
РАСАДНИК ЗАОВОШНИСАДНИЦИЛЕВИДИА

 ГАРДЕН ЦЕНТАР ЛЕВИДИА ЗА:

Овошни дрвја – посадочен материјал

Зимзелени дрвја – декоративни растенија

Листопадни дрвја

Консултантски услуги

Просторно уредување 



 ГЕНЕРАЛНИ ЗАСТАПНИЦИ НА:

 TUANNA METAL  

РАСАДНИК ЗАОВОШНИСАДНИЦИЛЕВИДИА



 ГЕНЕРАЛНИ ЗАСТАПНИЦИ НА:

СИСТЕМИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ

ФИЛТРИ ЗА ЃУБРЕ

РАСАДНИК ЗАОВОШНИСАДНИЦИЛЕВИДИА



1. Основана е во 2012 година, како директна инвестиција од
Република Турција

2. Производители на безвирусен сертифициран овошен
посадочен материјал - Ин витро подлоги

3. Располага со 21 ха земјиште во еко-зоната во Зелениково
наменета за производство на овошен саден материјал

4. Гарден центар и продажен центар за овошен посадочен
материјал со вкупна површина од 5.000m2 во Визбегово

5. Консултантски услуги за подигнување на нови насади –
клуч на рака.

ПОРТФОЛИО



Произвоство на овошни садници на нискобујни 
подлоги наменети за интензивни овошни насади



Произвоство на овошни садници на нискобујни 
подлоги наменети за интензивни овошни насади



Произвоство на овошни садници на нискобујни 
подлоги наменети за интензивни овошни насади



Производство на ин-витро подлоги



Производство на ин-витро подлоги



КАЛЕМЕН ОРЕВ 



ШТО МОЖЕМЕ ДА ВИ ПОНУДИМЕ НИЕ ?

1. CHANDLER

2. FRANQUETE

3. FERNOR

4. PEDRO

5. ДРУГИ СОРТИ ОД

ТУРЦИЈА



• Чендлер – сорта орев со 
потекло од Калифорнија. 
Сортата Чендлер  е најродна и 
најпозната сорта во светот.

• Касна вегетација , средно 
бујно .Плод крупен,јатката е 
со одличен квалитет.

• Чендлер е сорта која дава 
највисок принос од другите 
сорти а првите плодови ги 
дава уште првата година.

CHANDLER



(Franquettе )е доцно-цветна 
сорта со мала осетливост кон 
пролетни мразеви, болести и 
ореов молец.

Тој е високоприносна сорта која

дава плод кој е добро затворен 
во лушпата. Лушпата лесно се 
крши,а јатката е со светла боја. 
Касноплодоноси и бара низок 
степен на режење. Дрвото е 
бујно и исправено. Се користи 
како опрашувач за Чендлер.

FRANQUETTE



Ова е нова сорта на француски 
орев, со средна големина, но 
многу добар квалитет.

Fernor - број 1 во светот, кој прави 
комбинации како опрашувач 

Овој орев формира странични 
гранки и дава плод со  многу 
добар квалитет на јатката.

Брзината на формирање орев е 
повисока од Franquette е. Овој 
орев е квалитететен и многу баран 
на пазарите во Европа.

FERNOR







Распоред
На садење -

м

Броја на 
декар

Година Кг од 1 
орев

Кг на 1 ха

6 Х 6 30 Од 3-6 год
Од 7-10 год

2-5 кг
6-10 кг

60-150 кг
180 -300 кг

7 Х 7 20 Од 3-6 год
Од 7-10 год

2-5 кг
6-10 кг

40 – 100 кг
120 - 200 кг

8 Х 8 15 Од 3-6 год
Од 7-10 год

2-5 кг
6-10 кг

30  - 75 кг
90 – 150 кг

9 Х 9 13 Од 3-6 год
Од 7-10 год

2-5 кг
6-10 кг

25 - 65 кг
80 - 130 кг



• Теxas

• Nonpariel

• Ferraduеl 

• Ferragnes

Бадем 



К р у ш и
• Јунска убавица                                                                                             

• Бутира

• Санта марија

• Вилјамовка

• Абате фетел                                                                           

• Кантарка                                                                         

Поотпорни сорти на болести 

 Сиси

 Ксенија

 Наши

 Девечи                                          



 ЗИРААТ 0900

 РЕГИНА

 КОРДИА

 СВИТ ХАРТ

 СКЕНА

 ОХРИДСКА ЦРЕША

ЦРЕШИ



ЦРЕШИ



ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВНИМАНИЕТО

РАСАДНИК ЛЕВИДИА ДООЕЛ, 
СКОПЈЕ

levidia@levidia.com.mk
www.levidia.com.mk

078/378-187
078/378-186
078/378-184

mailto:levidia@levidia.com.mk
http://www.levidia.com.mk/

