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În România anului 2020, datorită condițiile climatice prielnice, cultura de gogoșari a asigurat venituri bune pentru
producătorii care au optat la cultivarea acestui tip de ardei.
Atât soiurile, dar mai ales hibrizii au arătat potențialul de
producție. Hibridul nostru Bihar F1 a confirmat așteptările
producătorilor, datorită stabilității, calității și producției sale
ridicate, asigurând venituri substanțiale.
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Hibridul prezintă o creștere viguroasă, acest caracter se pot
vedea încă din perioada de răsad. Creșterea fiind nedeterminată, se pot cultiva atât în spații protejate cât și în câmp
deschis. Prezintă un sistem radicular bogat, foarte bine dezvoltat care ajută la absorbție apei și elementelor nutritive.
Foliajul este bogat, frunzele sunt mari, fructele sunt bine
acoperite. Medie fructelor fiind 220-230 g, alcătuite din 3-4
lobi, culoarea fiind roșu-vișiniu, lipsit de microleziuni. Pulpa
este groasă, gustoasă, cea ce oferă o rezistență îndelungată
de păstrare. Aspectul comercial al fructelor fiind deosebit.
Pe lângă aceste caracteristici, este important faptul că Bihar F1
prezintă rezistența la bacterioze (Xanthomonas), care la condiții
prielnice apare foarte repede, diminuând producția dar și calitatea fructelor. În anii ploioși această boală poate provoca pierderi
de 80-90%, de aceea este importantă rezistența la această boală.

Timpurietate - vârf de preţ

- Cârts Cornel (Sălsig, MM): un hibrid de gogoșar excelent,
foarte productiv, greutatea medie a fructelor fiind peste 200
g, culoarea roșu intens, sigur o să cultiv și anul viitor.
- Penzes Sandor (Borș, BH): sunt mulțumit cu Bihar F1, plantele viguroase, internodii scurte, fructele de dimensiuni mari,
aspect comercial deosebit.
În general putem să spunem, că hibridul Bihar F1 este un hibrid
echilibrat, stabil, rezistent la bacterioze, care asigură o producție
foarte ridicată, calitate deosebită, asigurând un profit substanțial.

BIHAR F1

Plante uniforme

INVINCIBIL ÎN CÂMP/SOLAR

Deşi uriaşe fructele păstrează forma de gogoşar

Bihar F1 - Fructe pe alese

Firma Zki Semințe a creat o rețea pentru testări în scopul satisfacerii cerințelor pieței, promovând hibrizi care conțin o cât
mai mare puritate genetică, rezistență sporită la boli, o încolțire
puternică și o răsărire uniformă, asociate cu un ridicat potențial
de productivitate și o calitate desăvârșită fără compromisuri.
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Cassius F1 a fost lansat încă din anul 2017, în prezent constituind
o frumoasă certitudine.
Cassius F1 se pliază foarte bine în ambele cicluri de cultură
în spații protejate, fiind un hibrid complex cu multiple caracteristici calitative, comportare echilibrată, cu un potențial
productiv ridicat, cu alte cuvinte, bun pentru orice anotimp.

Uniform, rezistent

Cassius F1, acest hibrid de generație nouă se remarcă, de asemenea prin timpurietate, vigoare, rezistență la temperaturi
scăzute și toleranță ridicată la diferențele mari de temperatură,
rezistență mare la agenții patogeni, iar forma, culoarea și
aspectul fructelor este situat la cele mai înalte standarde.
Trebuie să evidențiem și timpurietatea remarcabilă având fructificare echilibrată și abundentă pe tot parcursul de vegetație,
datorită și internodurilor scurte, care conduc la o valorificare
maximă a spațiului de fructificare în ciorchine.
Fructele sunt perfect cilindrice cu broboane, culoarea verde-închis, au un gust excelent cu aspect comercial ireproșabil.
De asemenea, reliefăm faptul că pețiolul este lung, un punct
forte la recoltare, iar floarea se păstrează timp îndelungat după
recoltare și depozitare.
Menționăm că o altă caracteristică importantă o reprezintă
în genetica hibridului, rezistența sporită la agenții patogeni,
precum făinarea, mana, putregai, cladosporium și virusul
mozaic al castraveților.

Recoltare eșalonată

În economia culturii, acest aspect este benefic pentru legumicultori, costurile cu tratamentele fitosanitare fiind reduse substanțial.
Planta valorifică excelent substanțele nutritive din sol și precizăm
că prezintă o rezistență sporită și la nematozi.

CASSIUS F1

Conchidem că parametrii calitativi, corelați cu o producție
ridicată, conferă producătorilor multă satisfacție, siguranță și
rentabilitate!

CALITATE FĂRĂ COMPROMISURI

Foliaj răsfirat eficienţa tratamentelor

Cassius F1, d-nul EMIL PIETREANU

Oferta ZKI se înoiește an de an prin ameliorări și programe noi de
hibridări. În segmentul ardeilor grași oferta s-a îmbogățit cu un
nou hibrid, cunoscut sub numele de Ipon F1. Acest hibrid este
destinat cultivării în câmp.
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La Ipon F1 s-a lucrat pentru inocularea caracteristicilor privind
rezistența generală bună față de boli, viruși, dăunători de sol și
respectiv față de factorii de mediu și stres. Aceste caracteristici
s-au îmbinat perfect cu fructificarea constantă și continuă, ceea
ce a condus la obținerea de cantități echilibrate și de o calitate
impecabilă.
Datorită foliajulu bogat, protejează bine fructele împotriva arșiței
solare promițând o producție sigură și de calitate bună. Hibridul
este deosebit de stabil, practic fructifică în orice condiții, fiind
cunoscută rezistența deosebită la factorii de mediu și de sol.

Randament

Această adaptare, aclimatizare se datorează și sistemului radicular
care constituie baza creșterii și dezvoltării oricărei plante.
Hibridul se caracterizează printr-o rezistență bună față de factorii
climatici, de stres, față de boli și dăunători. Având o elasticitate
bună se pliază excelent pentru cultivarea în câmp deschis, acomodarea fiind evidentă.
Hibridul Ipon F1, prezintă creștere nedeterminată, vrejul
robust, internoduri optime, frunzele, frucnzele protejează
eficient fructele împotriva razelor solare.

Pulpă groasă

Fructele hibridului au o pulpă groasă, densă cu o medie
de gretate de 170-200 gr, dispuse în patru lobi.
Grosimea pulpei(6-8mm) oferă o bună rezistență la transport, manipulare și depozitare.
Aspectul comercial al fructelor este agreabil, culoarea
alb-gălbui, iar la maturitatea fiziologică se colorează în roșu.
Ținând cont de apectele menționate, considerăm că hibridul Ipon F1 este alegerea potrivită pentru calitate, uniformitate, timpurietate și o recoltare continuă până toamna
târziu!

Gata pentru pieţe

IPON F1
ROBUSTEȚE ÎN CÂMP

Rezistenţă la stres şi la boli

Pepenele galben se cultivă în ţara noastră atît în câmp deschis
cât şi în spaţii protejate. Cultura pepenelui galben este puternic
dezvoltată în zone cu soluri nisipoase din Banat-Crisana, bazinul
Dabuleni, zona Bărăgan şi nu în ulimul rând sudul Moldovei.
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Succesul unei culturi pe lânga alegerea potrivita a hibridului este
legată şi de factori de mediu anume caldura, cerinţe moderate
faţă de apă şi semănatul pe soluri bogate în materie organică.
Hibridul Jaguar F1 de la ZKI Seminţe asigură producţii exceptionale
în aceste condiţii standard de asigurare condiţiilor de cultivare.
Fructul cu o greutate ce variază de la 2-3 kg, culoare galbenă,
miezul este galben, zemos cu o aromă deosebită.
Plantele sunt bine dezvoltate cu frunze mari, rădăcina bine dezvoltată şi tulpina viguroasă, cu o capacitate mare de regenerare
şi legare a fructelor.

Productiv

Hibridul Jaguar F1 se remarcă prin aspectul deosebit al fructelor
şi gustul foarte plăcut.
Perioada de maturare a fructelor este de 75 de zile.
Pepenele galben Jaguar F1 se remarca prin rezistenta buna la
transport.
Adrian Oanca
− este un hibrid ce fructifică foarte bine
− rezistenţă mare la transport
− gust şi culare bună
− foliaj bogat
Consumatorii ne-au confirmat faptul că odată gustat este de
neuitat!

Fructe mari

JAGUAR F1
PENTRU TOATE GUSTURILE

Timpurietate

Foliaj rezistent

În țara noastră, segmentul de ardei kapia este unul de mare
interes cultivându-se pe suprafațe mari în câmp și în spații
protejate, tendința actuală fiind de a se extinde continuu, ținând
cont că este o legumă atrăgătoare, apetisantă care se consumă
atât în stare proaspătă, cât și gătită sau conservată.
În acest sens, firma ZKI Semințe vine în întâmpinarea legumicultorilor cu noutăți. În urma cercetărilor și ameliorărilor
promovează pe piață un hibrid nou de kapia sub denumirea
Rubicon F1.
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Coacere concentrată

Rubicon F1 este recomandat să fie cultivat în câmp deschis,
unde își exprimă adevăratul potențial ridicat de producție.
Ce avantaje prezintă noul hibrid?
În primul rând îl caracaterizează uniformitatea și siguranța
în producţie.
Planta prezintă foliaj bogat, ramuri puternice cu lungimea
internodurilor optimă. Sistemul radicular foarte bine dezvoltat,
ajută la absorbția apei și elementelor nutritive.
Frutele sunt de calitate superioară, aplatizate, greutatea
medie de 180-200 gr, lungimea medie de 18-20 cm, iar lățimea de 7-8 cm. Grosimea pulpei de 5-7mm este bogată în
substanță uscată, oferă rezistență la transport și păstrarea pe
tarabă, asigurând succesul pentru comercializare, iar culoarea
roșu-închis este extrem de atrăgătoare.

Producţie ridicată

Rubicon F1 nu este pretențios la elemente nutritive, carența
de calciu nefiind cunoscută și un alt caracter important este
lipsa totală a microleziunilor.
Hibridul prezintă, de asemenea, toleranță excelentă la condiții
de climă neprielnice, tolerând cu brio arșița solară și temperaturile ridicate.
Cu alte cuvinte, considerăm că hibridul, Rubicon F1 a corespuns
factorilor naturali, tehnologici și economici, devenind un hibrid
valoros, competitiv și de mare viitor.
În concluzie, subliniem că noul hibrid, Rubicon F1 asigură
producții ridicate, uniforme și de calitate excelentă oferind
venituri generoase pentru producători!

RUBICON F1

Nu ezitați și pentru fructe mari și producții substanțiale, cultivați
hibridul de viitor, Rubicon F1!

Geanalui Daniel, PERETU

POTENȚIAL RIDICAT DE PRODUCȚIE ÎN CÂMP

Rezistă bine la intemperii

Temes F1 este noul hibrid de gogoșar marca ZKI, denumit, după
numele de cod, ZKI 09032 F1. Ce aduce nou pe piață acest hibrid comparativ cu Bihar F1 este pachetul unic de rezistențe cu
care este înzestrat. Astfel, prezintă rezistențe la următorii agenți
patogeni: pătarea bacteriană (Xanthomonas vesicatoria, pentru
rasele 1, 2 și 3) și pentru virusul mozaicul castraveților (Cucumber
mosaic virus). Un alt aspect important la noul hibrid este toleranța
ridicată la diferiți factori de stres, astfel, cultivat în câmp deschis
nu suferă în urma stresului termic, în special la transplantare, iar
cultivat în spații protejate, leagă și formează flori în continuu,
chiar și în lunile cele mai călduroase ale anului, iulie și august.
În ceea ce privește caracteristicile plantei, se identifică printr-o
creștere nedeterminată, cu o tufă bine echilibrată și un centru
de greutate jos, astfel încât plantele sunt stabile și nu există riscul
căderii. Tulpina principala este scurtă, iar sistemul radicular este
foarte bine dezvoltat. Foliajul este dens și bogat, iar fructele sunt
pendule și ușor de recoltat.
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Fructe mari

Fructele sunt mari, cu 3-4 lobi, rotunjiți perfect, și cu o masă
medie de 200 g, în solar, pot depăși ușor 300 g. Culoarea fructului imatur este verde deschis, iar la maturitatea fiziologică roșu
intens. Fructele au un aspect comercial plăcut și se păstrează
pentru consum în stare proaspătă și industrializare.
Până în prezent, hibridul Temes F1 a avut rezultate excelente
în principalele bazinele legumicole din județele Brăila, Buzău,
Galați și Prahova.
Marin Puiu din Maia a făcut pasul către următoarea generație de
ardei gogoșar ZKI, hibridul ZKI Temes F1. Dorind un plus de rezistente
și de predictibilitate a producției, alegerea domnului Puiu Marin este
una potrivită pentru cerințele domnniei sale.

+ de rezistenţă în solar

Pulpă groasă

TEMES F1
ARDEI GOGOȘAR TEMES F1

Eşalonat

ARDEI BOIA

NOUTĂȚI DESPRE UNII HIBRIZI CULTIVAȚI CA LOTURI
DEMONSTARTIVE ÎN ANUL 2020 ÎN CÂMP

CONDIMENT DE NEÎNLOCUIT

Este cunoscut faptul că ZKI are o bogată experiență în domeniul cercetării, semințele sunt testate și adaptate în funcție de
condițiile de climă și sol din țara noastră. Pentru acest lucru,
s-au amplasat loturile demonstrative menite să evidențieze
particularitățile de tehnologie a hibrizilor de ultimă generație.

Cultivarea ardeiului pentru boia este o tradiție. Ardeiul boia oferă
o bază stabilă pentru producătorii care comercializează boia. În
țara noastră în unele regiuni mai exact în zona Transilvania și Banat
se cultivă ardei boia dulce și iute. Acest condiment este folosit
mai ales la prepararea mezelurilor și în gastronomie pentru a
da culoare şi savoare preparatelor.
La ardei pentru boia se cultiva atât soiuri cât și hibrizii. Soiurile
sunt mai ancestrale, cu producții mai mici, fără rezistenţe genetice,
dar foarte bine aclimatizate. Hibrizii sunt mult mai productivi,
prezintă rezistenţe faţă de boli, având culoare mai bună și boia de
calitate superioară. Culoarea este calculată în ASTA care prezintă
intensitatea, nuanţa culorii prafului obţinut în urma măcinări. Pe
piață se pote găsi boia dulce cât și boia iute.

În materialul de față vă vom prezenta un rezumat al loturile
demonstrative din localitatea Peretu – Teleorman, la ferma D-lui
Marian Berbecanu.
Este vorba despre hibrizii de ardei gras, Apollo și Ipon; hibrizii
de gogoșar, Bihar și Temeș; hibridul kapia, Rubicon, hibridul
Kreola – vinete și hibridul de varză aplatizată, Discos.
Palotas F1

Portofoliul ZKI Semințe este foarte variat, conține atât hibrizi,
soiuri dulci cât și iuţi, cu creștere determinată sau nedeterminată,
fructe pendule sau erecte. Oferta noastră de semințe recomandată obțineri unei uruieli de calitate superioare sunt: Fono F1,
Palotas F1, Bolero F1, Szikra F1 și Szegedi 80
Fono F1 (NOU):
• hibrid cu creștere nedeterminată, pentru boia dulce
• se pot cultiva ușor, se adaptează bine la orice tehnologie
• leagă foarte bine, ușor și în condiții de stres
• prezintă rădăcini puternice, foliaj bogat, fructele pendule
• coacere uniformă, ușor de recoltat
• greutate medie a fructelor 30 g
• conținut de coloranți ASTA 130-270
• rezistență unică: Xanthomonas spp. și CMV

Fonó F1

Palotas F1:
• hibrid de ardei pentru boia dulce
• creștere nedeterminată, fructe pendule, medie 30g, ușor de
recoltat
• plantă cu creștere viguroasă, foliaj bogat, rădăcini puternice,
• coacerea fiind uniformă, conținut ridicat de substanță
uscată, ASTA 120-250
Bolero F1:
• uruială de calitate premium
• hibrid cu creștere nedeterminată, fructele pendule,
greutate medie 25 g
• recomandat atât în solar cât și în câmp deschis în culturi intensive
• conținut coloranți: la recoltare 250-300 ASTA, la maturare
deplină după recoltare 350-400 ASTA
• hibrid rezistent la bacterioze (Xanthomonas spp.)
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Szegedi 80

Despre rezultatele acestor loturi, trebuia să aibă loc o prezentare
pe 20 august în Localitatea Peretu la care să participle cât mai
mulți legumicultori, dar, datorită condițiilor din pandemie, acest
lucru nu a fost posibil.
În rândurile următoare, vom reliefa principalele caracteristici care
au scos în evidență calitățile hibrizilor respectivi. Observaţiile
de la faţa locului și din discuțiile avute cu D-nul Berbecanu, au
rezultat următoarele aspecte:
- Apollo F1 a demonstrat capacitatea de fructificare continuă,
adaptându-se ușor la o cultură lungă sau la un ciclu II mai scurt.
Producția este semnificativă, iar fructele au o medie de greutate
200 grame, fiind de o calitate premium, impecabilă;
- Ipon F1 de ultimă generație, am remarcat producții ridicate,
timpurietatea acestuia care este primordial și nu în ultimul rând
calitatea deosebită,
- Despre hibridul de gogoșar Bihar F1, ce să mai subliniem! Are
tot ce este necesar pentru a fi competitiv pe piață, este deja
consacrat, având rezultatul scontat.
- Noul hibrid de gogoșar, Temeș F1 aduce un plus de rezistențe
la unele dintre cele mai dăunătoare boli din culturile de ardeioase: CMV (Virusul mozaic al castraveților), pătarea bacteriană
(xanthomonas). Temeș F1 aduce și un plus de stabilitate și timpurietate, un aspect important în succesul cultivării.
- Rubicon F1 de ultimă generație a demosntrat un potențial substanțial de producție. este un hibrid de kapia timpuriu, coacere
concentrată asigură producții ridicate, uniforme și de caliatate,
fiind un hibrid de perspectivă.
Menționăm că aceste culturi sus-menționate au fost infiinţate
în perioada 25 mai-10 iunie.

Temes F1

Rubicon F1

Ipon F1

Bihar F1

În speranţa unei viitoare întalniri cu D-voastra şi a unei colaborari
de succes, nu ezitaţi să alegeţi hibrizi ZKI!

Szegedi 80:
• cel mai cultivat soi de ardei pentru boia dulce
• creștere nedeterminată, fructe pendule, 12-14 cm lungime,
• conținut ridicat de substanță uscată, ASTA 260-360
• uruială de cea mai bună calitate, datorită culorii și gustului intens
Peptru o boia de calitate

Ale noastre

Apollo F1
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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

