
כוח הכרובית - 
אנחנו מספר 1!

מספר 1
סינג'נטה מחזיקה 

ב־19% משוק זרעי 
הכרובית, מה שהופך 

אותנו למספר 1 
בעולם.

כן, כרובית היא 
באמת פרח

החלק הלבן של הירק, הפרחים 
הקטנים או התפרחת הם פרח

לא מפותח.

עוזרים למגדלים ולמעבדים
סינג'נטה פועלת לשיפור העמידות בפני מחלות
ולהקל על העיבוד. פיתחנו זנים בעלי מוצקות 

וגודל פרחים משופר, ובשנת 2005 השקנו את שני 
זני המכלוא הראשונים של כרובית העמידים בפני 

.Clarifyו־ Clapton -Clubroot

להיראות 
טוב

הכרובית יכולה 
לסייע בשמירה 

על מראה צעיר. 
אכילת כרובית 

יכולה להאט 
סימני הזדקנות 

ולשמור על 
מראה צעיר 

ובריא.

ריח ניחוח
לא אוהבים את ריח הכרובית 

כשמרתיחים אותה? נסו להוסיף 
למים זרעים או עלים של סלרי.

זוהי דרך פשוטה להפחית את הריח.

לא רק
בלבן...

בשל מוטציות טבעיות, הכרובית יכולה להיות 
בצבעים שונים, כולל כתום. הכרובית הירוקה 
קיימת בצורת תפרחת גבנונית רגילה וגרסה 

מחודדת הנקראת Romanesco. כרובית 
בצבע סגול נובעת מנוכחות קבוצת נוגדי 

החמצון בשם אנתוציאנינים.

מזון בריא
הכרובית דלת קלוריות 

וניתן להשתמש בה 
כתחליף לאורז או

לתפוח אדמה.

ירק על!
כרובית מכילה ויטמינים ומינרלים 

והיא מקור עשיר לסיבים תזונתיים. 
היא גם אנטי דלקתית וכיוון 

שהיא ירק ממשפחת המצליבים 
היא יכולה להפחית את הסיכון 

להתפתחות סוגי סרטן מסוימים.

טעם של

150 שנה



כרוב:
המלך של 
המצליבים

שחקנית ראשית
סינג'נטה מחזיקה ב־19% משוק 
זרעי הכרובית, מה שהופך אותנו 

למספר 1 בעולם.

שנות 
מומחיות

 Sluis and Groot חברת
שממנה החלה סינג'נטה 

נוסדה בהולנד בשנת 1867 
כיצואנית של זרעי כרוב.

יבול עולמי
מדי שנה מיוצרים כ־70 

מיליון טון כרוב הגדלים על 
פני 38 מיליון דונם, בכמעט 
150 מדינות, שזה שווה ערך 
לכ־30 מיליון בריכות שחייה 

אולימפיות.

מניעים
חדשנות

סינג'נטה פיתחה 
זני מכלוא כדי 

להגדיל את 
היבול בכ־200%.

היבול גדל
ל־85-80 טון 

ל־10 דונם 
בהשוואה לזנים 

מהאבקה 
פתוחה המניבים 
בממוצע 45-25 

טון ל־10 דונם.

לחשוב רזה
כוס אחת של כרובית 

מכילה 30 קלוריות, מה 
שהופך אותה למאכל 

דיאטטי נהדר.

עשיר 
בויטמינים

כרוב הוא מקור עשיר 
 B9ו־ B6  ,C ,K לויטמינים
ולמינרלים כגון מנגן וסידן.

 ותיק אבל
תותח

Ramco זן המכלוא
הושק בשלהי שנות ה־70 והוא עדיין 

זן חשוב. כרוב בעל ראש גדול אידאלי 
לייצור כרוב כבוש והוא זן מרכזי בענף 

העיבוד האירופי.

שורשים עתיקי יומין
כרוב מגדלים זמן רב יותר מכל ירק 

אחר שתועד. מוצאו ממחוז שאאנשי 
בסין, בסביבות 4,000 לפני הספירה.

טעם של

150 שנה

ויטמינים

Clubroot KILA! )אצבעת הכרוביים( 
רבים מהזנים שלנו עמידים בפני Clubroot, מחלה 

מסוכנת המועברת על־ידי הקרקע. KILA היא 
clubroot בפולנית, ולכן כמה מזני הכרוב שלנו 

כוללים את המילה KILA בשמם, לציון עמידותם: 
.Kilagregו־ Kilaton  ,Kilazol  Tekila ,Ramkila


