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Rezultate excelente în culturi de
gogoşar cu Olympia F1 şi Bihar F1

În România anului 2012, condiţiile climatice au
avut extreme dintre cele mai nefericite de la ninsori
abundente, la primăvară ploioasă, urmate de o secetă
cum nici cei mai vârstnici nu îşi amintesc să fi fost în
ultimele decenii.
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Cele mai mult au avut de suferit ca de obicei culturile
amplasate în câmp. Principalele bazine legumicole şi
culturi legumicole au avut mult de suferit din cauza secetei.
Fântânile sau puturile forate nu au putut face faţă în totalitate
necesarului de apă pentru irigare.
Acest sezon a scos în evidentă şi cât de vulnerabilă este
politica statului, dar şi cât de vulnerabilă şi instabilă e piaţa
de legume din România.
Ce putem observa e faptul că producătorii nu au rămas
cu marfă nevândută, ca şi în anii anteriori, şi preţurile de
achiziţie s-au menţinut în valori decente.
Una dintre culturile cele mai afectate de secetă a fost cultura
de gogoşari, unde încă predomină pe suprafeţe foarte mari
sămânţa adunată sau culturi înfiinţate cu soiuri, dar cu o
provenienţă de multe ori incertă.
Producători din marile bazine legumicole au semnalat faptul
că nu le-au fost înşelate aşteptările şi faptul că e întradevâr
mai profitabil să investesc în tehnologie şi să cultiv pe
o suprafaţă pe care pot să o administrez corect din toate
punctele de vedere, decât să mă întind pe suprafaţa mare,
să scap cultura de sub control, şi să nu pot nici să asigur o
calitate bună.

Productivitate cu Bihar F1

Bihar F1, fructe pe alese

Calitatea este criteriul care de multe sezoane primează pe pieţele de EnGross, dar şi pe tarabe. De ce să lăsăm, noi ca producători, să ne invadeze
pieţele marfa de import când şi noi avem posibilitatea de a asigura
pieţei calitate şi odată cu calitatea şi tehnologizarea culturilor vom avea
şi cantitate suficientă. Calitatea este remunerată mai bine decât masa
obişnuită, decât standardele.
Ce vă poate oferi ZKI Seminţe ca alternativă la acest tip de
sâmânţă?
În gama noastră de produse se află doi hibrizi de gogoşar, care v-au fost
prezentaţi de atâtea ori, şi anume Olympia F1 şi Bihar F1! Sezonul 2012, a
evidenţiat încă o dată, dacă era cazul, potenţialul productiv şi capacitatea
de a rezista la factorii de stres climatici cu brio. Unul dintre principalele
aspecte a fost cât de bine rezistă foliajul, cât de bine acoperă fructele, şi
cât de mult se reduc pierderile cu arsură solară.
Primul pas în a trece de la un soi tradiţional sau sâmânţa adunată este
Olympia F1, un hibrid de gogoşar extratimpuriu, cu fructe ce pot atinge
în medie 250 grame, pulpă foarte gustoasă, chiar din verde este dulce, de
un roşu închis ce îl face irezistibil pe pieţe. Sistem radicular bine dezvoltat,
foliaj bogat ce în condiţii de arşiţă solară protejază la maxim fructul. De
aceste caracteristici s-a convins şi D-nul Ghinereanu Aurel din localitatea
Dridu, judeţul Ialomiţa.
Un pas mai mare, sau urmâtorul pas e cultivarea hibridului de gogoşar
Bihar F1, care fără falsă modestie putem afirma că este vârful piramidei
în cazul culturilor de gogoşar. Deşi este uşor mai mic ca şi fruct, faţă
de Olympia F1, media fiind de 220 grame, Bihar F1 compensează prin
producţie de neegalat. Planta este foarte robustă, foliaj bogat care
acoperă cu succes fructele, nepermiţând razelor solare să le păteze,
toleranţa ridicată la stres climatic, nu avortează. Fructele au aspect
comercial excelent, frumos definite în 4-lobi, cu pulpă fermă, dulce, roşu
-grenă, îşi păstrează prospeţimea perioadă îndelungată după recoltare.
Calităţi ce pot fi confirmate de numeroşi producători din toate bazinele
care cultivă gogoşari, noi în schimb amintim doar pe D-nul Dragomir Nicolae din localitatea Brezoaiele, judeţul Dâmboviţa.

Bihar F1 la Dl. Dragomir Nicolae, Brezoaiele, Jud. Dâmboviţa

Un lucru este cert: cei care îşi fac calcule şi investesc în înfiinţarea culturilor
în mod raţional, nu aşteaptă doar mila “cerului”, şi care doresc să asigure
calitate ce e întotdeauna recompensată au an de an de câştigat.

Olympia F1 – foliaj bogat

Olympia F1 la Dl. Ghinereanu Aurel, Loc. Dridu, Jud. Ialomiţa

5

EVALUAREA SEZONULUI DE LUBENIŢĂ
De la an la an, condiţiile climatice sunt din ce în ce mai vitrege
culturilor amplasate în câmp, mai ales cu acele culturi care trebuie să
suporte capriciile primăverilor.

producătorii din zona Dăbuleni, care au îmbinat preţul bun de
start de sezon cu timpurietatea, dar la fel de important cu calitatea
pepenilor.

Anul 2012 a început cu ninsori abundente bine venite la producătorii
şi nimeni nu se gândea la ce secetă va urma să fie pe parcursul verii.
Cei care cultivă pepeni au avut mult de furcă înca de primăvara
devreme; ploile abundente au întârziat perioada de plantat, iar dacă
s-a putut planta vijeliile au distrus tunelele culturilor înfiinţate la
începutul lui Aprilie.

La mijlocul sezonului unde preţul a mai scăzut la 0,7/kg en-gross
şi producţia s-a aglomerat la pepeni tip crimson, de căştigat în
continuare, au avut producătorii care au ales hibridul Nosztalgia F1
de culoare neagră care este tot mai căutat pe piaţa Românească.
În cazul Nosztagia F1 piaţa de desfacere este mai sigură neexistând
riscul să râmăneţi cu marfă nevândută şi preţul era cu 0,2-0,3 lei mai
ridicat decât la pepeni vărgaţi.

Mulţi au fost demoralizaţi şi nu se aşteptau la ce va urma:

Zona Dăbuleni
De căştigat au avut cei care au optat pentru un hibrid extratimpuriu
şi care suporta mai bine capriciile vremii de primăvară, care au o
toleranţă mai bună la bolile din sol, în special la fuzarioză.
De aceea au fost cultivaţi de producătorii din Dăbuleni, hibrizii
timpurii ai firmei ZKI-Seminţe: Lentus F1 şi Sultan F1, prima recoltare
fiind la aproximativ 65 zile de la plantare. Sezonul a pornit prin 20
iunie, preţurile de vânzare la prima recoltare erau de 1,5 LEI/kg la engross, iar la cuţit la pieţele din Craiova şi Slatina era de 2,0 LEI/kg.
Lentus F1 şi Sultan F1 prin timpurietate, rădăcină puternică, foliaj
bogat şi fructificare abundentă au fost de mare ajutor acestor

Nosztalgia F1 s-a comportat excelent în condiţiile climatice ale
primăverii anului 2012, răspunsul la perioada rece şi căldură mare
este legarea excesivă cu fructe, fără să avorteze, vrej puternic şi un
foliaj bogat ce oferă siguranţă împotriva arşiţei solare. În segmentul
pepenilor cu coajă neagră, Nosztalgia F1 este un concurent
competitiv pe piaţă, hibridul este îndrăgit şi cultivat de tot mai mulţi
producătorii din zona Dăbuleni. Cultivând hibrizii ZKI veţi obţine
timpurietate şi calitate!

Zona Moldovei
În Moldova, cele mai cunoscute bazine cultivatoare de pepeni
sunt în zona Tecuci şi partea de Sud a judeţului Brăila, unde ZKI
Seminţe colaborează cu producătorii din zonă oferindu-le hibrizi de

pepeni care corespund cerinţelelor lor căt şi a consumatorilor prin
timpurietate, productivitate şi calitatea fructelor.
Unul dintre cei mai cultivaţi hibrizi ZKI e Nosztalgia F1, un pepene
cu coajă neagră, asul din mâneca fiindu-i timpurietatea remarcată de
producătorii, rezistenţa la stresul climatic. Având fructe rotunde, uşor
ovale, cu o greutate medie de 7-9 kg, miez compact, capacitate de
producţie ridicată, putere mare de înnoire a plantei. Prima recoltare
a fost la sfârșitul lunii Iunie când preţul era de 2 lei en-gros si 3 lei
la tarabă. În acelaşi timp e căutat de intermediari pentru rezistenţa
bună la transport căt şi de consumatori apreciind culoarea, gustul şi
aroma miezului, un pepene făcut pentru a fi vândut la cuţit.
Din gama de pepeni vărgaţi putem aminti Lentus F1 un hibrid care
are două atuuri neîntălnite la nici un alt pepene şi anume este extratimpuriu şi cea mai importantă calitate e dată de procentul mare al
producţiei la prima recoltare. Acestuia i se adaugă încă un hibrid de
pepene vărgat Sultan F1, un hibrid timpuriu care ne dă continuitate
pe parcursul sezonului. Ambii având calităţi remarcate de producători,
amintind o rezistenţa bună la boli şi la condiţiile climatice, aspect
comercial plăcut şi nu în ultimul rând calitate ce caută clientul final.

Lentus F1, Gottlob, Jud. Timiş

Fiind din Tecuci, trăiesc în acest bazin legumicol şi discutând cu
foarte mulţi producători de pepeni, am văzut că şi ei, dar şi noi
cei care adunâm informaţiile am ajuns la acelaşi numitor comun:
investiţia (contestată de mulţi că naşte sacrificii) e cea care aduce
profitabilitatea. Aşa că degeabă pun la tunele dacă nu am o sămânţă
bună, degeaba pun hibrizi dacă nu le ofer un minim de hrană, apă sau
o tehnologie bună. Trebuie implementat un mecanism, pregătirea
terenului, dacă e posibil făcute răsaduri din sămânţă certificată,
plantele puse la tunele de folie, aplicate tehnologiile de hrană şi de
prevenire a bolilor, astfel o să realizăm timpurietate şi productivitate,
ceea ce e necesar unui producător de pepeni.

Sultan F1, producţie ridicată
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Vestul Romaniei
Ne referim în principal la Zona Timiş-Arad, poate cel mai intensiv bazin de
cultivare a pepenilor. Culturile înfiinţate în aceste zone şi tehnologia aplicată
a făcut să dispară decalajul de început de sezon faţă de Sudul României mult
mai timpuriu odinioară.
În acest bazin de pepeni ZKI Seminţe are activitate de mai mulţi ani, aici
având şi avantajul că fluxul de informaţii între producătorii români şi cei din
Ungaria nu cunoaşte graniţe.
Gama de pepeni ZKI care se cultivă din acest sezon, acoperă toată paleta, şi
anume extratimpurii Lentus F1, timpurii Sultan F1 respectiv cu coaja neagră
Nosztalgia F1.
Începutul sezonului a fost prin 20 iunie la un preţ de 1,8-2 LEI, şi în funcţie de
calitatea mărfii unde a excelat Lentus F1. Un alt avantaj remarcabil a acestui
hibrid e ponderea mare a producţiei la prima recoltare, când preţul este la
cote maxime, iar cererea depăşeşte cu mult oferta.
Pe perioada când cererea şi oferta se echilibrează este necesar aspect
comercial şi calitete. Sultan F1 a fost remarcat pentru ambele calități.

Lentus F1, vrej bogat, protecţie împotriva arsurilor solare

Iar cănd a început să se recolteze “perla neagră” = Nosztalgia F1, a reprezentat
atracţia pieţei. Până ce nu se vând pepenii negri, cei vărgaţi nu au căutare.
Sezonul s-a încheiat brusc din cauza secetei atmosferice şi a caniculei care
a dăinuit săptămâni întregi. La începutul lui august puţini producători mai
aveau marfă. Şi preţurile au fost în jur la 1 LEU.
Sezonul 2012 a fost mai scurt şi mai concentrat decât sezoanele anterioare,
durata fiind aproape cu 3 săptămâni mai scurtă decât anterior. După 20 August nu mai erau pepeni pe pieţele de en-gross din România.
Cu certitudine putem afirma că acei producători care au facut investiţii cu
înfiinţarea culturii şi care au investit în administrare raţională de îngrăşăminte,
care au efectuat tratamente fitosanitare au avut un sezon cu maximă
profitabilitate chiar dacă producţiile nu s-au ridicat la cote record.

Sultan F1

Nosztalgia F1, fără riscuri de arsură

APOLLO f1

recoltă bogată

Pentru realizarea unor recolte bogate şi de super calitate, firma
ZKI ZRT Institutul de Cercetare Legumicolă din Ungaria, oferă
legumicultorilor seminţe certificate cu germinaţie şi puritate excelente ce conferă timpurietate şi productivitate mare pe toată
perioada de vegetaţie.
Conform rezultatelor obţinute de-a lungul anilor, hibridul Apollo F1 este de necontestat, fiind considerat, datorită calităţilor şi
recoltelor bogate, hibridul de top al firmei ZKI-Seminţe din gama
ardeilor de tip blocky: fructele au un aspect comercial agreabil, fiind mari cu o greutate medie de 200-220 grame dispuse în patru
lobi, lungimea şi respectiv lăţimea fiind de aceeaşi dimensiune
(cca 8-10 cm), culoarea alb-gălbui, iar la maturitate se coace în
roşu-aprins.
Hibridul se poate cultiva atât în sere, solarii, căt şi în câmp. Este
recomandată palisarea şi conducerea pe două braţe, prezintă
creştere nedeterminată, un sistem radicular şi vrej robust, internoduri scurte fructificând la fiecare internod pe o lungă perioadă,
obţinându-se recolte considerabile.
Datorită capacităţii mari de producţie, recomandăm un aport
susţinut de substanţe nutritive pe toată perioada de vegetaţie.
Astfel la plantare necesită îngrăşăminte hidrosolubile, bogate în
P(fosfor), de la fructificare la coacere raportul de îngrăşăminte
este de 1:1,5 N-K(azot-potasiu), iar de la coacere se folosesc
îngrăşăminte bogate în K (potasiu). Administrarea îngrăşămintelor
pe baza de Ca (Calciu), face ca fructele să fie uniforme şi ferme
(tari), să îşi păstreze pe o perioadă îndelungată prospeţimea.
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Dl. Enache Ionel, Loc. Grădinari, Jud. Olt

Alte caracteristici care îl recomandă sunt :
• rezistenţa generală bună la boli, virusi (VMT) şi dăunători de sol (coropişniţa, viermele
sârmă);
• rezistenţa generală bună faţă de factorii de stres şi mediu, neavând tendinţa de avortare
a florilor datorită temperaturilor ridicate;
• grosimea pulpei de 5-7mm oferă o bună rezistenţă la transport şi manipulare.

Foliajul bogat protejază fructele de insolaţie

În comparaţie cu alţi hibrizi din aceeaşi categorie rezultatele au
fost concludente.
Datorită fructificării constante şi continue s-au obţinut cantităţi
echilibrate care au fost net superioare în favoarea hibridului
Apollo F1(cca 25-30%).
Vă prezentăm rezultatele obţinute de unul dintre legumicultorii
care foloseşte hibridul Apollo F1 cu succes. Exemplu: Domnul
Enache Ionel din localitatea Grădinari, Judeţul Olt.
În acest sezon, domnul Enache Ionel a obţinut rezultate spectaculoase cu Apollo F1 în cultură de câmp. Din discuţia avută cu
dumnealui au reieşit urmatoarele concluzii:
A cultivat 25 ari (0,25ha) cu 15.000 plante de Apollo F1, obţinând
aproximativ 22 tone fiind foarte mulţumit în comparaţie cu un
alt hibrid concurent de la altă firmă (Apollo F1 a depăşit cu cca
25%- hibridul concurent);
Fructele nu au fost diferite faţă de cele din spaţii protejate, greutatea de cca 200 grame, aspect plăcut, culoarea alb-gălbui,
coacere în roşu aprins;
Hibridul a valorificat eficient îngrăşămintele administrate;
Rezistenţă mare la transport şi păstrare;
Datorită recoltei bogate şi celorlalte calităţi pe care le are acest
hibrid va cultiva în continuare Apollo F1 îndrumând şi alţi legumicultori să se orienteze necondiţionat, fără ezitare spre acest
hibrid excelent.
În final concluzionăm că hibridul Apollo F1 al firmei ZKI- Seminţe,
datorită calităţilor sus menţionate este hibridul prezentului şi chiar al viitorului asigurând o cultură profitabilă pe durata întregului
sezon.
ZKI-Seminţe vă doreşte succes în cultivare şi în speranţa că am
reuşit să vă uşurâm alegera dumneavoastră !
Producţie ridicată, echilibrată în câmp

Calitatea fructelor incontestabilă

Atenţie la producerea
răsadurilor, Pythium
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Printre priorităţile firmei ZKI Seminţe se
numără şi îndrumarea grădinarilor să producă
un material săditor la cele mai înalte standarde.
Astfel ZKI Seminţe oferă pe piaţă seminţe de cea
mai bună calitate tratate prin metode termice
şi chimice, seminţe cu un ridicat potenţial de
puritate şi germinare, deoarece pentru a fi
sigur de o recoltă bogată trebuie să avem în
primul rând un răsad viguros şi sănătos.
Pentru a obţine rezultatele dorite trebuie luate
în calcul măsuri preventive încăt să ne asigurăm
că patul germinativ nu este afectat de diferiţi
agenţi patogeni.
Printre pricipalele măsuri care trebuie
luate sunt:
Dezinfecţia amestecului de pământ şi a
obiectelor ce vin în contact cu seminţele;
Amestecul de pământ (turba) să fie proaspăt şi
să aibă un bun drenaj;
Aerisirea răsadniţei pentru echilibrarea
necesităţilor privind temperatura, umiditate,
lumină.

Pythium la castraveţi

Căderea plantuţelor este una dintre cele mai
păgubitoare boli în special pentru tomate,
vinete, ardei, varză, castraveţi, etc. Având un
caracter acut, pierderile provocate pot depăşi
uneori 80%. Boala se manifestă prin apariţia
unor pete la baza tulpinii, la început de culoare
brună, apoi brună-negricioase, care se extind
repede, cuprinzând coletul de jur-împrejur.
Tulpiniţa atacată se subțiază, se zbărceşte,

Să se efectueze tratamente de prevenire cu
fungicide de la răsărire şi până la repicare
pentru a evita orice surpriză neplăcută.

plantuţa cade la pământ şi putrezeşte, astfel

Cea mai frecventă boală care apare imediat după
răsărire este: căderea plantuţelor (Pythium spp).

dacă nu se iau măsuri de combatere la timp.

încat în răsadniţa apar goluri, vetre de atac, care
în condiţii favorabile se extinde cu rapiditate,
Infecţia şi evoluţia procesului sunt favorizate
de temperatura de 20-30 grade Celsius şi
umiditatea de peste 90%. Udarea în exces,
asociată cu lipsa aerisirii, pot duce la pierderea
rapidă a plăntuţelor din răsadniţă.
Ca şi măsură preventivă să urmârim atent
plăntuţele, să le verificăm la nivelul coletului, şi
la orice semn al bolii să intervenim cu substanţe
de contact sau sistemice pe bază de Himexazol
sau Fosetil şi Propamocarb, pentru a diminua
pierderile şi a opri evoluţia bolii.

Pythium la varză

BRILLANT f1

Rezultate excelente în culturi protejate
şi în câmp liber

Pentru realizarea de recolte bune şi de calitate, firma ZKI
Seminţe, oferă legumicultorilor o gamă variată de seminţe
certificate la cele mai înalte cote internaţionale, rezultat
al cercetării şi hibridării legumelor, care au ca rezultat
final obţinerea de plante rezistente, viguroase cu un
ridicat potenţial productiv, cu fructe apetisante şi aspect
comercial deosebit.
Aceste aspecte menţionate fac ca tot mai mulţi legumicultori să
aprecieze produsele noastre şi în consecinţă să cultive cu succes
hibrizii respectivi.
Din această gamă face parte şi hibridul de ardei graşi de tip blockyBrillant F1.
Hibridul Brillant F1 reprezintă un punct forte din paleta ardeilor
graşi de tip blocky- produs de ZKI. Acest lucru a fost confirmat an
de an, obţinându-se rezultate excelente atât în culturile protejate,
cât şi în câmp.
După cum se ştie hibridul Brillant F1 are caracter generativ cu
fructificare timpurie, vigoare deosebită, rădăcină puternică, vrejul
gros suportând greutatea fructelor care ating în medie 160 gr.
Referindu-ne la fructe, precizăm că acestea sunt uniforme, forma
uşor alungită de culoare albă, la maturitatea fiziologică se coace
în roşu, pulpa cărnoasă menţinând prospeţimea pe perioadă
îndelungată. Fructele sunt de o calitate incontestabilă cu un gust,
aromă, savoare specifică.
Fiind o plantă cu creştere nedeterminată are o lungă perioadă de
vegetaţie obţinându-se producţii mari şi sigure.
Bazele aplicării oricărei tehnologii constă în folosirea unei
seminţe de calitate cu randament ridicat de producţie, folosirea
substanţelor nutritive şi a tratamentelor fitosanitare adecvate,
precum şi a sistemelor de irigare prin picurare sau aspersie. În
spaţii protejate cel mai bun randament se obţine în culturi palisate
sau condus pe două braţe.
În câmp liber se poate cultiva în sistem de cultură intensivă sau
semiintensivă şi dacă dorim să fructificăm la maxim potenţialul
genetic, recomandâm administrarea de îngrăşăminte N:P:K şi
Ca pe parcursul vegetaţiei, chiar dacă în doze reduse, dar să
administrâm cu continuitate.
Menţionâm că în ultima perioadă, acest hibrid s-a extins foarte
mult în cultura de câmp, datorită caracteristicilor care îl recomandă.
Printre principalele caracteristici subliniem faptul că are o rădăcină
şi o tulpină puternică ceea ce îi conferă rezistenţă la întemperiile
vremii, dublate de un foliaj bogat care protejează fructele de arşiţa
solară, chiar în condiţiile verii 2012, fructele şi calitatea acestora nu
au avut de suferit din cauza caniculei şi secetei.
Printre alte caracteristici care vă conferă siguranţă şi reduc
cheltuielile cu tratamente fitosanitare, este rezistenţa superioară
la boli şi dăunători plus toleranţa ridicată la stresurile tehnologice.
Toate aceste proprietăţi conduc la faptul că Brillant F1 este un hibrid care se cultivă cu uşurinţă, indiferent în ce sistem de cultură,
asigurând un profit sigur şi stabil.
Considerâm că ilustraţiile de alături nu mai trebuie argumentate,
se referă la culturi din spaţii protejate şi câmp. Din locaţii diametral
opuse geografic, astfel dorind să vă asigurâm de universalitatea
posibilităţii de cultură a ardeiului gras Brillant F1.
În concluzie noi, ZKI Seminţe, considerăm că pentru siguranţă,
stabilitate, producţii ridicate şi constante recomandâm
legumicultorilor Brillant F1 cu speranţa că vor obţine rezultate
excelente.
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Fructifică pe tot parcursul vegetaţiei

Caracter generativ = timpurietate

Dl. Saizu Sevastian, Loc. Desa, Jud. Dolj

Dl. Dorobanţu Constantin, Loc. Desa, Jud. Dolj

Ceapă

cultura de încredere, utilizări multiple

Ceapa este o cultură interesantă din punctul de vedere
a cultivabilității. Se poate cultiva prin plantare, repicare,
chiar în solarii, pentru a avea o timpurietate remarcabilă.
Este uşor cultivabilă şi din seminţe. Prin această metodă se
poate obţine cantitativ cea mai mare producţie. Trăsătura
importantă a bulbilor de ceapă este capacitatea de păstrare.
La acest capitol produsele ZKI sunt la un nivel foarte înalt.
Datorită posibilităţilor variate de cultivare ceapa se poate
comercializa pe tot parcursul anului.
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 sau pe
parcursul întregului an. Un soi bine ales se păstrează fără pierderi
chiar şi până la sfârşitul lunii mai. Soiurile Vitéz și Tétényi Rubin
datorită procentajului de substanţă uscată de peste 10% se
păstrează până primavară târziu fără pierderi semnificative.
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Tétényi Rubin – Aspect comercial plăcut

Alte trăsături importante sunt timpurietatea şi uniformitatea
bulbilor. Soiul Vitéz semânat primăvara devreme se poate recolta
deja la jumătatea 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.
Tétényi Rubin prin culoarea specifică de roșu-violet are căutare din
ce în ce mai mare pe piață. Bulbii medii, au strat dublu de protecție
se poate vinde luni întregi fără pierdere. Este componentul ideal
al salatelor dar se consumă și lângă ciorbe sau produse din carne.
Cele două soiuri sunt alegerea perfectă şi pentru producătorii mari
care lucrează pentru export sau lanţuri de magazine. Pe lângă
faptul că soiurile corespund 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 Vitéz și Tétényi Rubin acest lucru nu se întâmplă. Nu are nevoie de sortări
periodice frecvente.

Vitéz

Soiurile ZKI nu sunt pretenţioase, sunt uşor cultivabile, dar în
mod sigur o tehnologie mai performantă este recompensată
prin cantitate şi calitate. La soiul Tétényi Rubin o producţie medie
de 40t/ha, iar producţia de Vitéz depăşeşte de 50t/ha. În mod
evident, cu o tehnologie adecvată aceste producţii pot creşte cu
20-30%.
Datorită cultivabilităţii uşoare şi varietatea posibilităţilor de
înfiinţare a culturii prin semănat, repicat, sau prin arpagic, ceapa
este o cultură accesibilă pentru toţi producătorii de legume.
Având în vedere costul de înfiinţare scăzut şi posibilitatea de
mecanizare totală a culturii, ceapa devine un sortiment agreat din
gama de legume.

Vitéz- Producţie ridicată

Administrarea îngrăşămintelor la
culturile de varză
În cazul culturilor de varză, una dintre cele mai importante verigi tehnologice este administrarea îngrăşămintelor,
din simplu motiv că sunt unele elemente (ex calciu), care doar prin administrare de bază poate ajunge în
mod eficient la plantă. Aceste îngrăşăminte, ulterior, nu au eficienţă prin administrare foliară sau pe parcursul
vegetaţiei.
Pentru a face în mod precis această operaţie de înlocuire a îngrăşămintelor în sol este nevoie de o cartare
agrochimică, deoarece doar aşa putem să calculăm necesarul culturii de îngrăşăminte de bază şi/ sau pe
parcursul vegetaţiei.
Tabelul următor vă ilustrează consumul specific pentru realizarea tonajului dorit, şi care ne indică ce cantitate ar
mai trebui administră după cartarea agrochimică:

Necesarul de îngrăşăminte
Specia

Producţie
(t/ha)

Varză

24-32
32-40
40-48
48 <

N
118
158
194
229

Necesar substanţă activă
(kg/ha)
P2O5
K2O
CaO
80
162
175
108
216
195
130
265
230
156
312
286

MgO
12
17
21
31

După ce aveţi făcută şi cartarea, administrarea îngrăşămintelor se face după tabelul următor:

Administrarea îngrăşămintelor, fazial
Elementul

Îngrăşământ La înfiinţarea În vegetaţie
de bază
culturii
Azot (N)
0-30 %
50-70 kg/ha
65-95 %
Fosfor (P2O5)
95 %
10-20 %
0%
Potasiu (K2O)
25-50 %
10 %
40-65 %
Calciu (CaO)
88 %
0%
10 %
Magneziu (MgO)
60 %
10 %
30 %
Sulf (S)
50 %
0%
40 %
Microelemente
0%
0%
0%

Foliar
0-5 %
0%
0%
2%
10 %
10 %
100 %

Azotul este un element care migreaza cu uşurinţă în sol. De accea pe soluri nisipoase nu e recomandată
administrarea de toamnă, sau dacă se consideră doar în cazul în care se încorporează cu masă vegetativă în
acest caz să se administreze cca 10 % din necesarul total.
În cazul îngrăşămintelor de bază şi în perioada de vegetaţie se pot folosi îngrăşăminte complexe, de preferinţă
cu procent căt mai ridicat cu azot.
Îngrăşămintele foliare pot avea concentraţie de 45% N şi 1% microelemente, dar administrate în diluţie de 1-5%.
Fosforul elementul care migrează cel mai greu în structura solului, ca şi îngrăşământ de bază se poate administra
sub formă de superfosfat (18-20%P2O5). Din necesarul total al plantei doar o cantitate minimă trebuie
administrat ca şi îngrăşământ de baza şi marea parte se administrează ca îngrăşământ la înfiinţarea culturii sau
starter. Fosforul stimulează dezvoltarea rădăcinii, se elimină în perioada de primăvară învineţirea răsadurilor.

17
Potasiul are o migraţie moderată în sol, iar în solurile structurate
migraţia este şi mai redusă. Ca îngrăşământ de bază se poate
folosi Sulfat de Potasiu (50%K2O + 18%S). În culturi din spaţii
protejate se mai poate folosi şi sub formă de azotat de potasiu
(46%K2O + 13,5%N).
Calciu practic nu are migraţie în straturile solului. Plantele
în schimb absorb calciu în cantităţi mari, dar calciu sub
formă asimilabilă este în cantităţi foarte reduse. De aceea
administrarea calciului este necesară şi foarte importantă.
Ca şi îngrăşământ de bază este sub forma de oxid de calciu
(CaO), adică amendamente. Sub formă de îngrăşământ foliar
sub denumirea de azotat de calciu. Utilizarea îngrăşământului
foliar are efect doar aparent, nu reglează la nivel macro
necesarul plantei.
Microelementele se administrează, şi sunt încorporate în
îngrăşămintele complexe aplicate, de bază, dar se pot aplica
şi foliar.
Insuficienţa azotului duce la îngălbenirea frunzelor bazale

Îngrăşământul organic (gunoiul de grajd), se poate administra ca şi îngrăşământ de bază, dar trebuie avut în
vedere ce elemente conţine acesta. În cazul aplicării îngrăşământului organic se reduce considerabil folosirea
îngrăşămitelor chimice.
Tabelul următor vă prezintă valorile nutriteve ale gunoiului de grajd, în funcţie de maturitatea acestuia.

Valorile nutritive ale gunoiului de grajd sub formă
fermentată (kg/10 tone)
Maturitatea
Primul an
Al doilea an

N
15
10

P2O5
15
10

K2O
40
20

Carenţa de calciu provoacă necroza ţesutului de pe marginea frunzei

Tomatele

ZKI 04240 f1

în spații protejate

Fructe mari de calitate.
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Recoltați devreme, roșii de calitate!
Recomandări tehnologice pentru hibridul ZKI 04240 F1
Rezistențele de nivel înalt ajută mult în protecția fitosanitară: (HR)
ToMV/ Va,Vd/ Fol:0,1,2/ Ty/ TsWv (IR) Ma,Mi,Mj. Să nu uităm că atacul
bolilor și dăunătorilor depinde în mare măsură de condițiile climatice întâlnite. Atacurile sunt mai accentuate în solarii mici, cu volumul
de aer mai redus. Ferestrele de aerisire trebuie amplasate în așa mod
ca aerisirea să fie cât mai rapidă și eficientă. În zilele însorite de la
sfârșitul primăverii este indicată începerea aerisirii încă de la răsăritul
soarelui. Când temperaturile depășesc mult 30 de grade plantele
nu mai sunt capabile să regleze singure temperatura din încăpere.
Stomatele de pe suprafața frunzelor la stresul mare de căldură se
închid, se blochează și plantele intră în stres care poate duce chiar la
asfixierea acestora.
Se recomandă folosirea plaselor de umbrit sau a vopselelor (var)
pentru a diminiua efectele negative produse de căldura excesivă.
Prin reglarea temperaturilor în solar putem dirija planta în direcția
dorită. Dacă diferențele de temperatură între zi și noapte sunt relativ
mici, plantele tind câtre o dezvoltare vegetativă. În caz contrar când
diferențele sunt mari, plantele tind către o dezvoltare generativă.
Experiența anilor trecuți arată că variațiile de temperatură sunt din ce
în ce mai mari și trebuie să acordăm atenția cuvenită acestei situații.

Recoltare în ciorchine

Există soiuri care sunt mai sensibile la variațiile climaterice. Din această
cauză un soi care într-un an s-a comportat perfect în anul următor
poate furniza un dezastru total. Testările au dovedit că hibridul ZKI
04240 F1 este deosebit de stabil. Garantează producții ieșite din comun în diferite condiții întâlnite.
Producătorii care vor fructe mari, echilibrate ca și greutate de 180220g, pot să opteze cu încrede pentru ZKI 04240 F1. Este ușor de
cultivat. Datorită radiculației agresive, hibridul satisface așteptările
indiferent de condițiile întâlnite. Se poate cultiva pe soluri nisipoase
sau mai compacte, cu aprovizionare de îngrăşămite bogată sau mai
slabă.

Aspect comercial impecabil

Datorită internodurilor scurte, suportă cultivare și în solarii mai
scunde. Capacitatea bună de regenerare dă posibilitatea de reînnoire dupa 5-6 etaje oferind posibilitatea de a cultiva și în cicluri lungi. Fructificarea este bună pe tot parcursul perioadei de vegetație,
astefel producția totală poate atinge valori remarcabile. Foliajul
acoperă și protejează bine ciorchinele ajutând la formarea fructelor
de calitate cu o culoare roșu închis și de o fermitate potrivită.
Pe piețe se vând din ce în ce mai des roșiile împreună cu sepalele florale (codița). Contrastul între verdele închis și roșu aprins atrage privirea cumpărătorilor, acordând totodată și impresia prospețimii. La
soiurile mai vechi aceasta calitate nu o putem regăsi astfel vânzarea
trebuie să fie cât mai rapid. Hibridul ZKI 04240 F1 se caracterizează
prin păstrare bună în timp, astfel valorificarea produsului este mult
ușurată. Se poate recolta cu codița sau fără, dar și în ciorchine aspectul comercial e atractiv. Gustul deosebit de plăcut este insoțit de
un interior aspectuos, zemos, fără nervațiuni verzuie.
Aceeaşi calitate pe fiecare etaj

ing. Panic Cristian
0742-074377

ing.Defta Remus
0741 - 066323
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