasiya müddəti 111 gündür.
 Gövdəsi və yarpaqları çox sağlamdır.
 Uzun silindirşəkilli, şirin və parlaq narıncı rəngli  

meyvəkökü formalaşdırır.
 Şirə və salat üçün ideal hibriddir. Bərabər ölçülü, 

gözəl, şirin və şirəli meyvəkökü var. 
 Alternarioza, Serkosporioza və bacterial 

xəstəliklərə davamlıdır.
 4-5 ay müddətinə saxlamaq üçün yararlıdır.
 Tər istifadə və emal üçün yararlıdır.

 Ən populyar orta tezyetişən yüksək məhsuldar 
hibriddir.

 Vegetasiya müddəti 120- 135 gündür.
 Güclü yarpaq aparatı var.
 Hətta ən əlverişsiz torpaq-hava şəraitində belə əla 

nəticələr göstərir. 
 Çatlamağa qarşı davamlıdır.
 Saxlamaq və emal üçündür.

 Gecyetişən yaxşı məhsuldar sortdur.
 Vegetasiya müddəti 160 gündür.
 İri meyvəkökü olan, güclü gövdə və yarpaq 

örtüyünə malik sortdur.
 Ağır torpaq şəraitinə dözümlüdür. 
 Çatlamağa qarşı davamlıdır.
 Uzun müddət saxlamaq üçün yararlıdır.

0.7-1.0

0.6-1.3

0.8-0.9

1.2-1.4

120-400

120-400

120-400

150-450

Kupar F1

Belqrado F1

Kanada F1

Vita Longa

Səpin 
norması, 
mln/ha

Yer kökü növləri
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Alonko F1

 Yeni uzun gün soğan nəsilidir.

 Hibrid vegetasiyanın başlanğıcında intensiv boy atması ilə fərqlənir.

 Vegetasiya müddəti 100–105 gündür.

 Soğanaq dolğun tünd- sarı rənglidir. 

16



XüsusiyyətləriHibrid / Sort
Nisbi

tezyetişkənliyi

 Azərbaycanda yaxşı tanınan və sınaqdan çıxmış 
hibriddir. 

 Vegetasiya müddəti 100-115 gündür.
 Quraq və isti hava şəraitində də yüksək 

məhsuldardır. 
 Yaxşı saxlanır və çəhrayı çürüməyə qarşı 

davamlıdır.

 Azərbaycanda yaxşı tanınan tünd- sarı rəngli 
soğandır. 

 Vegetasiya müddəti 111-116 gündür.
 Kontinental iqlim şəraitində yaxşı becərilə bilir. 
 Yaxşı saxlanır və xəstəliklərə qarşı  davamlıdır.

 Tünd- qırmızı rəngli soğandır. 
 Vegetasiya müddəti 110-115 gündür.
 Soğanaq yastı-yumru formadadır. 
 Yaxşı saxlanır və xəstəliklərə qarşı  davamlıdır.

 Çox məhsuldar, yumru soğanağı olan shibriddir. 

 Tər istifadə, qurutmaq  və saxlamaq üçün 

yararlıdır. 

 Quru maddəsi 14%-dir.

 Yaxşı saxlanır və xəstəliklərə qarşı  davamlıdır.

7

7

7

7

5.5

6.0

6.5

6.5

Saxlanması 
***

*   yüksək rəqəm daha tezyetişkənlik deməkdir. 1 vahid 1 həftəyə bərabərdir.

** 1-10: yüksək rəqəm daha yaxşı saxlanma deməkdir

Daytona F1

Manas F1

Red baron

Albion F1

17



Bettollo F1

 Bejonun kələm hibrididir.

 Vegetasiya müddəti 115 gündür.

 Əmtəəlik məhsul çıxımı 98%-ə qədərdir.

 Yüksək məhsuldarlıq potensialı var.

 Əla zahiri və daxili rəngi var. Əla saxlanılır.

18



XüsusiyyətləriHibrid / Sort

 Ən tezyetişən hibriddir.                   

 Vegetasiya müddəti 95 

gündür. 

 Yığcam yarpaq örtüyü var.

 Tər realizasiya üçündür.

8*Fevral-May

Vodan F1

Əkin
müddəti 

Yetişmə
müddəti 

Əkin norması,
mln/ha

0.2-0.5

 Orta  tezyetişən hibriddir.                   

 Vegetasiya müddəti 110 

gündür. 

 Tər realizasiya, saxlama və 

emal üçün yararlıdır.

6.5Mart-İyun

Pablo F1

0.5-1.4

 Orta tezyetişən hibriddir.                   

 Vegetasiya müddəti 115 

gündür.  

 Tər realizasiya, saxlama və 

emal üçün yararlıdır.

6Aprel-İyun

Boro F1

0.5-1.2

 Orta tezyetişən hibriddir.

 Vegetasiya müddəti 125 gündür.  

 Tər realizasiya, saxlama və emal 

üçün yararlıdır.
4Aprel-İyun

Bikores

0.5-0.8

 Gecyetişən hibriddir.                   

 Vegetasiya müddəti 125 gündür.  

 Silindirşəkilli meyvəkökü var. 

 Tər realizasiya, saxlama və emal 

üçündür.

4Mart-İyun

Taunus F1

0.3-0.5

* 1-dən  9-a qədər: daha böyük rəqəm hibridin və ya sortun  tezyetişkənliyini, xəstəliklərə davamlı   

güclü yarpaq aparatının olmasını və  daha dolğun iç rənginin olmasını göstərir.
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Yarpaq cəfəri

*Foc – Fuzarioz soluxma

Hibrid

Şitil 
köçürüldükdən 

sonra, gün
Çəkisi, kq Davamlılığı*

Brokkoli

Tezyetişən h ibriddir, a san a yrılan 
hamaşçiçələri o lan i ri b aşı v ardır. İ sti 
stress ş əraitə d ayanıqlıdır. 

65 1,0-1,2 Foc 

Xüsusiyyətləri

Güclü hibriddir, unlu şehə qarşı 

davamlıdır və yüksək temperatura 

dayanıqlıdır. 

71 0,8-0,9 -

Yay və payız yığımı üçün universal 

hibriddir. İri gözəl əmtəəlik görünüşü 

olan başı var. Əlverişsiz şəraitə 

davamlıdır. 

80 0,8-1,0 Foc 

Bataviya F1

Laki F1

Fiesta F1

Sort
Vegetasiya

müddəti, gün

Kərəviz

Qıvrım tipli tünd yaşıl vertikal, gözəl yarpaqları var. Kəsimdən 

sonra tez boy atır. Xoş ətirli iyi var, yarpaq xəstəliklərinə qarşı 

davamlıdır. İstixanalarda və açıq sahədə becərilir.  

85

Xüsusiyyətləri

Petra

Çox məhsuldar sortdur, qurudulmaq və tər istifadə üçündür. 

Vertikal habituslu güclü bitkidir, sığallı tünd yaşıl rəngli yarpaqları 

var. Yüksək quru maddə tərkibinə görə Titan dünyada ən 

populyar sortdur. Emaldan sonra öz rəngini saxlayır. 

95Titan

Kökşəkilli cəfəri
Kökşəkilli cəfəri standartıdır. Sığallı meyvəkökünün içi və zahiri 

gözəl ağ rənglidir. Tər istifadə, emal və uzunmüddətli saxlama 

üçün yararlıdır.

155İql

96Rialto
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