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Firma ZKI, în urma testărilor efectuate, având tendința de a lansa și a
comercializa pe piață hibrizi competitivi înzestrați cu cele mai bune
rezistențe, a selectat și promovat gogoșarul, Temeș F1. Acest hibrid
nou se poate cultiva atât în câmp, cât și în spații protejate cu rezultate
eficiente în ambele cazuri.
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Printre obiectivele vizate, s-a avut în vedere tehnologia de cultură
care constă în cultivarea ușoară fără pretenții exagerate față de administrarea de îngrășăminte. Intrând în detalii, trebuie să consemnăm
principalele particularități, care îl caracterizează. Astfel, Temeș F1 are o
creștere nedeterminată, timpuriu, având toleranță la condițiile de stress.
Rădăcina este puternică, ajută la absorția apei, respectiv a substanțelor
minerale. Planta este robustă, prezintă internoduri scurte, foliajul bogat
respinge arsura solară. Fructele sunt mari, culoarea roșu-intens, cu 3-4
lobi simetrici, greutatea medie de 200 gr.
Noul hibrid de gogoșar, Temeș F1 aduce un plus de stabilitate și producție și un plus de rezistențe, atât în spații protejate, cât și în câmp.
Deci, cu alte cuvinte s-a avut în vedere particularitățile genetice, respectiv rezistența și toleranța ridicată la boli și la condițiile de stres
climatic, precum și forma, mărimea, greutatea fructelor corespunzătoare
cerințelor pieței.

+ de rezistenţă Xanthomonas si CMV

Menționăm, aici rezistența la unele dintre cele mai dăunătoare boli ale
ardeioaselor şi unicitatea lor combinată în genetica Temeș f1, și anume:
- Bacterioza xanthomonas (pătarea frunzelor și bășicarea fructelor);
- Viroza CMV (virusul mozaic al castraveților) care provoacă piticirea
ardeiului compromițând cultura.
Această noutate, combinarea celor două rezistențe alături de altele,
converg la eliminarea daunelor și asigurarea stabilității culturii, conferind
o producție remarcabilă dublată de o calitate superioară a fructelor.

Cultură timpurie, profit maxim

Convingeţi-vă singuri de aceste proprietaţi, cultivând cu încredere
gogoșarul Temeș F1!

TEMES F1

Fructifică la bază

Aspect plăcut

ATÂT DE SIGUR ÎN SOLAR, DAR ȘI ÎN CÂMP
Nedea Constantin (Cristi) - Grădinari-Olt

O cultură care aduce producătorilor venituri considerabile,
atât în ciclul I cât și în ciclui II este cultura castraveților. Pe
piață se pot găsi foarte mulţi hibrizi de castraveți, cerințele
producătorilor rezumă la căutarea unui hibrid timpuriu, o
rezistență bună la boli și dăunători și reducerea costurilor de
întreținere a culturilor.
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Hibridul Cassius F1 de la ZKI Semințe prezintă o calitate,
excepțională împreună cu o producție stabilă și ridicată.
Cassius F1 se pretează pentru ambele cicluri de vegetație,
atât în ciclul I cât și ciclul II. Este un hibrid timpuriu, de tip
cornichon, partenocarpic. Este recomandat să fie cultivat
în spații protejate, dar și în câmp, având o rezistență bună
la stresul climatic, oscilațiile de temperatură nu afectează
legarea și creșterea fructelor.

Aspect, culore

Prezintă rădăcini puternice, planta are o vigoare mare de creștere și dezvoltare, valorificând excelent substanțele minerale.
Prezintă internoduri scurte, foliajul este deschis, aerisit. Lucrările în verde se reduc substanțial datorită autodeterminării,
lăstarii se termină cu floare. Fructificarea fiind abundentă pe
toată perioada de vegetație, fructele sunt perfect cilindrice,
uniforme, sunt așezate în ciorchine cu pețiol lung. Culoarea
fructului este verde închis pe toată suprafață, inclusiv în vârf.
Aspect comercial extrem de atrăgător, placut pentru ochi şi
papilo gustativ. Se pot consuma atât în stare proaspătă sau
sub formă de salată, murat sau alte forme de conservare.
Internoduri scurte

Părerile producătorilor, care au cultivat acest hibrid:
- Cârts Cornel (Sălsig, MM): este un hibrid foarte productiv,
fructele sunt uniforme pe toată perioada de vegetație, culoare
verde închis, nu se îngălbenește nici spre vârf, tolerant la boli și
dăunători.
- Tiritel Ciprian (Seleuş, AR): sunt mulțumit cu hibridul Cassius
F1, planta are o dezvoltare viguroasă, frunzele sunt mari, portul
plantei este aerisit, fructele au aspect foarte plăcut, uniforme.
Hibridul Cassius F1 este un hibrid de castraveți ideal pentru
cei care caută rezistență la stresul climatic, timpurietate, uniforme pe tot ciclul vegetativ cu aspect comercial deosebit
de plăcut.

Ciclu II

Ciclu I

CASSIUS F1
CALITATE FĂRĂ CUSURI

Cassius F1 rezistent

Una dintre principalele legume cultivate pe teritoriul României
sunt ardeii. Cultivarea ardeilor, în ultimii ani a devenit rentabilă
cu prisosinţă dacă alegeți hibrizi corespunzători, de ultima
generație și aplicați o tehnologie cât mai adecvată.
Problema este că, majoritatea producătorilor folosesc soiuri,
sămânță adunată de la an la an. Soiurile din punct de vedere
calitativ sunt mai slabe, au o producție mai slabă, fără rezistențe
la boli, față de hibrizi care sunt mai performanţi, mai stabili și
uniformi. În segmentul de kapia foarte mulți producători folosesc soiuri tip “ureche de elefant” datorită aspectului, formei,
culorii și grosimei pulpei.
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Rubicon F1 - inegalabil

Oferta ZKI Semințe pentru producătorii, care vor să înființeze
culturi sănătoase, uniforme cu producție ridicată, aspect comercial impecabil este hibridul de kapia Rubicon F1. Acest
hibrid de la ZKI este tip “ureche de elefant”.
Hibridul este recomandat să fie cultivat în tehnologie intensivă
în câmp. Succesul hibridului constă în timpurietate, capacitatea
mare de fructificare și o bună toleranță generală în condiții de
stres. Plantele sunt viguroase pe întreaga perioadă de vegetație,
având un foliaj bogat, apreciat și de producători care cultivă
acest hibrid.

Aspect comercial

- Szabo Jozsef (Diosig, BH): foarte productiv cu frunziș bogat,
media fructelor fiind 180 g, leagă foarte bine și în condiții de stres,
pulpa fiind groasă 6-8 mm, toleranță bună împotriva bolilor;
- Penzes Sandor (Borș, BH): leagă foarte bine atât în câmp cât
și în solar, frunzele protejează bine fructul, pulpa groasă, se pot
transporta ușor și sigur.
-Nagy Endre (Valea lui Mihai, BH): în primăvara anului 2020 a
fost foarte dificil, dar Rubicon F1 a legat foarte bine și ușor, nu-mi
pot imagina mai multe fructe pe o plantă, datorită culorii roșu
intens și aspectul plăcut al fructelor le-am vândut foarte ușor.
Dacă căutați un hibrid de kapia pentru câmp, care dă o producție ridicată și de calitate superioară, Rubicon F1 este cea
mai bună alegere!

RUBICON F1
FĂRĂ LIMITE

Foliaj rezistent

Fructe aplatizate

STABILO F1

CHARISMA F1

Pepenii sunt îndrăgiți atât pentru gustul lor dulce și bogat, cât și pentru
numeroasele beneficii pe care le aduc sănătății.

CHARISMA F1

Prin procesul de cercetare și ameliorare ZKI Semințe a lansat doi hibrizi
de pepeni verzi mari de tip crimson, semitimpurii, cu gust deosebit
de dulce.

Foliaj protector Stabilo F1

STABILO F1

Este un hibrid nou, în paleta ZKI Semințe, este un hibrid de pepeni
semitimpuriu, de tip Crimson, coaja fiind de culoare închisă. Prezintă
rădăcini puternice, bine dezvoltate. Un caracter foarte important este
foliajul bogat care protejează fructele de la arsuri solare. Leagă ușor,
chiar și în condiții de stres cum a fost și anul 2020. Fructele sunt de
formă rotundă, uniforme, având greutate situată între 8-12 kg. Aspectul
comercial este foarte plăcut, miezul este foarte compact, zemos, de
culoare roșu închis. Este un hibrid ideal pentru piața internă, având
un aspect vizual tentat.
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Hibridul nou aparține grupului de maturare semitimpurie, având calități
remarcabile și durata de păstrare lungă pe vrej. Vrej rezistent, acoperă
bine fructele împotriva arsurilor solare. Hibridul prezintă echilibru
foarte bun între legare și creșterea fructelor. Coaja fiind subțire, de
culoare verde închis, atrăgător pentru ochi. Fructele sunt uniforme,
rotunde, având o greutate medie 10-12 kg, ideal pentru piața internă
și export. Miezul fiind compact de culoare roșu închis. Se pot cultiva
atât în tehnologie altoită, cât și nealtoită datorită puterii vegetative
prezintă toleranţă faţă de boli și dăunători. Un alt caracter important
fiind capacitatea de păstrare extrem de lungă.
Ambi hibrizi au fost cultivate cu succes de către producători în anul
2020, pe teritoriul întreagi țări. Cei care au încercat hibrizii au apreciat
miezul crocant și dulce chiar dacă condițiile anului 2020 n-a fost deloc
prielnice pentru cultivatori de pepeni. Astfel:
• Paulescu Ana (Mănăștur, TM): sunt hibrizi productivi, greutate medie a
fructelor la nealtoit fiind 10-12 kg, miezul fiind de culoare roșu intens, gustos.

Charisma F1 productiv

• Dobricean Ilie (Periam, TM): plantele fiind de vigoare mijlocie, o legat
destul de ușor, frunzele acoperă bine fructele împotriva arsuri solare, fructele uniforme, miezul foarte compact și crocant.Mulțumit de ambii hibrizi.
Cultivați cu încredere cei doi hibrizi nou de la ZKI Semințe, dacă pe
lângă timpurietate doriți și o calitate superioră a fructelor!

Stabilo F1, crocant, zemos şi dulce

stabilo1

Charisma F1, aspect plăcut

uni poate aţi şi gustat, Charisma F1

Denumit anterior, ZKI 09861 F1, ardeiul Ipon F1 este un hibrid
nou pe piață ce a ajuns deja să fie apreciat. Hibrid cu creștere
nedeterminată, cu o rădăcină puternică ce susține bine planta,
astfel încât își păstrează portul erect. Ipon F1 se remarcă printr-o
perioadă de vegetație de 100-110 zile, încadrându-se în grupa
de hibrizi timpurii. Se recomandă a fi cultivat atât în spații protejate, cât și în câmp. Cultivat în bazinele legumicole din ţară,
s-a constatat că se adaptează foarte bine condițiilor din câmp
deschis și rezistă la temperaturile ridicate de pe timpul verii.
Planta este viguroasă, cu frunze mari ce acoperă bine fructele.
Planta prezintă trei-patru brațe puternice ce oferă stabilitate
plantei, iar fructele leagă destul de jos. Fructele pot fi consumate
atât la maturitatea de consum (galben-lucios), cât și la maturitatea fiziologică (roșu-aprins). Fructele au un aspect comercial
plăcut, tip blocky, puțin alungite, pulpă groasă, având în medie
o greutate de 160 g. Fructele sunt ferme și au o rezistență bună
la transport, dar și la raft.
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Producţie ridicată

Un atuu important al hibridului Ipon F1 este reprezentat de
rezistența la virusul mozaicului (Tobamovirus pathotype) pentru rasele 0, 1 și 2.
În concluzie, hibridul prezintă o adaptabilitate bună, are o capacitate de producție ridicată, fără sensibilități la programele de
fertilizare, iar fructele sunt aspectuoase și gustoase.
Domnul Păun Ion din Vaslui apreciează la hibridul IPON, calitatea
superioară a fructelor – formă, culoare, rezistență la transport dar
și dezvoltarea armonioasă a plantei.
Fie că este recoltat la maturitatea tehnologică atunci când este
colorat galben lucios sau roșu aprins la maturitatea fiziologică,
Hibridul IPON este alegerea perfectă pentru o recoltare continuă
asigurând producții până toamna târziu.

Gata de piață

ARDEI GRAS

IPON F1

PENTRU CEI CARE CAUTĂ FRUCTE MARI
Ipon F1

Bihar F1 este un hibrid de gogoșar cu creștere nedeterminată, cu un sistem radicular puternic, ramuri puternice
și foliaj rezistent.
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Bihar F1 are internoduri scurte, fructifică în toată perioada
de vegetație, fără să avorteze datorită disconfortului termic,
cu alte cuvinte planta este extrem de echilibrată, rezistă cu
brio la condițiile variate de climă, de stress tehnologic, de la
umezeală la căldură conferindu-i o producție remarcabilă
ce asigură profitul scontat de producător.
Datorită productivității, timpurietății, rezistenței și calității, conduce la un randament maxim între costurile de producție și
profiturile generate.

Maria Cosmina - Grădinari, Olt

Bihar F1, palisat pe doauă brațe conduce la o productivitate
mărită cu 20%, sistemul radicul e puternic, iar foliajul abundent
asigură o bună prelucrare a substanțelor asimilate și o bună
protecție a plantelor.
Referindu-ne la fructe, consemnăm uniformitatea acestora,
fiind împărțiți în patru lobi perfect egali, cu o formă bombată
, grosimea pulpei de 5-6mm, având o culoare roșu-grena de
un aspect comecial ireproșabil.
Greutatea fructelor se situează în condiții de solar la 250-300
gr, gustul dulce, apetisant, deci o calitate incontestabilă de
super-elită.

Productiv

Bihar F1, pe lângă calitățile enumerate mai sus care sprijină
poziția de lider al prezentului, trebuie să remarcăm și rezistențele cu care este dotat, astfel:
- Rezistența la xantomonas (pătarea fructelor și bășicarea
fructelor) prezintă o particularitate aparte a hibridului;
- Rezistența la factorii de stress tehnologici și de climat;
- Rezistența la arșița solară datorită foliajului;
Aceste aspecte sunt foarte importante în economia culturilor,
conferindu-le plantelor o mare capacitate de autoapărare și
implict economisirea tratamentelor fitosanitare.

BIHAR F1
ALEGEREA PERFECTĂ PENTRU SOLAR

Din paleta ZKI în segmentul cultivării gogoșarilor este arhicunoscut faptul că Bihar F1 domină clar piața, fiind cultivat
la scară largă în foarte multe țări și considerat hibridul de top,
având o adaptabilitate excelentă la cultivarea în spații protejate, cât și în câmp liber, cu un plus evident de calitate la solar.

Prin însușirile genetice cu care este dotat este considerat cel
mai performant gogoșar, devenind un adevărat lider pe
piață, poziție pe care a consolidat-o în prezent și pe care se
va menține cu certitudine și pe viitor.

Cu siguranță se conturează fără echivoc ideea de a se cultiva
în spații protejate, desprinzându-se următoarele avantaje:

Timpurietate - vârf de preţ

Deşi uriaşe fructele păstrează
forma de gogoşar

- Timpurietatea – ceea ce asigură o producție ce poate fi
valorificată la prețuri ridicate;
- Calitatea – avantajul ce asigură garanția veniturilor;
- Siguranța – ce asigură echilibrul cantitativ-calitativ;
- Protecția plantelor la solar – asigură implicit și fructelor
față de condițiile climatice variabile;
- Ciclul lung de cultură – constituie recoltarea sistematică
și eșalonată din vară până toamna târziu.
În concluzie, Bihar F1 este stabil, echilibrat, răspunde pozitiv
la producții semnificative și calitativ superioare, cunoscându-se că pe piață în primul rând calitatea contează ceea
ce hibridul oferă cu generozitate, aducând cu prisosință
benefici substanțiale legumicultorilor, menținându-l la cea
mai înaltă ștachetă!
Ferma Legumicola Tia Mars, Dragu Tiberiu

PEPENI CONSACRAŢI
NOSZTALGIA F1 ŞI GRIZZLY F1
NOSZTALGIA F1
Pepene verde Nostalgia F1 este un hibrid foarte gustos, care te
duce cu gândul la gustul pepenilor de odinioară. Față de pepenele Sugar baby și-a păstrat nealterat gustul dulce și aromat,
dar s-a lucrat la îmbunătățirea producției și creșterea rezistenței
la boli. Astfel, hibridul se remarcă prin extratimpurietate și o
toleranță remarcabilă față de stresul termic. Plantat timpuriu,
hibridul tolerează cu brio temperaturile scăzute și variate, iar pe
timpul verii, când arșița solară este cea care depreciază multe
fructe, Nostalgia F1 protejează foarte bine fructe, ținându-le
departe de arsurile solare. Fructele au coaja verde închis intens,
cu forma aproape rotundă și cu o greutate ce variază între 7
și 10 kg. Miezul fructelor este foarte gustos, compact și cu
semințe mărunte și negre. Una din calitățile importante ale
hibridului este rezistența la transport, fructele nu se crapă și
se păstrează foarte bine.

GRIZZLY F1
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Hibridul Grizzly F1 este, așa cum îi spune și numele, un pepene
verde cu fructe foarte mari, de 10-12 kg. Hibridul se remarcă
prin timpurietate, rezistență la factorii de stres climatici și se
adaptează ușor schimbărilor climatice ce survin, în special, la
plantare. Pentru un spor de siguranță, o rezistență mai mare la
agenții patogeni, dar și pentru a mări productivitatea, hibridul
se pretează şi pentru altoire.
Plantele au o creștere viguroasă, cu vrej puternic și un foliaj
dens. Fructele sunt de formă ovală având coajă cu dungi de
culoare închisă. Miezul este compact, zemos, gustos, de culoare
roșie și cu puține semințe. Se recomandă, în special pentru a fi
comercializat tăiat în felii, având un aspect vizual tentant și care
își păstrează aroma o perioadă îndelungată de timp.
Cultivat de fermieri pentru mărime, apreciat de consumatori pentru
gust, hibridul Grizzly F1 este perfect pentru domnul Bondrea Marian din Vrancea ce comercializează pepenii direct la consumator.
Miezul compact și culoarea plăcută a miezului sunt punctele forte
pentru vânzarea directă la consumator.
Cultivaţi şi D-voastră, pepeni cu gust Nosztalgia F1 si Grizzly F1!

Domnul Lefter Cristian din Bacău este cultivator al pepenilor Nostalgia F1 de mai mulți ani, timpurietatea fiind unul dintre atuurile
hibridului ZKI. Rezistența la transport asigură livrarea pe distanțe
lungi a pepenilor Nosztalgia F1 asigurând venituri garantate fermierilor.

Nosztalgia F1 - productiv

Nosztalgia F1 - timpuriu

Fără arsură solară

Grizzly F1 nealtoit

Pentru cine contează mărimea

Uniformitate

Grizzly F1 - savoare
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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

