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CASSIUS F1
DEFILEAZĂ ÎN PIAŢĂ

Cassius F1 este un hibrid timpuriu de castraveţi de tip
cornichon, recomandat pentru culturile în spaţii protejate.
Planta hibridului este viguroasă, cu port aerisit, iar fructele sunt drepte, cilindrice, cu ţepi proeminenţi, de culoare verde închis şi foarte uniforme pe toată perioada de
vegetaţie.

Hibridul Cassius F1 se remarcă prin toleranţă deosebită
la condiţiile climatice şi datorită capacităţii de regenerare
după condiţii de stres.
Calitatea fructelor este una deosebită, fiind acoperite şi cu
strat de pruină ce oferă castravetelui un aspect proaspăt
timp mai îndelungat după recoltare.
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Fructificarea este abundentă, atât pe tija principală cât şi pe lăstari laterali. Lăstari se autodetermină dupa 2 – 3 internoduri.
Fructele sunt cilindrice, cu raportul de lungime:lăţime de 3,33,5:1. Fructele aşezate în ciorchini, câte 2-3 fructe, de culoare verde închis pe toată suprafaţa fructului. Este recomandat utilizării
în stare proaspătă sau murături, se poate cultiva cu succes atât în
ciclui I cât şi în ciclul II de producţie
Cassius F1 este un hibrid care nu mai are nevoie de prezentare în
principalele bazinele legumicole unde se cultiva castaveţi ca cel
din Matca și Glodeanu Sărat, unde se confirmă calitatea deosebită a hibridului.

Cultivat cu succes în Matca de către Barbieru Iulian care înca din
stadiul de testare a punctat şi ales Cassius F1 iar în ultimi 3 ani de
cultură s-au adeverit, a demonstrat, caracteristicile necesare atât
cultivări cu succes (rezistenţa, toleranţa, productivitate), cât şi calităţi necesare comercializari (calitate, prospeţime după recoltare,
uniformitate).

Culoare impecabilă

În Glodeanu Sărat unde castraveţi se cultivă preponderent pentru ciclul vară-toamnă, hibridul Cassius F1 s-a ridicat la nivelul
pretenţiilor de cultură şi ale pieţei devenind un candidat la titlul
de lider de piaţă, conform celor spuse de domnul Ghindea Sandu
şi confirmate prin vocea altor producători.
Calitatile hibridului Cassius F1, confirmate de către producători
ne dau speranţa că munca depusă în ameliorare se concretizeaza
şi faptic profitabilitateae producătorilor!

Fructificare masivă

Eşalonarea producţiei

Ghindea Sandu - Glodeanu Sărat

BIHAR F1
HIBRID DE NECONTESTAT ÎN SOLAR!

După circa zece ani de la promovarea pe piață, hibridul
Bihar F1 își face simțită prezența în mod constant, având
o extindere rapidă în toate bazinele legumicole din țară.
Deși s-a extins cu succes și în cultura de câmp, datorită
condițiilor climatice extreme, o parte din legumicultori
preferă tehnologia de cultivare în spații protejate, care
oferă mai multă siguranță în gestionarea culturii și
implicit un randament mare al producției, timpurietate
și un plus de calitate care conferă rentabilitate.

Astfel, Bihar F1, care înglobează o întreagă paletă de
însușiri și proprietăți genetice, caracteristici și calități
incontestabile prin care și-a impus superioritatea
față de alți hibrizi concurenți a devenit lider pe piața
gogoșarilor și își menține această poziție de ani buni de
zile. Datorită productivității, timpurietății, rezistenței și
calității fructelor conduce la un randament maxim între
costurile de producție și profiturile generate, se pliază
perfect pentru solar, fiind de necontestat.
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Majoritatea cultivatorilor care au plantat hibridul în solar, neau informat asupra comportării în vegetație, precizând în mod
special timpurietatea și calitatea fructelor.
Legat de acest aspect, reiese faptul că timpurietatea asigură
valorificarea producției la prețuri ridicate conform și cu calitatea,
un avantaj primordial ce aduce venituri substanțiale.
Iată opiniile unor producători împătimiți de Bihar F1, cultivatori
constanți:

Domnul Gherghinaru Constantin ne-a relatat că a fost impresionat de greutatea fructelor cu o medie de 200-300 grame, grosimea pulpei (5-7 mm), aspectul deosebit și că odată ajuns cu
marfa în piață, o vindea rapid.

Ferma legumicolă Tia Mare - Dragu Tiberiu

Domnul Dragu Tiberiu a subliniat faptul că încă din anul 2010
cultivă Bihar F1, odată cu trecerea anilor mărind suprafața de
solarii, fiind foarte mulțumit de veniturile obținute. Datorită
timpurietății și calității a fost foarte solicitat pe piață, cumpărătorii
fiind atrași de aspectul comercial impecabil și gustul savuros
pentru care se întorceau mereu să cumpere.
Concretizând cele expuse mai sus, trebuie să scoatem în evidență
elementele care conduc la cultivarea avantajoasă în solar:
• Siguranța și echilibrul cantitativ-calitativ ce oferă stabilitate și
constanță;
• Calitatea produsului constituie un prin avantaj în realizarea
profitului;
• Timpurietatea asigură valorificarea producției la prețuri ridicate;
• Protecția plantelor, implicit a fructelor față de condițiile de stres
și disconfort termic;
• Ciclul lung de cultură, fiind plantă cu creștere nedeterminată,
asigură o recoltare eșalonată și echilibrată din vară până la
finele sezonului.

Face toţi bani

Iată aceste aspecte pozitive despre Bihar F1 care dovesdesc
că este certitudine, un adevărat campion, vă vor convinge să
investiți necondiționat în această cultură eficientă ce vă aduce
satisfacție profesională, respectiv materială!

Mulţi ani de încredere reciprocă - Dragu Tiberiu

Bihar F1
Gherghinaru Constantin - Strejeşti

IPON F1
(ZKI 09861 F1)
REVELAȚIE ÎN CÂMP

Oferta ZKI Semințe se înoiește an de an prin ameliorări și
programe noi de hibridări. Astefel venim în întâmpinarea
legumicultorilor cu noutăți, cu hibrizi performanți cu
o mare productivitate și de o calitate deosebită, care
să satisfacă cele mai pretențioase cerințe, atât ale
producătorilor, cât și ale comercianților, cumpărătorilor și
respectiv ale procesatorilor.

Oferta noastră în segmentul ardeilor grași s-a îmbogăţit cu
hibrid ZKI 09861 F1 sub denumirea de Ipon F1, destinat
în special cultivării în câmp. Specialiștii noștri în hibridări
au lucrat în cadrul acestui hibrid la caracteristicile privind
rezistența generală bună față de factorii de mediu și stres
din câmp și la rezistența generală bună față de boli, viruși
și dăunători de sol.
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Aceste caracteristici s-au îmbinat perfect cu fructificarea
constantă și continuă, conducând la obținerea de cantități
echilibrate și de o calitate impecabilă.
Hibridul Ipon F1 prezintă creștere nedeterminată, un sisitem
radicular puternic și vrej robust, internoduri scurte, fructificând
la fiecare internod pe o lungă perioadă obținându-se recolte
considerabile. Fructele hibridului, au o pulpă groasă, densă cu
o medie de greutate de 170-200 grame, dispuse în patru lobi.
Aspectul comercial este agreabil, culoarea alb-gălbui, iar la
maturitatea fiziologică se colorează în roșu. Grosimea pulpei
(6-8 mm) oferă o bună rezistență la transport, manipulare și
depozitare.
De asemenea, rezistența generală bună față de factorii de stres
și mediu induc în plantă o rezistență sporită, caracteristic fiind
că la disconfortul termic ridicat, nu există tendință de avortare
a florilor.

Producători convinşi din Peretu

În continuare, vă prezentăm câteva opinii ale legumicultorilor
care au avut curajul de a cultiva pentru prima oară hibridul
Ipon F1.
• D-nul Berbecanu Marian, din localiatea Peretu, judetul
Teleorman a reliefat faptul că datorită folosirii sămânței
certificate a fost asigurată stabilitatea culturii în condiții
extreme de climă, fructificarea a fost echilibrată, neavând
flori avortate sau fructe deformate. A mai precizat că un
lucru important l-a constituit calitatea ardeilor, pulpa groasă
conferindu-i rezistență la transport, iar culoarea alb-gălbui este
foarte plăcută.

Berbecanu Marian - Peretu

• D-nul Enache Ionel, din localitatea Gradinari, jud Olt ne-a relatat
că a fost profund impresionat de germinția excelentă și de
faptul că valorificarea excelentă a îngrășămintele administrate
s-a transpus în puterea vegetativă şi generativă a hibridului.
Ținând cont de aspectele menționate, consemnăm că hibridul
Ipon F1 posedă calitate și cantitate, având fructe potrivite cu
culoare atractivă, cu fructificare continuă pe internoduri scurte,
fiind o adevărată revelație marca ZKI Seminţe.

Aspect comercial - Peretu

Un nou început - ZKI 09861 F1

ARDEI CAPIA

RUBICON F1
(ZKI 09711 F1)

UNIFORMITATE IEŞITĂ DIN TIPARE
ZKI se remarcă prin cele mai bune varietăți de ardei și
lansează pe piață un nou hibrid de capia.
Hibridul Rubicon F1 (ZKI 09711 F1) se caracterizează
printr-un sistem radicular bine dezvoltat, o tufă robustă
și cu un foliaj bogat ce protejează foarte bine fructele.
Este un hibrid cu perioada de maturare timpurie și produce fructe mari, aplatizate, ce cântăresc în medie între

160-200 g. Fructele sunt de culoare roșu intens, mari,
cărnoase, caracteristică ideală ce îl recomandă pentru
copt.
Caracteristic acestei varietăți este și conținutul ridicat
de substanță uscată, care adăugate la faptul că fructele
sunt ușor de copt și depilat, fac din Rubicon F1 o varietate excelență inclusiv pentru industrializare.
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Excelenă este și toleranță la stres mai ales la cel termic specific imediat perioadei de plantare timpurie în câmp deschis, dar tolerează
excelent şi arşiţa solară respectiv temperaturile ridicate ce pot diminua absorbţia atât de necesară a Calciului din sol.
În zona de de Sud-Est a României cultura de ardei capia s-a prezentat bine cu o producție bogată asigurând fermierilor venituri
sigure.

Domnul Neţeată Mihai din Jirlău, apreciază la hibridului
Rubicon F1, portul plantei care favorizează o protecție mai bună
față de radiațiile solare, dar și dezvoltarea radiculară, ce menține o plantă erectă, astfel că, fructele nu ating solul, eliminând
pierderile provenite din alterarea fructelor,
Domnul Sîrbu Florin din Tichileşti apreciază la hibridul
Rubicon F1 pentru calitatea fructelor și capacitatea de producție
a hibridului.

Cantitate la recoltare

Nu în ultimul rând, domnul Popa Gheorghe Miorel din Furceni,
a remarcat pulpa groasă, culoarea roșu intens și uniformitatea
fructelor.
Toate aceste aprecieri, observaţii fac din hibrul Rubicon F1 un produs cu recolte ușor vandabile, un produs ce mulţumeşte atât producătorii cât şi consumatorii.

Productiv

Sîrbu Florin - Tichileşti, Brăila

Fără pic de arsură

Aplatizat

STABILO F1

CHARISMA F1

NOUTĂȚI PEPENI VERZI
Desigur și în segmentul pepenilor verzi de tip crimson,
firma ZKI Semințe a efectuat cercetări minuțioase, având
ca scop lansarea pe piață a unor hibrizi cu o greutate
medie potrivită, dar care să exceleze la capitolele
timpurietate-calitate-rezistență.

Din multiplele loturi de testări în diferite areale geografice,
în anul acesta s-au detașat doi hibrizi la care vom evidenția
principalele caracteristici cu care sunt dotați, considerând
că în viitorul apropiat vor confirma și își vor face din plin
simțită prezența pe piețe.
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Astfel, hibridul ZKI 10172 F1 (Charisma F1) întrunește următoarele
caracteristici:
• Hibrid de pepene verde, tip crimson, timpuriu cu formă
rotundă;
• Legarea foarte bună, chiar și la temperaturi scăzute, fenomen
ce apare la plantările timpurii;
• Se remarcă prin producție timpurie mare;
• Fructele sunt calitativ superioare, având un miez crocant și un
gust apetisant;
• Coaja este subțire, iar culoarea pulpei este de un roșu intens,
cu semințe mici și puține;
• Rezistență bună la transport şi depozitare după recoltare;
• Greutatea medie 8-11 kg.

Charisma F1 - Dabuleni, Stefanel Robi

şi hibridul ZKI 10142 F1 (Stabilo F1) este înzestrat cu următoarele
caracteristici:
• Hibrid timpuriu de tip crimson, formă rotundă;
• Plantele sunt viguroase;
• Capacitate foarte bună de producție;
• În condiții climatice diferite asigură o bună legare;
• Aspect exterior plăcut al fructelor, cu dungi de culoare verde
închis;
• Calitatea deosebită a fructelor de la mărime și formă până la
calitatea miezului;
• Miezul de culoare roșu strălucitor, crocant, compact și gust
dulce intens;
• Greutatea medie 9-12 kg.

Charisma F1 - spunem nu arsuri solare

Așadar, pe viitor vă propunem pentru cultivare acești doi hibrizi
cu certe calități care suntem convinși că vă va aduce mari
satisfacții!

Stabilo F1 - uniformitate

Stabilo F1 - coaja subtire, miez compact

TEMES F1
(ZKI 09032 F1)

DUBLA REZISTENȚĂ = SIGURANŢĂ!
Cultura ardeiului gogoșar este importantă în România,
se cultivă pe o suprafață mare atât în câmp deschis cât
și în spații protejate. Se cultivă atât soiuri cât și hibrizi.
Hibrizii, prin caracteristicile lor genetice, sunt mai performanţi, mai productivi şi anumiți hibrizi prezintă și
rezistențe la boli.

Cum alegem un hibrid performant? La alegerea unui
hibrid, următoarele caracteristici sunt importante:
• productivitate ridicată,
• aspect comercial
• uniformitatea cuturi si a fructelor
• foliaj bogat care acoperă bine fructele,
• rezistență la boli.
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În portofoliul ZKI avem un hibrid nou de gogoșar cu toate acește
caracteristici importante, sub cod ZKI 09032 F1, acum sub denumirea de Temes F1!
Acest hibrid nou se pot cultiva atât în câmp cât și în spații protejate. În spații protejate producțiile sunt mai ridicate şi datorită
perioadei mai lungi de cultivare. Are o creștere nedeterminată,
este timpuriu, având toleranță ridicată la condiții de stres. Rădăcina este bine dezvoltată, care ajută la absorbția apei și elementelor nutritive. Prezinte internoduri scurte, fructificând pe fiecare
etaj, vrej puternic, plantă robustă. Foliajul este bogat, frunzele sunt
mari, fructele sunt bine acoperite, nu este sensibil la arsura solară.
Fructele sunt mari, de culoare roșu aprins, greutatea fiind 200-250
g, cu 3-4 lobi egali, cu formă bombată, pulpa este groasă. Fructele
se pot folosi atât în consum în stare proaspătă cât și pentru industrie. Producția este echilibrată, menține calitatea la tot parcursul
perioadei de vegetație.

Protectiv, aspectuos

Capacitatea de producție este mare, la prima recoltare pe fiecare
plantă se pot recolta cu ușurință 5-7 fructe.
Pe lângă aceste caracteristici, inevitabil trebuie să menţionăm unicitatea hibridului şi anume rezistentele genetice ale hibridul la:
• bacterioza Pătrea frunzelor şi băşicarea fructelor la ardei (Xanthomonas) care în cazul anilor ploioşi provoacă desfrunzirea
plantelor
• și la Virusul Mozaicul Castraveților (CMV) care provoaca piticirea
şi îndesirea ardeiului, boli care pot compromite în totalitate orice
cultură de ardeioase.
Dacă este importantă calitatea și potențialul productiv, sau aveți
probleme cu dăunători afide, tirps vectori de propagare a virozelor
la plante, cultivati noul gogoşar Temes F1 (ZKI 09032 F1).

Timpuriu

Producţie ridicată

Rezistenţele vorbesc

BRUTUS F1
(ZKI 15-06 F1)

UN HIBRID – DOUĂ UTILIZĂRI
Este bine ştiut faptul că în spaţii protejate, se cultivă castraveţi care preponderent sunt utilizaţi pentru salate. Acest
fapt nu exclude cerinţa în general toamna, de castraveţi
recoltaţi mai mici, pentru murături. Ca şi utilizare a hibrizilor, putem spune că pornind din genetica hibrizilor utilizati
pentru salate, s-au dezvoltat hibrizi speciali care corespund

mai mult ideologiei pentru murături, adică, internoduri mai
scurte, ciorchine multifruct, câte 3-5 castraveţi la internod.
Acesti hibrizi trebuie să fie caracter predominant generativ,
iar datorită acestui fapt vigoarea plantei, puterea acesteia
trebuie să fie în perfect echilibru cu recoltarea castraveţilor
pentru utilizări multiple, murături şi salată.
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Rezolvarea vine de la acei hibrizi care au dualitatea de a fi utilizaţi atât pentru consum proaspăt cât şi la murături. Aceşti hibrizi
trebuie să deţină o rădăcină puternică, vigoare vegetativă, ca recoltarile să fie făcute şi în dimensiuni mai mari, totodată trebuie
să prezinte caracterul generativ, multifruct pentru recoltări în dimensiuni mai mici să nu fie pierderi de producţie.
Un astfel de hibrid, marca ZKI Seminţe, cu dublă utilizare este
Brutus F1, (ZKI 15-06 F1).
Brutus F1 hibrid de castraveţi cornichon, timpuriu, cu toleranţă
la factori de stres. Pe lângă acestea, se caracterizează prin plantă
puternică, foliaj rezistent fapt căruia capacitatea de fructificare
abundentă, fiind tip multifruct, iar în ciorchine, are de a matura
3-5 castraveţi.
Fructele sunt cilindrice având raportul lungime lăţime de 3,1-3,3 :
1,0. Prezintă aspect comercial în diferite dimensiuni de recoltare,
culoare verde închis fiind foarte agreată. Coaja este bine cerată, fruct cu consistenţa densă, astfel rezistă bine la tansport pe
disţante mari, îşi păstrează în timp prospeţimea şi se comportă
excelent pentru industrializare, murături.
Fructele sunt dispuse în ciorchine, caracterizate printr-un peţiol
lung, facilitând recoltările.
Pe lângă parametrii calitativi nu trebuie să uităm de cel mai important factor al cultivări şi anume de productivitatea, care în
cazul hibridului Brutus F1, este în avantajul producătorilor, indiferent de marimea de recoltare, sortare.
Dacă sunteţi în căutarea unui castravete a cărui fructe să facă posibilă utilizarea multiplă, vă recomandăm Brutus F1.

Brutus F1 - recoltabil în dimensiuni diferite

Brutus F1 - fructe cilindrice

Brutus F1 - fructifică în ciorchine
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