


Ne jemi një kompani farë me 70 vjet histori, duke ofruar një gamë të
avancuar të lashtave në fusha dhe fara perimesh, që ka nje teknologji

globale dhe një kuptim të nevojave të klientit tonë, duke i ndihmuar
ata per të përmirësuar produktivitetin dhe rentabilitetin e tyre.

Produktet Golden West janë të shpërndara në rajonin e Madh te

Mesdheut, Evropës Jugore, Afrikën e Veriut, Turqi, Lindja e Mesme,
Ballkan dhe në kohët e fundit në Evropën Lindore dhe vendet e ish-
Bashkimit Sovjetik.
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Ne zhvillojme programe per te permisuar në hibride misri, pambuku
dhe jonxhë varieteteve, si dhe një proces të zhvillimit të produktit të me

nje product te vazhdimuar.

LASHTAT NE FUSHE



Programi i permisimit te pambukut filloi në fillim të vitit '90 "në Greqi
në shënjestër rajonin e Mesdheut. qellimet kryesore janë dhenia e
lartë, me cilësi të lartë ne fibrat dhe pjekurinë e hershme. Golden West

ka arritur me sukses për të kombinuar të tre karakteristikat në
gjeneratën e re të varieteteve te Golden Fiber.

PROGRAM PERMISIMI TE PAMBUKUT



Programi per te permisuar misrin filloi në fund të viteve '90 'në SHBA.

Deri në 2005 programi u zhvendos nga SHBA në rajonin mesdhetar dhe

Bullgaria u bë qendër e aktiviteteve kërkimore për hibride misri te
hershme. Mbi 12.000 hibride të reja në vit u perfshine për vlerësimin në
ekspirimente . Në nje total mbi 150.000 vlerësohen çdo vit në Bullgari,

Rumani, Hungari, Sllovaki, Moldavi, Ukraini, Rusi, Greqi, Turqi dhe një
grup të zgjeruar të vendeve. Drejtimet kryesore jane dhenia e lartë dhe
durimi ne situata te veshtira.

PROGRAM PERMISIMI TE MISRIN



Programi per te permisuar Jonxhën fillοi menjëherë pas misrit,
mbeshtet dhe varietete pa lithargjie me aftësi të lartë që kane dhe vlerë
të lartë të ushqyerit ne rajonin e madh Mesdhetar. Kohët e fundit

Golden West zhvillon variete te reja me lithargji.

PROGRAM PERMISIMI TE JHONHEN



.

Ne jemi duke zhvilluar R & D programe në bashkëpunim me Institute

Kërkimore dhe kompanitë private per të zhvilluar projekte eksperimente me

qëllim qe te vleresojme varietete të reja dhe të zgjedhin më të mirat nga ato

për t'u përshtatur me kushtet specifike të tregjeve tona.

FARA PERIMESH



FARA PERIMESH

Domate Patellxhan Shalqi Kungull

Speca Rootstock Pieper Kastravec



Hulumtim dhe zhvillim të produktit

Rritje te produkteve te permirsuara

Pipeline
G1. G2. G3. G4. G5

Rritje i hulumtimit të produktit

100 ’s

1000 ’s

10 - 20

2 - 6

4 - 12

Vit 5G5

Vit 4

Vit 3

Vit 2

Vit 1

G4

G3

G2

G1



Prodhimi farë

Golden West është duke zhvilluar prodhimin e farave rreth botës në një
listë të zgjeruar të vendeve që përfshijne SHBA, Australine, Turqine,
Greqine, Rumanine, Bullgarine dhe të tjera vende.



PAISJE



Ne parashikojmë qe Golden West do të zgjeroje aktivitetet e saj dhe do të

bëhet një lojtar i rëndësishëm në sektorin e bujqësisë në tregjet tona

rajonale dhe do te mund te ndikoje në teknologjine bujqësore dhe biznesin e

tregjeve të përmendura. Ne do te jemi të angazhuar për vizionin tonë për të

ofruar-vlerën e shtuar në të gjithë zinxhirin e bujqësisë dhe ne investojmë në

mënyrë të qëndrueshme drejt këtij drejtimi.

VIZIONI



THANK YOU


