
  (tolou)خیار طلوع 

 بذر خیار هیبرید طلوع(TOLOU ) 
زودرس با عملکرد بسیار باال 
قابل رقابت با برندهای برتر بازار 
سازگار با هوای گرم و سرد 
 عمری طوالنیدارای بوته های سالم با 
 سانتی متر 18-16دارای میوه هایی به طول 
دارای رنگ سبز تیره و براق 
دارای شیارهای متوسط و یکنواخت 
 تحمل پذیری نسبت بهPMوDM 
 کمپانیمحصولی ازSunRise   ایتالیا 

 زمین خود را به این بذر اختصاص دهید تا از عملکرد بی نظیر آن نسبت به سایر بذرها مطلع شوید از کافیست بخشی 
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 کردخواهید هم محصول بیشتری برداشت کرده و با خرید بذر گوجه آر اف تی هم در هزینه خود صرفه جویی 

  رشد محدود هیبرید، با 

 بازبرای کشت فضای مناسب 

 لکه برگی و نماتدمیری، نسبت به بوته مقاوم 

 ای بازاری با کیفیت عالی گوجه 

 مصارف تازه خوریجهت 

 ودوره باردهی طوالنی زودرس، پربار، با 

 توانایی تشکیل میوه در شرایط گرم و سرد 

 میوه بلوکی شکل با رنگ قرمز تیره

 گرم 140-150وزن متوسط با 

 عددی  ۲500بسته بندی در 

 با قیمت بسیار مناسب و کیفیت عالی  

 رقابت با برندهای برتر و گرانترقابل 

 اندکه نهالکاران از آن استقبال کرده بذری 
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 ارسال رایگان به تمام نقاط کشور

 بذر گوجه فرنگی فریسکو
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 زودرس
 عملکرد باال

 محصول یکنواخت

frisco 



 قابل رقابت با سایر  بذرها 

 ( Templer)بذر گوجه فرنگی تمپلر 

 میان رس با پوشش بوته ای قوی

 گرم 120شکل با وزن متوسط یلوکی میوه 

 بسیار خوشرنگ و سفت 

 قابل برداشت با دست و ماشین

 مناسب جهت مصارف صنعتی و  تازه خوری 

 می باشد  ISI SEMENTI محصول شرکت این گوجه 
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   (lorenzo)بذرگوجه فرنگی لورِنزُ 

 هیبرید، زودرس،پربار 
 مناسب برای کشت فضای باز 

 باردهی طوالنی و توانایی تشکیل میوه در شرایط گرم و سرد 
 عالی وماندگاری طوالنی میوه ی سفت با کیفیت 

 گرم با رنگ قرمز تیره 140-150میوه بلوکی شکل با وزن متوسط 
 میریبه  بیماری  بوته مقاوم نسبت 

 با یک برنامه تغذیه مناسب میتوان به برداشت بیش از یکصد تن در هکتار رسید
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 زودرس و پربار 

 برای کشت فضای بازمناسب 

 میوه ی سفت، تخم مرغی شکل با ماندگاری طوالنی 

 جهت مصارف تازه خوری و ربی

 رنگ قرمز تیره با سایز یکدست

 با خرید این محصول در خرید خود صرفه جویی کنید
 بذر با کیفیت باالترین و ارزان ترین مناسب 

  

 نامی آشنای برای کشاورزان از قدیم تا به امروز


