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BIHAR F1
HIBRIDUL CARE TE AJUTĂ

În materie de ardei, Bihar F1 este gogoșarul cel mai cunoscut și cultivat din România. Pe bună dreptate, hibridul este
înzestrat cu multe calități: timpurietate, fructe mari, uniforme
și prezintă toleranță la agenții patogeni.
Hibridul are o creștere nedeterminată, cu tufă viguroasă și
internodii scurte, cu un sistem radicular bine dezvoltat, astfel
încât plantele își păstrează poziția verticală. Se recomandă
a fi cultivat atât în spații protejate, cât și în câmp. Cultivat în
spații protejate se recomandă palisarea pe două brațe pentru
o productivitate constantă și uniformă. Hibridul prezintă rezistență la temperaturile ridicate din solar, planta reușind să
înflorească și să fructifice în cele mai dificile condiții. Cultivat
în câmp, hibridul are o bună rezistență la condițiile de stres
climatic și fructele nu sunt sensibile la carența de calciu din sol.
Plantele fructifică aproape de sol, astfel se mărește rezistența
la cădere și rupere. Fructele sunt de dimensiuni mari, uniforme,
cu o greutate de 180-250 g, dar în solar pot ajunge depăși
300 g, de culoare roșu închis, lucioase, cu pulpa groasa, formate din 3 sau 4 lobi perfect egali, cu forma ușor bombată.
Fructele se deprins ușor de pe plantă, de aceea nu există
riscul ruperii lăstarilor.
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Culoare

Hibridul prezintă toleranță la Xanthomonas sp.
Un alt avantaj pe care gogoşarul Bihar il oferă cultivatorului
este dat de producția ridicată, pe întreaga perioada de
recoltat, menținând calitatea fructelor până la vârf.
Bihar F1 este, cu siguranță, polița de asigurare a veniturilor
fermierilor.

Bihar F1

Dobrinoiu Vasile, Jirlău, Brăila

Rezistenţă, uniformitete

Formă, aspect

CASTRAVEȚI

CASSIUS F1
ORICÂND, ORIUNDE

Cassius F1 este un hibrid relativ nou, dar care câstigă din ce în
ce mai mult teren. Mulți fermieri, de îndată ce l-au cultivat nu se
mai gândesc la alți hibrizi. Motivul este simplu, Cassius F1 oferă
aceleași producții constante, fie în ciclul I de cultură, fie în ciclul
II de cultură, fie vară, fie iarnă, hibridul Cassius se adaptează și
oferă cei mai buni castraveți de pe piață.
Hibridul este extratimpuriu și îl recomandăm pentru culturile
în spații protejate. Planta este partenocarpică, viguroasă, cu un
sistem radicular bine dezvoltat și cu un port aerisit. Fructele sunt
drepte, cilindrice, cu țepi proeminenți, de culoare verde închis și
uniforme pe toată perioada de vegetație. Fructele sunt așezate
în ciorchini, a câte 2-3 sau chiar 4 fructe. Calitate fructelor este
ridicată, peste 90% din ele încadrându-se în calitatea Extra.
Faptul că fructele sunt acoperite cu un strat de pruina, le oferă
castraveților un aspect proaspăt, ceea ce denotă o rezistență
mai bună la păstrare. Planta fructifică abundent atât pe tulpina
principală cât şi pe lăstari. Fructele se pot utiliza atât pentru
consum în stare proaspătă, cât și pentru industrializare.
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Viguros

Un alt motiv pentru care hibridul Cassius este apreciat de fermieri
este toleranța deosebită oferită ca răspuns la condițiile climatice
extreme, leagă foarte bine când se înregistrează temperaturi
ridicate, dar și se adaptează temperaturilor mai scăzute din
primele faze de vegetație. Hibirdul are o capacitate deosebită
de regenerare după ce a fost supusă condițiilor de stres.
Totodată, hibridul Cassius prezintă o toleranța ridicată și la agenții
patogeni și nematozi
Cultivat cu succes în Matca, în Glodeanu Sărat și nu în ultimul rând
la Balta Doamnei, dar şi de mulți alți fermieri, castraveții Cassius
F1 sunt cultivați atât în ciclul unu pentru consum proaspăt dar și
în ciclul doi pentru conserve, deservind astfel toate categoriile de
producători și consumatori.

Aspectuos

Abundent

Multifruct

Simion Costel, Balta Doamnei, Prahova

GRIZZLY F1
ALEGEREA POTRIVITĂ

Hibridul Grizzly F1 a fost creat de dată recentă(2016) și promovat pe piață ca o alternativă viabilă la variantele de pepeni
verzi mari alungiți vărgați. Hibridul Grizzly se constituie într-un pepene uniform, mare, echilibrat și destul de timpuriu.
Firma Zki-Semințe a urmărit să obțină un hibrid care pe lângă
mărime să exceleze și la alte capitole, cum ar fi timpurietatea,
calitatea și rezistența.
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Fructele sunt mari, cu o medie de 9-12 kg, forma este ovală,
coaja subțire cu vergeturi de culoare închisă, miezul este
compact, crocant, culoarea roșu-aprins cu un gust delicios. Datorită vrejului mare și uniform se plantează rar,
densitatea fiind de 5000 plante/ha și altoit 2500 plante/ha.
Menționăm că pepenii altoiți, în cazul Firmei Zki cu portaltoiul interspecific Titan F1 asigură calitatea răsadului,
productivitate ridicată, dar și rezistența mărită la diferitele
boli de sol.
Trebuie să precizăm că hibridul a fost testat în cel mai timpuriu și productiv bazin de pepeni din țară în sudul Olteniei la
Dăbuleni și a confirmat în mare măsură speranțele puse în el
de către specialiști.

Vigoare

Din investigațiile efectuate se despride următoarele caracteristici:
• Hibridul cu perioada de vegetație de până la maturitate
de 70-75 zile;
• Rădăcina viguroasă și foliajul bine dezvoltat fac ca planta
să reziste bine la factorii de stres;
• După plantare are o dezvoltare dinamică;
• Capacitate mare de producție, echilibrată pe întreaga
perioadă de vegetație;
• Fructele sunt mari, miezul de culoare roșu-aprins, dulce
cu o aromă deosebită;
• Rezistență bună la boli și secetă;
• Rezistență sporită la transport și depozitare;
Așadar, avantajele producătorilor constă într-o creștere viguroasă,
dinamică, rezistența la condițiile de mediu, stres tehnologic
și boli, productivitatea și calitatea remarcabile cu fructe mari,
uniforme, cu aspect plăcut solicitate pe piață și păstrare optimă pe timp îndelungat, iar consumatorii sunt satisfăcuți de un
pepene mare, excelent pentru savoarea miezului dulce, crocant
și o culoare atrăgătoare de un roșu-aprins.

Productiv

Concluzionând cele consemnatemai sus, subliniem că hibridul
Grizzly F1 se constituie într-un pepene uniform, mare, echilibrat
și timpuriu ce satisface cerințele producătorilor, asigurând în
consecință o cultură profitabilă!

Medie de peste 14 kg

Grizzly F1 - Ştefănel Robert, Dăbuleni

IPON F1

PENTRU CEI CARE CAUTĂ FRUCTE MARI

Pentru realizarea recolte bune și de calitate excepționale, firma
ZKI Semințe, oferă legumicultorilor o gamă variată de semințe
certificate. În urma cercetării și ameliorării datorită cerințelor
mare pe piață ardeioaselor de tip blocky am reușit să punem
la dispoziția fermierilor un hibrid nou de ardei, numit Ipon F1.
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Ipon F1 este un hibrid nou care este recomandat să fie cultivate
în câmp deshis, asigurând o producție foarte ridicată, uniformă,
echilibrată și o calitate excepțională.
Hibridul fructifică timpuriu, are o creștere nedeterminată. Fiind o
plantă cu rădăcină puternice, viguroasă, lungimea internodurilor
fiind optime. Prezintă un foliaj bogat, care acoperă și protejează
fructele de arșiță. Fructificarea fiind abundentă, uniformă, pe tot
parcursul perioadei de vegetație cea ce oferă producții la un
nivel înalt. Aspectul comercial al fructelor este plăcută, fructele
sunt puțin alungite, pulpa fiind groasă având ca medie 160-170 g
alcătuite din 3-4 lobi. Fructele sunt galbene la maturitate fiind
roșu. După recoltare plantele prezintă o rezistență foarte bine
la transport și păstrare pe timp mai îndelungat.

Vigoare

Pe lângă aceste caracteristici importante, este importantă și
opinia producătorilor, cei care au apreciat că hibridul Ipon F1 se
leagă destul de ușor pe fiecare etaj, chiar și în condiții de stres, se
pot cultiva ușor, prezintă o calitate bună a fructelor, fiind dulce.
- Pop Camelia (Dindești, SM): sunt mulțumit cu hibridul Ipon F1
de la ZKI, producția fiind ridicată, leagă bine și în condiții de stres,
greutatea medie a fructelor este mare, aspect comercial plăcut.

Producţie

- Paulescu Ana (Mănăștur, TM): este un hibrid foarte productiv,
internodii fiind scurte, frunziș bogat, a legat destul de ușor și pe
fiecare etaj, fructele sunt de dimensiuni mari, 3-4 lobi, tolerant
la boli, dăunători.
În concluzie putem să spunem, că pentru siguranță, producții
ridicate și de calitate deosebită, recomandăm hibridul nostru
Ipon F1!

Culoare intensă

Ipon F1

Fructe alungite

NOSZTALGIA F1
PRIMEAZĂ CALITATEA

Cultivarea pepenilor verzi a devenit o afacere rentabilă, ca atare
cultura s-a extins foarte mult, concurența pe piață devenind
acerbă.
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Nosztalgia F1 se încadrează în grupa pepenilor extra-timpurii,
perioada de la plantare la apariția primelor fructe pentru recoltare fiind de cca 62-65 zile.
Nosztalgia F1 a intrat pe piața românească foarte rapid și s-a
extins foarte ușor, integrându-se pe toate tipurile de sol, având
o adaptabilitate remarcabilă.
Plantele au o dezvoltare semiintensivă cu o radiculație agresivă,
vrejul bine dezvoltat, foliajul abundent, ce acoperă fructele
aproape în totalitate, protejându-le de arșița solară. Deci, a
demonstrat toleranță față de stresul termic, rezistență față de
arșița solară, calitatea fructelor nefiind afectată.
Producătorii sunt foarte mulțumiți de proprietățile hibridului
ieșind în evidență productivitatea excelentă și calitatea impecabilă.

Acoperă bine fructele

Consumatorii apreciază coaja subțire și miezul roșu-compact,
dar mai ales gustul apetisant, delicios ce ne aduce aminte de
savoarea pepenilor de odinioară. Aceste aspecte au condus la
căutarea pe tarabă a hibridului, Nosztalgia F1 spre satisfacția
producătorilor.
Forma rotundă, ușor ovală, deci uniformitatea fructelor pe
tot parcursul perioadei de vegetație, timpurietatea, capacitatea mare de producție, calitatea miezului roșu compact care
iese în evidență cu contrastul cojii negre subțiri, rezistența
bună la crăpare constituie atribute relevante care fac din
Nosztalgia F1 – hibridul de top al momentului.
Cu alte cuvinte, consemnăm că Nosztalgia F1 se evidențiază
prin timpurietate, productivitate, calitate și aspectul comercial
plăcut privind forma și culoarea fructelor cu miezul compact
de culoare roșu-închis cu gust savuros, dulce-zaharat, suficiente
argumente care garantează realizarea de profituri sigure și
substanțiale și fac din Nostalgia F1 alegerea ideală!

Aspect, culoare

Legături continue

Fam. Defta - Rusaneşti, Olt

CAPIA

RUBICON F1
UNIFORMITATEA ŞOCHEAZĂ

Ardeiul capia Rubicon este actuala denumire a hibridului ZKI
09711 F1. Deși este un hibrid nou pe piață, a întâlnit condiții
propice de dezvoltare în România. Fermierii din bazinele legumicole sud-estul țării l-au cultivat și sunt foarte mulțumiți de
rezultatele acestuia, atât de cultura din câmp, cât și din spații
protejate. Hibridul se caracterizează printr-un sistem radicular
bine dezvoltat, o plantă robustă și cu un foliaj bogat ce protejează foarte bine fructele, apărându-le de arsurile solare. În
cazul plantării în câmp deschis, plantele sunt tolerante la stresul
termic. Perioada de maturare a fructelor este timpurie, 110-130
de zile. Fructele sunt mari, aplatizate, ce cântăresc în medie
între 160-210 g și se caracterizează prin uniformitate. Fructele
sunt de culoare roșu intens, mari, cărnoase, caracteristică ce
îl recomandă pentru copt. Fructele pot fi consumate atât în
stare proaspătă cât și pentru industrializare.
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În ceea ce privesc caracteristicile biochimice, ardeiul Rubicon
are un conținut ridicat în glucide și în substanța uscată, valori
ce depind foarte mult de tehnologia de cultură. O trăsătură
importantă, ceea ce îl face să fie un hibrid recomandat și pentru industrializare este ușurința cu care fructele se depelează
și se coc.
Hibridul Rubicon F1 oferă producții sigure și constante, iar
fructele corespund celor mai exigente cerințe de calitate.
Zonele prepoderent cultivate cu hibrizi ZKI sunt: Buzău, Brăila, Galați,
Vrancea, Prahova, Ialomița.
Domnul Neteata Mihai apreciază rezistentele hibridului
Rubicon F1, portul plantei care favorizează o protecție mai bună
față de radiațiile solare dar și dezvoltarea radiculara ce menține
plantă erectă, astfel că, fructele nu ating solul, eliminând pierderile
provenite din alterarea fructelor.

Echilibrat

Sîrbu Florin și Popa Gheorghe Miorel apreciază la Rubicon F1 calitatea fructelor și capacitatea de producție a hibridului.
Pulpa groasă, culoarea roșu intens și uniformitatea fructelor fac
din Rubicon F1 un produs cu recolte ușor vandabile.

Uniform la fiecare etaj

Rezistent

Rubicon F1

TEMES F1
FORȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

La ora actuală alegerea hibridului potrivit este foarte importantă,
pentru realizarea uni profit bun printr-o producție ridicată și
fructe de calitate, printr-un cost de producție cât mai redus.
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În decursul anilor, prin cercetări și ameliorări, firma ZKI pune
la dispoziția legumicultorilor un hibrid nou de gogoșari, cu
rezistență dublă, unic, pentru maximalizarea profiturilor. Acest
hibrid poartă denumirea de Temes F1, o noutate mondială,
având rezistență la bacterioză (Xanthomonas) și la virusul CMV.
În anul 2020 hibridul a fost cultivat la fiecare bazine legumicole
din România cu mult succes. Producătorii au fost mulțumite de
stabilitatea, uniformitatea și productivitatea hibridului.
- Szabo Jozsef (Diosig, BH): sunt foarte mulțumit cu hibridul Temes
F1, în primăvara anului 2020 o legat ușor fără probleme, planta
are un frunziș bogat, internodii fiind scurte, fructele sunt mari de
culoare roșu intens, cu siguranță rămân la acest hibrid în anul viitor.
- Paulescu Ana (Mănăștur, TM): un hibrid foarte productiv, aspect
deosebit al fructelor, greutate medie fiind 230 g, culoare roșu intens,
destul de tolerant la boli.

Aspect comercial

Hibridul Temes F1 se pot cultiva, atât în spații protejate cât
și în câmp deschis, având o creștere nedeterminată. Este un
hibrid timpuriu, planta este viguroasă, rădăcinile sunt puternice,
internodurile sunt foarte scurte, de aceea planta are o talie
joasă, se leagă mai jos, centrul de greutate mai joasă. Frunzișul
este bogat, fructele sunt foarte bine acoperite, arsura solară
fiind mult diminuată. Se leagă ușor, pe fiecare etaj, chiar și
în condiții de stres. Fructele sunt puțin aplatizate, prezintă în
interior 3-4 lobi. Media fructelor este 220-230 g, pulpa fiind
groasă 5-7 mm, la coacere fiind roșu-violaceu.
Pe lângă aceste caracteristici se adaugă calitatea fructelor
printr-un gust plăcut și dulce. După recoltare fructele rezistă
bine la transport și la păstrare mai îndelungată.
Datorită rezistenței genetice la bacterioză (Xanthomonas) și la
virusul mozaic (CMV – piticirea şi îndesarea vârfului de creştere
la ardei) cheiltuielile sunt mult mai diminuate, se pot cultiva cu
siguranță pe zonele unde producătorii confruntă cu această
boală. Întreținerea culturii nu necesită o foarte mare atenție.

Face faţă pe tarabe

Cultivați hibridul nostru Temes F1, pentru a elimina problemele cauzate de bacterioze și virusul mozaic al castravetilor,
asigurând producții ridicate și de calitate impecabile!

Fpliaj bogat

Plante sănătoase
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