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iar fructele au un aspect comercial ireproșabil, fructe cilindrice,
uniforme, de culoare verde închis.
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Dezvoltând aspectele sus-menționate, consemnăm că hibridul
Cassius F1 este de tip cornichon, partenocarpic, extratimpuriu.
Acest hibrid de generație nouă se remarcă prin vigoare puternică
de creștere, dezvoltare puternică radiculă, tolerează foarte bine
variațiile de temperatură. De asemenea, posedă o fructificare
abundentă, dar eșalonată sub formă de ciorchine. Florile nu avortează în condiții de stres climatic sau tehnologic. Lăstărirea laterală
slabă reduce la minim lucrările în verde.
Fructificarea se produce pe tulpina principală, fructele sunt perfect
cilindrice cu broboane, uniforme, culoarea verde-închis cu gust
excelent și aspect comercial de invidiat.
Reliefăm faptul că pețiolul este lung constituind un punct forte
la recoltare, iar floarea se păstrează și după recoltare și depozitare.
Cassius F1 tolerează bine atât temperaturile scăzute, cât și temperaturile ridicate, fiind recomandat cu precădere pentru cultivarea
în sere și solarii, pliindu-se excelent în ambele cicluri de cultură,
ciclul I timpuriu și pentru cliclul II de cultură până târziu în toamnă.
În concluzie, subliniem productivitatea, potențialul calitativ al
hibridului, echilibru, stabilitatea, forma, culoarea și aspectul la cele
mai exigente cerințe, acestea constituind atuuri principale pentru
a cultiva cu încredere și speranță castravetele Cassius F1!

CASSIUS F1

20190515_103627

Cilindric

Productiv

Aspect

PRODUCTIVITATE ȘI CALITATE
Este arhicunoscut faptul printre prioritățile firmei ZKI se numără
și aceea de a produce material semnicer de calitate, crearea de
semințe certificate, profesionale cu un grad sporit de puritate
genetică, rezistență mare la boli, o germinație și o răsărire uniformă.
În urma diverselor testări, au fost promovați pe piață hibrizi competitivi cu un potențial ridicat de productivitate și calitate.
Menținându-ne pe acest palier, consemnăm că în acest sens, hibridul de castraveți, Cassius F1, corespunde parametrilor sus-menționați.
Cassius F1 a întrunit cele mai bune sufragii, pe lângă productivitatea remarcabilă, conține mult echilibru, timpurietate , formă,
culoare și aspect la cele mai înalte standarde, capacitate de trans-

port ridicată, păstrarea frăgezimii un timp îndelungat, rezistență
mare la atacul agenților patogeni, într-un cuvânt, denumim aceste
proprietăți, calitate impecabilă.
Cel mai sugestiv lucru despre calitățile castravetelui Cassius îl
reprezintă, desigur, părerea celor care îl cultivă. Astfel subliniem că domnul producător Cojoc Emil, din localitatea Izbiceni
a cultivat pe ambele cicluri hibridul, fiind extrem de mulțumit,
evidențiindu-se prin toleranța excelentă la stresul tehnologic și
climatic, neavând probleme cu avortarea florilor și fructelor, iar
datorită rădăcinilor agresive și rezistența sporită la boli, s-a redus
substanțial cheltuielile cu tratamentele.
Un alt legumicultor, domnul Saula Marin, a menționat timpurietatea excelentă, producția echilibrată, reducerea lucrărilor în verde,

Sănătate

Ardeiul este una dintre cele mai consumate legume din țară noastră și o cultură de interes pentru fermieri. În România segmentul
de ardei kapia se extinde continuu, se cultivă pe suprafețe mari
în câmp și în spații protejate. Fructele au întrebuințări multiple
în alimentația omului, atât în stare proaspătă, cât și gătită sau
conservată.
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În acest segment soiurile vechi sunt schimbate de hibrizi noi,
de ultima generație, având producție mai ridicate și de calitate
superioară. În urma cercetării și ameliorării, firma ZKI lansează pe
piață un hibrid nou de capia sub denumire Rubicon F1.
Rubicon F1 este recomandat să fie cultivat în câmp deschis, unde
prezintă adevăratul potențialul de producție.
Acest hibrid nou de kapia este un hibrid timpuriu, se caracterizează printr-un sistem radicular foarte bine dezvoltat, care ajută
foarte mult la absorbția apei și elementelor nutritive. Prezintă
foliaj moderat, ramurile puternice, lumgimea internodurilor fiind
optimă. Fructele sunt bine acoperite nu sunt dispuși pentru arsuri
solare. Fructele sunt mari, au forma aplatizată, greutatea medie
fiind 180-200g, lungimea medie de 18-20 cm, iar lățimea la 8 cm.
Culoarea roșu închis, extrem de atrăgătoare pentru ochi. Pulpa este
foarte groasă. Are o creștere nedeterminată, fructifică abundent,
nu avortează nici la temperaturi ridicate.

Prima recoltare

Rubicon F1 prezintă toleranță excelentă la condiții climatice neprielnice. Tolerează foarte bine arșița solară și temperaturile ridicate.
Hibridul nostru nu este pretențios la elemente nutritive, carența de
calciu nu este cunoscută printre cultivatorii de Rubicon F1. Un alt
caracter important al hibridului este lipsa totală a microleziunilor.

RUBICON F1
(ZKI 09711 F1)

În România hibridul Rubicon F1 s-a comportat foarte bine, feedbackul este foarte pozitiv, producătorii au apreciat hibridul având
uniformitate bună, culoarea intensă și uniformă atât interior cât
și exterior, pulpa fiind roșu aprinsă.
În concluzie putem să spune că hibridul Rubicon F1 este un
hibrid de generație nouă, asigurând producții ridicate, uniforme
și de calitate excelentă, asigurând venituri substanţiale pentru
cultivatori. Pentru fructe mari și producții de succes încercați în
anul viitor hibridul nostru Rubicon (ZKI 09711) F1 echipa ZKI
este alături de dumneavoastră!

KAPIA CU LUCRĂRI MINIME

Rezistent

Aspect

Fruct la fiecare internod

Astfel din ce în ce mai mulți producători renunță la folosirea soiurilor tradiționale sau “strămoșești” în favoarea hibrizilor care prin
natura lor sunt mai productivi, mai rezistenți, asigurând un profit
real la final de sezon.
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În cazul culturilor de gogoșar primul pas recomandat de ZKI
Semințe este alegerea hibridului Bihar, hibrid accesibil oricărui
buget care vă oferă cu siguranță cele mai mari fructe și implicit
succesul pe piață.
Bihar F1 este un hibrid de gogoșar cu creștere nedeterminată,
rădăcină bine dezvoltată, vrej robust și puternic ce oferă sprijin
fructelor, hibridul se pretează cultivării în spații protejate și / sau
câmp în oricare condiții pedoclimatice ale României.
Fructele sunt mari , media lor depășind 200 g, de culoare roșu
grena pe toată suprafața, nu prezintă nervuri care să rămână verzui.
Fructele sunt bine proporționate în 3-4 lobi, aspect turtit, suprafața
acestora fiind netedă. Pulpa este groasă și datorită acestui fapt
se păstrează excelent după recoltare, păstrându-și prospețimea.
Planta rezistă excelent factorilor de stres climatic, nu avortează
în perioada caniculei și fructele sunt uniforme pe tot parcursul
sezonului de recoltare fără ca la sfârșitul acestuia să fie fructe
pipernicite.

Recoltare eşalonată

Datorită caracterului îmbinării cu succes al caracterelor vegetativ-generativ, sistemul foliar este bine dezvoltat iar fructele sunt
acoperite în totalitate reducând procentul de diminuare a producției datorită fructelor ce prezintă aspect de arsură la suprafaţă,
aspect ce le fac în primul rând sensibile la boli, iar valoarea lor
comercială este nulă.
Planta are un port deschis ceea ce ușurează efectuarea tratamentelor fitosanitare.

BIHAR F1

În cazul în care doriți să vă uimiți și delectați clienții cu fructe mari,
cărnoase, apetisante, gustoase și o calitate ireproșabilă, care să vă
bucure privirea dar şi economia, Bihar F1 este alegerea perfectă.

Producție ridicată

ÎN CONDIŢII SCHIMBĂTOARE,
STABILITATEA O DĂ BIHAR F1!
Cheia rentabilității unei culturi este eficientizarea acesteia din
punct de vedere al costurilor investiției și profitul rezultat la finalul
sezonului. În cazul culturilor din câmp condiţiile de cultură sunt
tot mai diverse, de la an la an, datele problemei se modifică permanent astfel siguranţa trebuie asigurată prin materialul genetic
destinat infiintări culturi. Bihar F1 este puntea dintre sezoane,
stabilitatea de care aveţi nevoie.
Pentru a avea o producție bună și eficientă nu e neapărat nevoie
să cultivăm pe suprafețe mari, ci mai indicat este să cultivăm o
suprafață care în funcție de puterile fiecăruia să fie acoperită de

o cultură tehnologic adecvată și care să asigure maximizarea
raportului dintre investiție și profit, iar balanța să se încline net
spre profit. În altă ordine de idei, pot să fie oricât de profesionişti
producătorii, să asigure toate cerințele tehnologice cerute de hibrid, dacă, piaţa, cumpărătorul final, în cazul nostru, consumatorul
nu sunt mulţumiţi şi nu încoronează succesul producătorului cu
faptul că achiziţionează marfa.

Aspect comercial fără cusur

Aceste lucruri nu se întâmplă în cazul hibridului Bihar F1, care
înglobează succesul producţiei, productivităţii, calităţii cu succesul
cerinţei pe piaţă.
Foliaj protector

Pe tarabe şi magazine
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În România, cultura ardeiului gras este foarte importantă, se cultivă
atât în spații protejate cât și în câmp deschis, oferind legumicultorilor un profit frumos. Prețul de valorificare al ardeiului depinde de
aspectul comercial al fructelor și timpurietatea hibridului.
În urma cercetări continuue și prin ameliorări, ZKI lansează pe piață
un hibrid nou de ardei gras, destinat cultivării în câmp deschis, sub
denumire Ipon F1.
Ipon F1 este un hibrid nou, oferind producătorilor producții ridicate
și de calitate deosebită. Hibridul este caracterizat printr-o rezistență
generală foarte bună față de factori climatici, de stres și o rezistență
generală bună față de boli și dăunători.
Fructifică constant, creșterea fiind nedeterminată. Sistemul radicular este foarte bine dezvoltat, puternic, având rol important în
absorbția apei și elementelor nutritive. Internodurile fiind optime,
vrejul este puternic, frunzele protejează bine fructele împotriva
razelor solare. Se leagă ușor, pe fiecare etaj, fructele având aspect
comercial deosebit, uniformă pe toate perioada de vegetație. Pulpa
fiind groasă, având o greutate medie de 180-200g, cu 3-4 lobi. Culoarea este galbenă, iar la maturitate fiziologică fiind roșu. Fructele
se pot recolta continuu până toamna târziu. După recoltare fructele
prezintă o capacitate bună de păstrare și rezistență la transport.

IPON F1
(ZKI 09861 F1)

Internod scurt

Ipon F1 este recomandat să fie cultivată în câmp deschis, asigurând producții ridicate, condițiile climatice neprielnice, temperaturi
ridicate, seceta și arșița nu depreciază calitatea. Nu este sensibil la
carența elementelor nutritive, lipsa de Ca nu prezintă.
Adaptabilitatea fiind foarte bună, în condițiile climatice din România în anul 2019 hibridul s-a comportat foarte bine, producătorii
apreciază calitatea și producția sa ridicată.
Datorită acești caracteristici hibridul nostru, Ipon F1 este o alegere
foarte bună producătorilor unde calitatea, timpurietatea, uniformitatea și nu în ultimul rând producția este primordială.
Alegeți cu încredere hibridul de ardei gras Ipon F1 în sezonul viitor!

Foliaj sănătos

Culoare, aspect

Productiv, eşalonare

Opinia pozitivă a producătorului s-a datorat în principal
productivității și adaptabilității sale extrem de stabile. Foliaj
puternic, ușor de recunoscut, rezistent și care oferă o acoperire
excelentă, protejând fructele de arsurile solare. Creșterea puternică,
vigoarea acestuia stă la baza renașterii tulpinii și legarea constantă a
fructelor. Această abilitate spectaculoasă de legare a fructelor
este baza performanței. Calitatea este o garanție că comercianții
vor veni înapoi, pentru că păstrarea, gustul, aromei sale, culoarea
interioară îi convinge pe consumatorii Grizzly să cumpere din nou.
Dimensiunea și forma sa echilibrată este un avantaj distinct, când
vine vorba de încărcarea unei remorci frumoasă cu hibrid. Din
punct de vedere al producătorului capacitatea de păstrare
pe vrej a reprezentat un avantaj distinct în ultimele două sezoane.
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Puterea lui Grizzly se reflectă în faptul că, hibridul este utilizat în
mai multe regiuni în tehnologie prin semănat direct în câmp cu
mare succes. Hibridul Grizzly în această tehnologie este spectaculos, datorită creşteri puternice, timpurietăţi surprinzătoare și
productivităţi remarcabile.
În total, poziția bine meritată de Grizzly F1 se bazează pe caracteristicile sale unice:
Productivitatea sa, vrejul rezistent, timpurietatea și toleranța
la stres fac ca hibridul nostru să fie unic, să fie susținut și de opiniile
producătorilor, bazate pe experiența ultimelor sezoane. Virtutea
sa principală este productivitatea remarcabilă și ușurința
sa de cultivare.
De exemplu câteva date despre productivitate pentru câțiva ani:
Alegeți cu încredere „Grizzly” în sezonul viitor!

Mare

GRIZZLY F1
UNIFORMITATE, PRODUCȚIAE EXCELENTĂ,
DE CARE PRODUCĂTORI AU NEVOIE
„Tu ai cultivat deja Grizzly”?
Succesul hibridului a fost ajutat foarte mult faptul că aparține unui
segment de pepeni mari alungiţi, ceruti de piețele interne. Dimensiunea mare, facilitează comercializarea la cuțit și nevoile tradiționale
ale clienților, popularitatea acestui segment este de neîntrerupt.
Cererea majoră în acest segment este greutatea mare 12-14 kg
(altoit 14-16 kg), forma alungită, uniformă, culoare închisă, vărgată și
plăcută a coajei. La tarabe, feedback-ul direct al clienților este
pozitiv, unde CALITATEA este cea mai importantă. Păstrare
bună, culoare roșu-închis și atrăgătoare a miezului, dulce și

crocant, sunt cele mai importante caracteristici a unui hibrid,
pentru a fi cumpărat și data viitoare de clienți. Pentru producători este un avantaj, dacă dimensiunea este uniformă și se pot
depozita ușor, deoarece acesta este un element de succes pentru el.
Toate enumerate aici sunt destinate să răspundă nevoilor clienților,
dar ce este importantă pentru producători?
În primul rând, ei se concentrează pe rentabilitate și pe o
comercializare ușoară. Cererea este timpurietatea, productivitate remarcabilă, siguranța cultivării și comercializarea.

Culoare, gust, aspect

Productiv

Noul hibrid de gogoșar Temes F1 îmbogățește portofoliul ZKI cu
o varietate de ardei rezistentă la unele dintre cele mai dăunătoare
boli, în culturile de ardeioase: Pătarea Bacteriană (Xanthomonas
vesicatoria, rasele 1, 2 și 3) și Virusul Mozaic al Castraveților (Cucumber mosaic virus).
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Hibridul are o creștere nedeterminată, sistemul radicular este bine
dezvoltat, iar tulpina are dimensiuni reduse, reducându-se astfel
riscul căderii plantelor. Temes F1 are o toleranță ridicată față de
factorii de stres, reușind să se adapteze cu succes. Fructele sunt
pendule, ușor de recoltat (, reducându-se astfel riscul ruperii lăstarilor
laterali. Fructele sunt mari și au o greutate de 200g culoarea fiind
roșu intens. Potențialul de producție este de 60-70 t/ ha. Pulpa este
tare, crocantă, rezistentă la crăpare și transport. Fructele se consumă
atât în stare proaspătă cât și pentru industrializare. Timpurietatea,
un alt aspect important, ne ajuta se să ne programăm înfiintarea
culturi şi implicit începutul perioadei de recoltare, factori atât de
importanţi în succesul cultivări.
Noul hibrid de gogoşar marca ZKI aduce un plus de rezistenţe,
dar şi un plus de stabilitate şi producţie atât în spaţii protejate cât
şi în câmp.
Hibridul a avut rezultate excelente in bazinele legumicole din Braila,
Buzau, Galati si Prahova.
Nedelcu Ionel din Buzău a făcut pasul către următoarea generație
de ardei gogoșar ZKI, hibridul Temes F1. Dorind un plus de rezistente
și de predictibilitate a producției, alegerea domnului Nedelcu Ionel
este una potrivită pentru cerințele domnniei sale.

Rezistă la intemperii

Pentru cei ce caută inovarea, noutatea şi siguranţa recomandăm
Temes F1!

TEMES F1
(ZKI 09032 F1)

Mare

REZISTENŢELE CONTEAZĂ

Producţii ridicate

Culoare şi aspect impecabile

Noutate în segmentul pepenilor galbeni, disponibil de acum şi în
România, hibridul Jaguar F1.
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Investițiile efectuate pe parcursul anilor, îşi aduc rodul, prin dinamica
hibrizilor noi şi prin prisma calităților genetice ale acestora. Astfel
şi dinamica, societăţii noastre este mai alertă pentru perfectarea,
introducerea, noilor hibrizi pe piaţa autohtonă.
O dezvoltare mare în segmentul pepenilor galbeni îl au cei tip ananas. Popularitatea acestor pepeni se datorează faptului că fructele
sunt mai mari decat la pepeni tip galia, primează atât aspectul cât
şi productivitatea faţă de tipul galia. Pentru aceste necesităţi, s-a
început şi programul de ameliorarea hibridului Jaguar F1.

Culoare şi aspect impecabile

Fructele hibridului ZKI 11320 F1 sunt mari, medie de 2,5-3,5 Kg, vrej
puternic, cu habitat mare, astfel excelează prin a acoperi fructele
şi a le proteja de intemperii. Prezintă o toleranţă bună la condiţii de
cultură neprielnice. Dar cea mai importantă caracteristică este dată
de consumatori şi anume aspectul comercial, exteriorul fructelor,
împletit cu gust, aromă frăgezime, ce-ţi dau senzaţia de prospeţime!
Remarcabilă este capacitatea de depozitare, păstrare. Astfel fructele
după o perioada de 8-10 zile petrecute în depozit, nu au suferit
modificări semnificative la nivelul impactului vizual şi nici la nivel
olfactiv-gustativ, gustul-aroma fiind ca imediat după recoltare.
Evident, toate aceste aspecte relatate de producători cât şi constatate de consumatori, au fost factori decizionali în alegerea noului
hibrid de pepeni galbeni Jaguar F1 şi ne dă încredere în viitorul
său pe piaţa din România.
Jaguar F1 - la liber

JAGUAR F1
EXCELEAZĂ LA DEPOZITARE
ŞI PRODUCTIVITATE!
Aspect comercial

Jaguar F1 - tunel, nealtoit

Productiv

Păstrare şi pe vrej

STABILO F1
VIGOARE PUTERNICĂ, CU O
PRODUCTIVITATE EXCELENTĂ

STABILO F1

VIGOARE PUTERNICĂ, CU O
PRODUCTIVITATE EXCELENTĂ
O noutate semitimpurie rotundă pentru a răspunde nevoilor interne
cu profituri remarcabile. Caracteristică deosebită a hibridului este
frunzișul său puternic, bine acoperit, care protejează fructele de
la arsuri solare și iradiere puternică. Se leagă foarte ușor, există un
prim val de legături concentrate, care este baza fructelor mari. Un
hibrid cu o stabilitate excepțională, care gestionează foarte bine
efectele vintage, care poate să lasă în urmă productivitatea celor
două cele mai populare hibrizi semitimpuriu. Calitatea și capacitatea de păstrare pe vrej sunt deosebite, ceea ce reprezintă o
cerere de bază pentru producătorii din acest segment și contribuie
semnificativ la depășirea situațiilor de piață incerte. În special altoit
are o productivitate foarte ridicată cu o greutate medie uniformă
de 8-12 kg, care este deosebit de potrivit pentru vânzare pe piața
internă la cuțit.

CHARISMA F1
TIMPURIETATE, CALITATE ȘI
DURATA DE PĂSTRARE UNICĂ

Hibrizile semitimpurie sunt unul dintre cele mai universal segmente de cultivare a pepenului verde, hibrizile din acest segment
oferă o calitate excelentă cu un randament extrem de stabil.
Datorită dezvoltării continue a hibrizilor extindem ofertele pe piața
internă și parțial pentru export, în segmentul semitimpuriu cu doi
noi hibrizi având o greutate medie 8-12 kg. Odată cu introducerea
hibrizilor noastre Stabilo F1 și Charisma F1, aducem caracteristici
inovatoare unice pe acest segment, împreună cu o calitate excelentă, o productivitate remarcabilă și o durată de păstrare lungă.
Una dintre cele mai importante așteptări ale acestui segment este
productivitatea remarcabilă, ceea ce poate compensa prețurile
mai mici de vânzare la jumătatea sezonului. O altă caracteristică

importantă pentru producători și comercianți cu amănuntul este
calitatea ridicată și durata de păstrare, deoarece această gamă de
produse caută cu precădere în piața internă și în multe cazuri se
comercializează la cuțit, de aceea este foarte important ca hibridul
să aibă un conținut interior excelent și să păstrează miezul crocant
de timp mai îndelungat. Aceste calități importante am încorporat în
cele două noutăți ale noastre, ceea ce face că cele două noi hibrizi
ale noastre să fie ușor de recunoscut și iubit.
În timp ce hibridul nostru Stabilo F1 atrage atenția prin productivitatea sa excelentă, cu o vigoare puternică, până atunci hibridul
Charisma F1 se remarcă prin perioada lungă de păstrare cu un
conținut interior excelent.

Stabilo F1 kiváló alkalmazkodó képesség
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CHARISMA F1
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TIMPURIETATE, CALITATE ȘI DURATA
DE PĂSTRARE UNICĂ
Noutate în segmentul semitimpuriu, cu o calitate remarcabilă și
durata de păstrare lungă.
Hibridul nostru aparține grupului de maturare timpurie din acest
segment, datorită vigoarei mediu-puternic este ușor de controlat
și în tehnologia altoită, nu există riscul că planta să devină puternic
vegetativă din cauza legării slabe sau a alimentării excesive de
nutrienți. În același timp, are un frunziș rezistent, acoperă bine
fructele împotriva arsurilor solare.
Se leagă foarte ușor și menține un echilibru între legare și creșterea
fructelor. Dimensiunea este echilibrată între 7-11 kg, ceea ce este
ideal atât pentru export cât și pe piața internă. Caracteristicile
excepționale ale acestui hibrid sunt conținutul interior extrem de
dulce și capacitatea de păstrare extrem de lungă. În experimentul
nostru, după 4 săptămâni de păstrare, fructele erau într-o stare
care putea fi consumată fără deteriorarea semnificativă. Hibridul
este o alegere excelentă, în cazul în care solurile mai puternice
sau tehnologia altoită prezintă un risc vegetativ excesiv și doresc
să obțină o calitate superioară.
Ambele hibrizi au trecut prin testări și filtrări foarte riguroase, dovedint fertilitatea lor. Din datele privind fertilitatea se poate observa
că, în fiecare an, principalele hibrizi de control au fost depășite în
fertilitate și au prezentat o stabilitate excelentă. Calitatea celor două
hibrizi este o garanție că pot fi valorificate oriunde la tarabe la cuțit.
Alegeți cu încredere hibrizile noastre în sezonul viitor!
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ING. PANIC CRISTIAN
0742-074377

ING. DEFTA REMUS
0741-066323

ING. TEMPFLI BENCE
0756-060753

ZKI SEMINTE SRL
Calea Armatei Romane nr. 98 B
445100 Carei, jud. Satu Mare
telefon/fax. 0261-863055
mobil: 0756-060754
www.zki.ro

ING. CIRSTEA IRINEL
0743-152090

