רישיונות משנה בלעדיים מוענקים לזן קיווי אדום
זן הקיווי האדום הזה היה תחת אור הזרקורים ביריד הסחר לפירות
אטרקטיביים שנערך במדריד בשנת  .2019הזן החדש שנקרא * HFR18
(הונגשי) " ® "ROSSYשפותח על ידי האקדמיה למקורות טבע  Deyangשל
מחוז סצ'ואן ,המנהל לי מינג-ג'אנג ,אומר כי המין שייך Actinidia chinensis
ובעל תפרחת אופיינית ופוריות גבוהה הדומה להייוורד (קיווי ירוק)  ,אבל הוא
מקדים בערך ב 20 -יום את הזן הייוורד.

הפרי הוא בעל צורה אובלית בעלת קליפה ללא שיער ,ואינו רגיש למגע ,בניגוד
לזנים אחרים .הציפה מסווגת כ"אדומה " חלקית ( ,)40%אך עדיין אדומה יותר
מאשר זנים "אדומים" אחרים בשוק .המחיצות רכות ,גודל הפרי הממוצע הוא
 100גרם עם אורך חיי מדף של  4/5חודשים והיבול הממוצע  35/40טון /
הקטר ( 3.5-4.0טון לדונם).
הפירות מושכים מאוד והטעם מאוזן היטב ,עם ארומה שמזכירה פירות יער,
בעיקר אוכמניות ופטל ,תכולת מוצקים מסיסים גבוהה ,ומאפיינים אורגנולפטיים
מעניינים עם חומציות וסוכר גבוה ( 16/18מעלות בריקס) .לפרי יש ריכוז גבוה
של ויטמין  Cהוא עשיר באנתוציאנינים (החלק האדום) ,שגם הם מועילים
מאוד לגוף האדם ,מכיוון שהם פועלים כנוגדי חמצון.

חברת פרארה "ציוד ושרות לגידול פירות " היא בעלת הרישיון הבלעדית לכל
מדינות העולם ,למעט סין ,לאחר שקיבלה את הזכויות על הזן.
האסטרטגיה המסחרית תנוהל על ידי מועדון  ®OKiwiבאמצעות מתן רישיונות
משנה בלעדיים הן להפצת החומר הבוטני ,עם תשלום תמלוגים פר צמח ,והן
עבור גידול ושיווק הפירות באמצעות תשלום תמלוגים( .לק"ג  /פרי).
כיום נטועים באיטליה כ  10-הקטר 10 ,הקטר בספרד ופורטוגל .לקראת
הקמפיין הבא יוגדלו השטחים במדינות אלה ויטעו שטחי תצפית בצרפת ,יוון,
צ'ילה וקליפורניה.

לאחר שהחברה הגנה על הזן על ידי רישום פטנט במדינות המתאימות לגידול,
 Fruitgrowing Equipment and Serviceהעניקה רישיונות משנה להפצת חומר
צמחי ,החל מויווי פלי זנזי ( ,(Vivai F.lli Zanziהמפיץ הבלעדי לגידול ברחבי
אירופה ,והיא מחפשת שותפים שאינם נמצאים באיחוד האירופי.
במקביל ,היא העניקה רישיונות משנה לייצור ושיווק הפירות לחברות ו  /או
לקבוצות מסחריות חשובות כמו :קבוצת  OrigineבאיטליהFruitgrowing ,
 Quality SLבספרד ופורטוגל Peruzzo Sarl ,בצרפת ,חברת  Doleבצ'ילה
וארגנטינה Family Tree Farms ,בפרו ,מקסיקו ,אוסטרליה ,דרום אפריקה
וכן  Seeka Pty, Ltdבניו זילנד.
פרטי התקשרות:
Vivai F.lli ZanziVia del Gorgo 137
Loc. Gorgo di Fossanova San Marco
44124 Ferrara
Phone.: +39 (0)532
Email: vivaizanzi@vivaizanzi.it
Website: www.vivaizanzi.it
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