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gogoşari

gogoşari

De ce să alegem
hibridul Bihar F1?

Care e tehnologia recomandată
pentru hibridul Bihar F1?

Hibridul este recomandat pentru cultivarea intensivă, în rânduri duble. Plantarea se face după
schema: 80+50×40 (distanţa între rândurile
duble+distanţa între cele 2 rânduri apropiate x
distanţa între plante pe rând). Densitatea recomandată este de aproximativ 50 000 plante/ha.

Recomandăm pentru culturi în câmp cu sistem de
picurare sau aspersie şi administrare în timpul vegetaţiei de substanţe nutritive. Se poate cultiva şi
în solarii încălzite sau neîncălzite. Tehnologia recomandată în spatii protejate este pe două braţe.

Care sunt calităţile hibridului
Bihar F1!
Hibridul Bihar F1, are un sistem radicular şi coronament puternic. Datorită sistemului radicular
bine dezvoltat foloseşte excelent apa şi nutriţiile
din sol. Leagă primele fructe aproape de sol. Are
punct pistilar închis, nu este sensibil la mucegăire interioară. Fructele de culoare roşu închis sunt
mari, de greutate cuprinsă între 150–250 g, au
pulpă groasă şi gust dulce. Are un coronament
voluminos, acoperă bine fructele împotriva arşiţei solare din timpul verii. Are un randament
excelent al pulpei, este propus pentru valorificare pe piaţă şi pentru industrializare. Este primul
hibrid de gogoşari rezistent la Xanthomonas din
gama de produse ZKI.

Substanţe nutritive
După plantare este recomandat fertilizarea cu
fosfor şi potasiu (Ferticare 1 sau Ferticare S) în concentraţie de 0,2%.
După înrădăcinare şi până înainte de recoltare
cu 2 săptămâni este recomandat N:K în raport de
1:1,1.

Bihar F1 –
Răsaduri sănătoase, producţie maximă

Temperatura zilei
Zi cu cer înnorat

Zi cu soare

Temperatura
nopţii

Semănare

28–29

28–29

28

28

Germinare

20–21

20–22

18

18

Creşterea răsadurilor

21–23

22–24

18-–20

19

Fenofaze

Cultură

Temperatura
solului (Celsius)

Care sunt beneficiile utilizării
hibridului Bihar F1?

Productivitate ridicată
cesită următoarele temperaturi: La plantare este
recomandat să folosim răsaduri cu 6–8 frunze, cu
sistem radicular dens de culoare albă.

Verigi tehnologice în creşterea
răsadurilor!

Creşterea răsadurilor

1. Cultivarea hibridului Bihar F1 este recomandată prin răsad.
2. La creşterea răsadurilor se folosesc cuburi nutritive (ghiveci nutritive) cu mărime de 4×4.
O densitate mai mare cauzează o alungire a răsadului, datorită căreia centrul de greutate a plantei va fi plasat mai înalt, drept urmare în cazul
unui vânt mai puternic plantele încărcate cad,
astfel fructele care au fost protejate de coronamentul voluminos vor fi expuse la arşiţă solară.
3. Înainte de plantare răsadurile se călesc. Astfel:
a) reducerea dozei de apă cu 2–3 zile înainte
de plantare;
b) punerea treptată a răsadurilor la lumină solară directă;
c) aerisire regulată;
d) menţinerea unei temperaturi mai scăzute;
e) stropirea răsadurilor cu substanţe care reduc evaporaţia.
4. Ne este recomandat să lăsăm răsadurile mai
mult de 1–2 ore neplantate. În timpul plantării
rădăcina răsadului nu poate să aibă contact cu
lunina solară
5. La plantare se folosesc numai răsaduri cu sistem radicular sănătos.

Ardeiul este o plantă care necesită temperaturi
ridicate. În perioada de creştere a răsadurilor ne-

Pentru siguranţă este recomandat să creştem întotdeauna cu 10% mai multe răsaduri.

Sistemului radicular şi coronamentul puternic oferă hibridului o toleranţă foarte ridicată la stresul
climatic. Are o rezistenţă ridicată faţă de temperaturi oscilante. Leagă fructe pe tot parcursul vegetaţiei şi nu avortează în condiţii de climă extremă.
Datorită foliajului, coronamentului voluminos
acoperitor, nu este sensibil la arşiţă solară.

Rezistenţă excelentă împotriva
bacteriilor!
Producătorii dacă vor să aibă un rezultat apreciabil au nevoie de un hibrid rezistent faţă de Xanthomonas aşa cum este Bihar F1. Datorită acestei
rezistenţe putem reduce tratamentele fitosanitare, astfel producem alimente sănătoase, folosim
tehnologii de cultivare care protejează mediul şi
nu în ultimul rând economisim la cheltuieli. Prin
eliminarea acestei boli, producătorul v-a avea o
producţie sigură şi prognostizabilă.

Varianta 1
A. Ferticare III.
40 kg/ha
40 kg/ha
B. CaNO3: 		
Varianta 2
A. Ferticare I.
48 kg/ha
B. Ca NO3:
31 kg/ha
Cu două săptămâni înainte de recoltă N:K în raport de 1:1,2.
A. Ferticare I.
68 kg/ha
B. Ca NO3:
24 kg/ha
După prima recoltare la solicitare maximă este
recomandat N:K în raport de 1:1,4.
A. Ferticare III.
75 kg/ha
36 kg/ha
B. CaNO3: 		
Tratamentul trebuie efectuat de 2–3 ori pe săptămână. După dezvoltarea fructului trebuie administrată o doză mai mare din potasiu decât din azot.

Rezistenţă la Xanthomonas =
plante sănătoase

Colectivul ZKI
vă doreşte
şi în sezonul
2011 succes
în producţie şi
recolte bogate!
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ardei tip blocky

ardei tip blocky

BONI –
Ieftin şi productiv

BRILLANT F1

În gama de produse ZKI îşi are locul un ardei gras de "tip blocky", Brillant F1, care se
pretează pentru a fi cultivat, cu un maxim
de producţie, atât în spaţii protejate cât şi
în câmp liber. Brillant F1 e un ardei care nu
are cerinţe exagerate faţă de condiţiile de
sol sau cele climatice, cu o excelentă capacitate de adaptare faţă de particularităţile
tehnologice.
Fructe atregătoare
În condiţiile de criză economică producătorii
de legume trebuie să ia decizia: intră în
circuit, măreşte investiţa şi incearcă o
cultură căt mai intensivă în vederea
unui profit superior sau înceracă să
minimalizeze investiţiile realizând
profitul şi din venituri puţin mai
modeste.
Pentru varianta a doua la culturi
de ardei alegerea optimă este soiul
Boni. Cu acest soi aveţi toate şansele
să obţineţi o cultură productivă cu o investiţie minimă.

Culturile de Brillant F1 nu au avut pierderi
de producţie în sezonul anterior deşi diferenţele de temperaturi de la o regiune la alta
au fost semnificative, demonstrând astfel că
e un hibrid perfect adaptat pentru condiţiile
din România. Vă prezentam mai jos o cultura în câmp, de Brillant F1, din localitatea
Fierbinţii de Târg, jud. Ialomiţa, înfiinţat de
domnul Nemes Petre:
Când ati înfiinţat cultura?
O parte am înfiinţat la începutul, iar o altă parte
la mijlocul lunii mai.

Este un soi de ardei gras, de tip blocky, cu creştere nedeterminată, tradiţional, destinat cultivării
în câmp liber în condiţii extensive sau semiintensive.
Boni se remarcă printr-o rezistenţă generală
bună faţă de factorii de stres. Tolerează bine variaţiile de temperatură, secetă şi arşiţa solară. Rezistent la VMT (virusul mozaicului tutunului).
Este un soi stabil, cu fructe uniforme, pe toate perioada de vegetaţie. Fructele sunt de tip
blocky, cu 3-4 lobi, cărnoase, dulci. Sunt de
8–10 cm lungime şi 7–8 cm lăţime de 140–160 gr.
Densitatea recomandată este 7 plante/m2. Producţiile medii obţinute sunt in jur de 45 t/ha.

Boni –
Soluţia cultivatorilor
în condiţii modeste

Soiul nu are pretenaţii la îngrăşăminte solubile,
folie mulci sau picurare. Printr-o simplă fertilizare de bază si o doză de azot la plantare soiul este
asigurat cu substanţe nutritive. În caz fericit se
poate cultiva si fără irigare însă 2–3 udări prin
aspersie sau inundare acoperă cu siguranţă necesităţile plantei.

Vă dorim succes în producţie!

Agrilul vă asigură timpuietatea
în condiţii de camp
De ce acest decalaj?
Păi, am decalat plantarea dintr-un motiv simplu
şi anume cultura care am plantat-o mai timpuriu am înfiinţat-o la tunel acoperit cu agril ca să
o feresc de vreun îngheţ târziu de primăvară care
poate surveni oricând în prima decadă a lunii mai
şi astfel îmi asigur şi timpurietatea produselor.
Cum s-a prezentat cultura după înfiinţare?
Nu am avut probleme mai ales că am aplicat şi
tehnologie. Pe lângă agril, am folosit şi picurare la toată cultura şi am administrat după posibilităţi şi îngrăţăminte solubile. Am fost foarte

surprins de rezistenţa Brillantului faţă de boli.
Singurul inconvenient a fost fluctuaţiile mari de
temperatură chiar şi spre sfârşitul lunii mai.
Când aţi început recoltarea?
Cultura la tunel evident a fost mult mai timpurie,
undeva de prin 25 iunie am început recoltarea.
Ardeii erau foarte frumoşi cu o greutate medie
de 180–200 g, culoare albă şi o pulpă groasă şi
gustoasă. Sincer când am ieşit la piaţă nu îţi puteai da seama dacă sunt recoltaţi din câmp sau
din solar. Datorită grosimii pulpei nu am avut
pierderi în urma transportului.

Brillant F1:
marfa frumoasă
are întotdeauna
trecere şi preţ bun!

Aţi întâmpinat probleme în timpul verii?
Categoric NU! Deşi a fost o vară când soarele nu
încălzea treptat, ci pur şi simplu ardea imediat
după răsărire, cultura de ardei a produs şi am
putut recolta constant. Nu am observat flori sau
fructe avortate din cauza căldurii, plus de asta
planta era robustă, cu rădăcini puternice şi îşi
dezvolta un foliaj bogat ce ofera protecţie bună
în timpul arşiţelor de vară.
Cum aţi încheiat sezonul cu Brillant F1?
Eu am fost foarte mulţumit de producţie şi de
calitatea ardeilor, implicit de profitul frumos de
pe urma comercializării produselor pe piaţă. În
concluzie Brillant F1 este un ardei gras, nu foarte pretenţios faţă de condiţiile de cultură si care
nu dezamăgeşte în cultură.

Raport plantă –
fruct echilibrat

castravete

castravete
Karolina F1:
suport pentru o
cultură rentabilă de
castraveţi cornison
Eficacitate
maximă + calitate +
cheltueli minime =
Karolina F1

Cultură comparativă
puternic infestată cu mană

hibrizilor din comerţ, la Karolina F1, deja şi
primele fructe păstrează raportul standard de
lungime-lăţime. Fructele de culoare verde închis
se inseră de tulpină, cu peţiol lung, care permite
recoltarea din ciorchine a fructelor mari, fără ca
cele în creştere să fie afectate.
Atât în condiţii protejate cât şi câmp liber
lăstărirea laterală este continuă cu lăstari scurţi
şi puternici. După îndepărtarea primilor 4–5
lăstari, lucrările manuale se reduc, rezumânduse doar la dirijarea braţului principal. Acest lucru
poate duce la economisire semnificativă pe
parcursul perioadei de vegetaţie.

Pentru cei care produc în solarii de mică înălţime
cu o lungime de peste 30 m sau în câmp liber,
este recomandat să aleagă un hibrid cu rezistenţă
sporită la Peronospora (mană). Din acest punct
de vedere Karolina F1 este alegerea perfectă.
În condiţiile anului 2010 cu precipitaţii multe
şi cu luminozitate redusă, această rezistenţă
şi-a manifestat eficient la maxim. Deşi această
rezistenţă este un element principal, nu este
suficientă pentru garantarea culturi dorite, la
Karolina F1 este completată de o capacitate
bună de producţie şi o calitate ireproşabilă a
fructelor.
Karolina F1 este cel mai recent rod al
procesului de ameliorare din laboratoarele ZKI.
Se mândreşte cu o timpurietate remarcabilă o
fructificare echilibrată pe tot parcursul perioadei
de vegetaţie o producţie totală la nivelul
ultimelor cerinţe şi rezistenţa sporită la mană.
Foliajul rezistent de o dezvoltare medie suportă
bine condiţiile de stres. Planta nu avortează
fructele chiar la călduri excesive.

Altă reducere de investiţie se obţine datorită
rezistenţei la mană. Pe această latură se poate
economisi cel putin 15–30% din tratamentele
fitosanitare, având în vedere ca apărarea
împotrivă manei este cel mai dificil şi costisitor
tratament. Folosind Karolina F1 tratamentele
sunt mai rare şi se poate folosi substanţe mai
ieftine.

Fructificare excelentă la Karolina F1
Fructele sunt tari, ferme, rezistente la transport,
nesensibile la stafidire sau pierderea apei,
crocante chiar şi după prelucrare. Uniformitatea
castraveţelor se caracterizează de la începutul
intrării în fructificaţie. Contrar cu majoritatea

În acelaşi condiţii
Karolina F1

Reducerile de investiţie se continuă şi la fertilizare.
Datorită rădăcinii agresive şi bine dezvoltate care
pătrund adânc în sol, preluarea substanţelor
nutritive se face cu uşurinţă, ceea ce duce la o
reducere a necesarului de îngrăşăminte. Faţă de
hibrizii obişnuiţi, la Karolina F1 se poate folosi
o doză de îngrăşământ cu 15-20% mai mică. La
1000 de litri de apă de irigat este suficient 1–1,2 kg
de fertilizanţi.

Trăsăturile hibridului
Karolina F1
1. Rezistenţa sporită faţă de mană şi virusul
mozaic al castraveţelor.
2. Extratimpurietate.
3. Productibilitate bună.
4. Culoare şi formă atractivă în toate
categoriile de mărime.
5. Coaja fructelor mai puternică =>
rezistenţă la transport şi ofilire.
6. Păstrarea bună în timp, rămâne crocant
şi după prelucrare.
7. Datorită lăstarilor laterali puternici, dar
scurţi, necesită lucrări mai puţine în
vegetaţie.
8. Rădăcina puternică => investiţie mai
puţină în îngrăşăminte.
9. Recomandat pentru spaţii protejate ciclu
1, 2 şi câmp liber.
Internoduri scurte, fructificare în ciorchine

Productivitate Karolina F1

Pe baza acestor
caracteristici putem afirma cu fermitate, că hibridul
Karolina F1 este o
alegere perfectă
pentru cei care
doresc să aibă o
cultură stabilă cu
productivitate
mare şi cu investiţii
minime.
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pepeni galbeni
Gama de pepeni
galbeni

Brennus F1

Brennus F1
Hibrid timpuriu cu excelente calităţi de depozitare şi gust inedit!

pepeni
ZKI 5832 F1
Nostalgia aromei şi
gustului din trecut!
ZKI 5832 F1
hibrid de pepeni galbeni,
tip Galia, care
prezintă:
 coacere timpurie (62–65 zile)
 vrej robust, cu frunze de culoare verde
închis şi rezistente
 capacitate bună de regenerare
 coaja cerată, la maturitate de culoare
galben-pai
 gust şi arome inedite
 pulpa de culoare alb-verzuie, conţinut ridicat de zahăr, zemos şi plăcut parfumat
 fructele de 1–1,3 kg
 capacitate de păstrare excelentă
 în culturi din câmp prezintă toleranţa
mărita faţă de Mană
 se pretează pentru culturi atât în spaţii
protejate cât şi în câmp
ZKI 5832 F1 este recomandat producătorilor care doresc să comercializeze un pepene atractiv vizual, combinat cu un parfum
îmbietor si un gust excelent!

Topaz
Timpurietate coroborat
cu productivitate şi
un gust inedit!

ZKI 5832 F1

Brennus F1 hibrid de pepeni galbeni, tip Cantalup, ce prezintă următoarele caracteristici:
 coacere timpurie (65-68 zile), cu raport
mare de producţie la primele recoltări
 capacitate bună de fructificare
 vrej robust şi rezistent
 toleranţă bună faţă de boli şi dăunători
 dinamica coacerii echilibrată
 fructele de mărimea 1,2–1,5 kg
 coaja fructelor e puternic cerată, la coacere
de culoare galben-pai şi brazde verzui
 capacitate excelentă de păstrare şi
transport
 pulpa de culoare portocaliu, cu conţinut
ridicat de zahăr
 gust şi arome inedite
 se pretează pentru culturi în spaţii protejate sau câmp liber
Brennus F1 e recomandat în primul rând producătorilor care în condiţii de cultura intensivă doresc:
 un produs cu aspect extern şi intern plăcut, capacitate bună de păstrare
 o cultură timpurie şi producţie ridicată
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Topaz, soi de pepeni
galbeni, tip Galia, care
se remarcă prin:
 soi extratimpuriu (62 zile)
 material semincer de mare stabilitate genetică
 fructele rotunde, cerate, de 1,3–1,5kg în
medie
 coaja la coacere de culoare galbuie
 pulpă alb-verzuie, zemoasă, gust echilibrat
 creştere moderată, capacitate bună de regenerare
 rezistenţă generală bună împotriva bolilor
 capacitate mare de producţie
 recomandat producătorilor care comercializează producţia imediat
 se recomandă în culturi intensive sau extensive în câmp
Soiul Topaz îl recomandăm în primul rând producătorilor care doresc recolte timpurii cu investiţii reduse.

LENTUS F1
În urma cercetărilor efectuate de firma ZKI Seminţe SRL, pentru a satisface cerinţele producătorilor, în sezonul 2011 a creat un nou hibrid
extratimpuriu. Hibridul Lentus F1 se caracterizează prin timpurietate, calitate şi rezistenţă.
Un element important pe lângă calitate şi timpurietate (care asigură un profit considerabil în
timp cât mai scurt) este rezistenţa generală.
Pentru a contrabalansa condiţiile meteorologice
tot mai vitrege sunt tot mai căutaţi hibrizii timpurii, dar totodată şi rezistenţi la aceste condiţii.
Lentus F1 este un hibrid de pepene extratimpuriu (perioada de vegetaţie 62-65 de zile) de tip
crimson, cu o capacitate de producţie ridicată.
Are o creştere viguroasă cu un foliaj foarte bine
dezvoltat şi din acest motiv fructele nu prezintă defecţiuni la arşiţa solară. Datorită dimensiunilor echilibrate (7–9 kg) este excelent pentru
lanţuri de magazine şi pentru export. Pulpa este
compactă, de culoare roşu închis cu un conţinut
ridicat în zahăr. Capacitate excelentă de păstrare atât în câmp cât şi în depozite. Datorită pulpei compacte şi fermităţii coajei rezistă bine la
transport. Capacitate bună de regenerare. Fruc-

tifică foarte bine şi are o rată de producţie foarte
ridicată la prima recoltare. Cultivarea este indicată în condiţii intensive şi semiintensive
dar rezultate bune s-au obţinut şi în condiţii extensive. Are o toleranţă sporită faţă
de boli. Datorită acestei toleranţe şi a foliajului bine dezvoltat se reduc cheltuielile
fitosanitare.
Acest produs este destinat producătorilor, în
condiţii intensive sau
extensive, pentru care
contează timpurietatea
şi siguranţa dată de rezistenţa generală a plantei.

Vă dorim succes în
producţie!

varză
Varză timpurie şi
de vară

În speranţa unei
colaborări cât
mai fructuoase vă
dorim succes în
producţie!

În ultimii ani producerea legumelor în câmp liber
a avut mult de suferit din cauza capriciilor climatice, dar mai ales au avut de suferit culturile extratimpurii sau timpurii. În această categorie intră şi
culturile de varză, care în 2010 au suferit din cauza precipitaţiilor abundente de primavară şi apoi
din cauza lipsei acestora pe timpul verii. Pe lângă
factorii climatici de diminuare semnificativă a producţiilor, mai intervine, inevitabil şi factorul uman.
Numai cine nu munceşte nu greşeşte. De aceea e
foarte important să ştim ce soiuri, hibrizi să alegem şi să o facem conştientizând că nu putem forţa „mâna naturii” şi fiecare cultură are ciclul ei de
semănat, de plantat, de vegetaţie şi de recoltare.
În speranţa că sfaturile noastre vă vor fi de folos în deciziile luate cu referinţă la culturile de
varză, vă prezentăm sortimentul ZKI din acest
domeniu.

varză
Zeus F1deţine o perticularitate unică şi anume
faptul că căpăţâna este formată la 60 de zile şi se
poate recolta, având cca 1–1,1kg; dar se poate
ţine în câmp până spre 90 de zile când căpăţâna
atinge greutatea de 1,5–2kg, fără riscul de pierdere din producţie din cauza crăpării căpăţânilor. Astfel aveţi perioada de câteva săptămâni
când puteţi jongla cu cererea şi oferta de pe piaţă, asigurându-vă un profit maxim.

Posibilitatea de achiziţionare de produse proaspete pe tot parcursul anului determină faptul că
cerinţa de astfel de produse este comtinuă. Perioada critică din punct de vedere al ofertei este
primăvara, când produsele din depozite sunt
spre sfârşite, iar produsele „noi”, proaspete încă
nu se pot recolta. De aceea ZKI a dezvoltat hibridul de varză Hornet F1, un hibrid extratimpuriu,
cu o perioadă de vegetaţie de 51–53 zile de la
plantare, fiind unul dintre cei mai timpurii hibrizi
de varză de pe piaţă.

Caracteristicile hibridului ar fi pe lângă cele mai
sus menţionate: culoarea verde deschis, căpăţâna rotundă, densă.

subţiri, cotor scurt. Frunzele bazale apără bine
căpăţâna. Nu e predispusă la putezire. Căpăţâna
de culoare verde deschis ce aminteşte de fragezimea primăverii.
Caracteristicile de piaţă a lui Hornet F1 sunt:
căpăţâna rotundă, densă formată din frunze

Hornet F1 este un hibrid vegetativ, astfel încât
nu necesită tehnologie intensivă de aprovizionare cu substanţe nutritive. Datorită sistemului
radicular bine dezvoltat, suportă bine frigul
din perioada de primăvară. Nu e predispus să
genereze tijă florală din cauza stresului tehnologic sau climatic. Fiind vorba de o varză destinată consumării în stare proaspătă, vă recomandăm să aveţi în vedere perioada de vegetaţie , pentru că după ce căpăţâna a atins acest
stadiu trebuie neaparat recoltată. Datorită faptului că este vegetativă şi puterea de creştere
este mare, riscul de crăpare a căpăţânii e mare
după acest interval.
Recomandăm:
 în solarii reci: plantarea între 15–28
februarie
 în câmp liber (la tunel acoperit cu agril):
15–30 martie
 în câmp liber: 1–15 aprilie
Schema de plantare pentru Hornet F1 este de
40×50 cm, dar se poate şi în schemă de 40×40.
Căpăţânile sunt uniforme la recoltare 0,8–1,2 kg.
Coacerea în acelaşi moment este un avantaj
pentru producătorii care vor să valorifice terenul
şi pentru ciclul 2 de cultură, vară.
În perioada de vară există riscul ca oferta să depăşească cererea de produse. În acest caz preţurile scad vertiginos şi astfel eforturile depuse
de către producători divin neprofitabile. Pentru
eliminarea acestui risc ZKI vă propune hibridul
de varză Zeus F1.

Recomandăm:
 în câmp: cu plantare din 15 martie la tunel acoperit cu agril
 în câmp: cu plantare la începutul lunii
aprilie când a trecut riscul brumelor de
primăvară
 în câmp (ciclu 2): plantare la începutul lunii august pentru recoltare toamnă.

Rădăcină Hornet F1 ( dreapta) –
rădăcină control (stânga)

Zeus F1

csemegekukorica
conopidă

ceapă

Noutate de
conopidă din gama
Zki

„Viteazul”
Vitéz F1

Ubac F1 –
Hibrid de conopida cu
inflorescenă albă cu protecţie
sigură.

Maturitatea inflorescenţei
este evidentă

În urma cercetărilor recente firma Zki sa luat
decizia să scoate pe piaţă o nuoă gamă, gama
vărzoasă. Pe parcursul testărilor, şi acum ca şi
întodeauna, am avut în vedere să obţinem un
produs care corespunde cerinţelor pieţii. Pentru ca această investiţie să fie rentabilă, noul
produs trebuie să fie dotat cu trăsături care
asigură poziţia de leader pe timp îndelungat
în segmentul adecvat. La fel trebuie asigurat şi
condiţiile în care acest hibrid poate să-şi păstreze în timp calităţile, respectiv puritatea liniilor din care sau obţinut.
Hibridul Ubac F1 face parte din grupa semitimpurie care se remarcă prin calitatea inflorescenţei. Perioada de vegetaţie este aproximativ 75–
80 zile, perioada care este valabil şi în condiţiile
extreme. Perioadele de plantat sunt primăvara
şi toamna astfel recoltele se obţin in luniile mai
– iunie respectiv semptembrie – octombrie.
Punctul forte a hibridului este capacitatea de a
produce inflorescenţe uniforme. Greutatea de
1,3–1,5 kg este dată de compactitatea inflorescenţelor. Frunzele cerate şi erecte protejează
partea consumabilă până la sfârşitul perioadei
de vegetaţie. Frunzele interioare acoperă bine in-

Structura inflorescenţei este densă
florescenţa fină de culoare albă până la recoltare.
La maturitate frunzele marginale se ofilesc astfel
devinind astfel evident ordinea de recoltare.
Creşterea energică, tulpina lungă şi poziţionarea inflorescenţei mai ridicată sunt trăsături
preferate de producător. Cu toate acestea Ubac
F1 rezistă foarte bine la cădere având tulpina
groasă şi puternică. Datorită radiculaţiei agresive se poate cultiva şi în condiţiile mai puţin
favorabile.

Problema veşnică a producătorilor pentru
piaţă internă este varietatea mărfii. Cu cât
este standul mai „larg”, şansa de a servi clienult este mai mare. Pe lângă asigurarea varietăţii de legume un producător inteligent
are în vedere şi perioadele în care vinde un
anumit produs. El trebuie să fie prezent pe
piaţă săptămânal pentru a nu-şi pierde clienţii. Având în vedere că lanţurile de magazine au portofoliu toat mai larg, gama
de legume e disponibilă tot timpul anului,
aceasta „luptă” pentru client este mult îngreunată pentru producătorii mici.
Totuşi există câteva tipuri de produse din gama
legumelor care pot fii găsite la standurile micilor
fermieri aproape permanent, cartofii, unele vărzoase şi cu o alegere potrivită ceapa.
Ce înseamnă o alegere potrivită? Ce trebuie
să urmărim când alegem soiul sau hibridul de
ceapă pe care dorim să cultivăm?

Hibridul Ubac F1 datorită creşterii puternice şi a frunzelor erecte foloseşte bine terenul
putând fi cultivat cu o densitate relativ mare.
Inflorescenţele sunt destinate atât pentru vânzare în piaţă cât şi pentru prelucrare.

La ceapă poate cel mai important lucru este capacitatea de păstrare. Ceapa poate fi vândută nu
numai la recoltare în lunile august, septembrie
rareori octombrie şi noiembrie. Un soi bine ales
se păstrează fără pierderi chiar şi până la sfârşitul
lunii mai. Soiul Vitez F1 datorită procentajului de
substanţă uscată de peste 10% se păstrează până
primavară târziu fără pierderi semnificative.

Profitaţi de avantajele hibridului Ubac F1 de la
ZKI Seminţe şi cultivaţi conopidă începând din
primăvara devreme până toamna târzie.

Alte trăsături importante sunt timpurietatea şi
uniformitatea bulbilor. Soiul Vitez F1 semănat
primăvara devreme se poate recolta deja la ju-

Maturitatea inflorescenţei este evidentă

mătatea lunii august sau în anii secetoşi chiar
puţin mai repede. Bulbii sunt de mărime medie,
uniformi, bine acoperiţi cu solzi protectori de
culoare arămie şi formă sferică puţin turtită. Datorită solzilor chitinizaţi, care formează un strat
dublu, se poat recolta şi mecanic fără ca bulbii
să fie afectaţi sau dezveliţi.
Este o alegere perfectă şi pentru producătorii
mari care lucrează pentru export sau lanţuri de
magazine. Pe lângă faptul că soiul corespunde
în totalitate mecanizării (semănat, recoltat, ambalat etc.) rezistă bine la transport şi manipulat.
Comparativ cu hibrizii cu creştere rapidă, care
acumulează o cantitate însemnată de apă şi la
transport sau în depozite la o mică presare deja
bălteşte apa dedesubtul grămezii, la soiul Vitez
acest lucru nu se întâmplă. Nu are nevoie de sortări periodice frecvente.
În concluzie: necesită lucrări minime manuale în
depozite şi avantajul pentru producătorii mari
este faptul că poate livra marfa în decursul mai
multor luni având posibilitatea de a jongla cu
preţul mărfii.

Optaţi şi D-voastră
pentru soiul Vitez!

bolile răsadurilor

rolul microelementelor

Bolile şi dăunătorii
răsadurilor
(partea a II-a)
„Întotdeauna
citiţi şi utilizaţi
produsul
(pesticidul)
conform indicaţilor
de pe etichetă!”

Ofilirea vasculară

Cele mai frecvente boli care apar imediat
după răsărire sunt: căderea sau putregaiul
plantelor, putrezirea sau înnegrirea rădăcinilor, mana, făinarea, fuzarioza. Aceste boli
sunt provocate de ciuperci de sol, cele mai
frecvent întâlnite sunt Rhizoctonia solani,
Fusarium spp. şi Pythium debaryanum.
Căderea sau putregaiul plăntuţelor este provocat de ciuperca Pythium debaryanum, care este
ciuperca cea mai frecventă şi cea mai păgubitoare care afectează producerea de răsaduri, ea
fiind comună pentru cele mai importante specii
legumicole înmulţite prin răsad (tomate, castraveţi, vinete, varză, ardei).

Rolul
microelementelor
Microelementele sunt prezente în cantităţi
mici în ţesuturile plantelor. Prezenţa lor este
însă absolut necesară. Ele intervin în metabolismul general, în creşterea şi dezvoltarea
plantelor şi în procesele de imunitate. Dintre
microelemente cele mai importante sunt:
Zinc (Zn), Cupru (Cu), Fier (Fe), Bor (B), Mangan (Mn), Molibden (Mb).
Bacterioză provocată de umiditatea relativă
ridicată a aerului

Cuprul este esenţial tuturor plantelor şi are rol în
formarea clorofilei, în germinarea seminţelor, în
sporirea rezistenţei la secetă şi în aprovizionarea
cu apă. Lipsa cuprului în plantă se manifestă prin
ofilirea frunzelor tinere la cartofi, ofilirea frunzelor la salată. (Vezi poza 23)

Factorii care favorizează apariţia bolii sunt: temperatura prea scăzută, faţă de pretenţia fiecărei
specii legumicole şi/sau udatul prea des.

Simptome pe răsaduri necălite
imediat după plantare

Alte boli care apar în faza de răsad sunt putrezirea sau înnegrirea rădăcinilor, mana. Aceste
boli se tratează cu acelaşi produse care se folosesc şi la combaterea căderii plăntuţelor.
Făinarea este o altă boală care poate să apară.
Tratamentul se execută la apariţia bolii folosind
unul din produse care au substanţa activă sulf,
propiconazol.
Pe lângă boli, dăunătorii pot produce pagube
importante răsadurilor. Coropişniţa este cel mai
frecvent dăunător şi cel mai periculos.

Zincul are rol în sinteza clorofilei, creşterea plantelor, sporirea rezistenţei la secetă şi ger, în fecundare, în fixarea azotului de către leguminoase. Lipsa
de zinc se manifestă pe cernoziom şi soluri alcaline cu pH de 7,8, pe soluri reci cu exces de umiditate şi cu temperaturi scăzute. (Vezi poza 5)

Cupru (Cu)

Plăntuţele atacate se ofilesc, se putrezesc la bază,
tulpina şi rădăcina sunt subţiate ca un fir de aţă
neagră. Datorită pieirii plăntuţelor pe stratul de
răsad apar goluri. Infecţia începe totdeauna din
sol, unde trăieşte ciuperca.

Dacă vrem ca această boală să nu apară este
obligatoriu dezinfecţia amestecului în care se
produce răsadul, folosind următoarele produse:
Previcur, Proplant, Folpan, Captadin, Zeama Bordeleză. Tratamentul trebuie continuat şi după
semănat, la răsărire şi repicarea răsadurilor, stropind patul germinativ. Înainte de plantatul răsadului cu 2–3 zile, se execută un nou tratament
cu aceleaşi produse. Dacă boala totuşi apare se
elimină plantele distruse, concomitent se execută un tratament chimic, se asigură o aerisire corespunzătoare şi o temperatură optimă. Pe golurile, unde plăntuţele au fost distruse de boală, se
recomandă o dezinfecţie folosind praf de var.

Zinc (Zn)

de carenţa fierului care apare pe toată frunză sau
carenţa de magneziu care apare pe frunzele bătrâne. Lipsa manganului provoacă pierderi mari
la spanac, fasole, cartof, mazăre. Apar pete galbene pe frunzele de sfeclă. Excesul de mangan
produce efecte toxice şi se manifestă sub formă
de pete brune, care apar pe frunzele mai bătrâne.
Plante indicatoare ale excesului de mangan sunt:
varza, conopida, tomatele, porumbul. La aceste
specii sunt afectate rădăcinile, care se brunifică şi
pe frunze apar pete necrotice. (Vezi poza 7)

Molibden (Mb)
Măreşte cantitatea de azot fixat biologic la
leguminoase şi asigură uutilizarea completă
a azotului de către plante. Lipsa de molibden afectează în special conopida, tomatele,
salata, spanacul, pepenele, dovleacul. Molibdenul este foarte important la conopidă. Cu
adăugarea molibdenului se poate mări rezistenţa conopidei faţă de temperaturi scăzute.
Când se dă prea mult azot în primele faze de
vegetaţie şi apare un fenomen fitotoxic trebuie intervenit cu stropiri pe baza de molibden. (Vezi poza 1)

Fier (Fe)

Căderea plăntuţelor înainte de repicare
(Phytium A.)
Se combate cu Sintogril, Grilosin. Aceste produse
se împrăştie pe sol şi se încorporează la 2–3 cm
adâncime. Păduchii de frunze şi musculiţa
albă se combat la apariţie, folosind produse
cu substanţă activă: pirimifos metil, tiacloprid,
imidacloprid+deltametrin.
La apariţie se combate şi melcul fără cochilie
(limaxul cenuşiu) folosind produse cu substanţa
activă metaldehidă, metiocarb, împrăştiate pe
sol, de regulă seara, fără încoporare.
Pentru a obţine răsaduri cât mai sănătoase şi
rezistente la boli şi dăunători se folosesc biostimulatorii. Înainte de plantare, cu 2–3 zile, se
recomandă să udăm stratul cu o soluţie biostimulator care favorizează dezvoltarea rapidă a
rădăcinilor şi o prindere totală a plantelor.

Fierul este utilizat de plante sub formă de săruri
feroase şi ferice. Fierul influenţează fotosinteza,
fosforilarea oxidativă şi metabolismul azotului,
catalizează biosinteza pigmenţilor clorofilieni
şi carotenoizi. Lipsa lui provoacă îngălbenirea şi
albirea frunzelor tinere. Este prezent în cantitate
mare în spanac. (Vezi poza 6)

Bor (B)
Are un rol fiziologic multiplu, participând în metabolismul plantei. Borul stimulează creşterea şi
dezvoltarea plantelor şi în special al rădăciniilor şi
tulpinilor precum şi fecundarea florilor. El se află
în cantităţi mari la sfeclă, ridichi. Insuficienţa lui
în nutriţie provoacă cloroză, răsucirea şi deformarea frunzelor superioare, oprirea proceselor de
creştere şi dezvoltare, apariţia de pete brune sau
negre în interiorul fructelor. Lipsa lui produce pagube mari la sfeclă, conopidă. (Vezi poza 4)

Mangan (Mn)
Manganul este necesar pentru reducerea nitraţilor. Manganul are rol stimulator în creşterea
plantelor, în formarea florilor. Simptomele de carenţă la dicotiledonate apar sub formă de cloroză la frunzele tinere, între nervuri, spre deosebire
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De ce să alegem hibridul!
În speranţa că sfaturile noastre vă sunt de folos şi veţi fi alături de noi şi în sezoanele următoare,
colectivul ZKI Seminţe vă urează:

Culturi bogate!
Tot pe această cale vă informăm că următoarea editie a revistei ZKI Info va apărea în luna
Octombrie 2011! Vă mulţumim!

Ing. Panic Cristian
tel.: 0742074377

Ing. Ionescu Catalin
tel.: 0756060752

Ing. Tóth Lajos
tel.: 0756060753

SC. ZKI Seminţe SRL.
Str. Calea Armatei Române nr. 42.  445100 Carei, Jud. Satu – Mare
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