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BIHAR F1

Bihar F1 pentru cei ce caută calitatea
Cum deja în legenda populară este tipărită, clasic, cultivarea
gogoşarului e o cultură care se înfiinţează în câmp cu sau fără
o investiţie mare, ca în perioada de toamnă să se recolteze,
implicit să se comercializeze pentru diferite întrebuinţări, de
la tocat, la murături, copt sau zacuscă, depinzând de gusturile
fiecăruia.

Ne face însă deosebită plăcere că întălnim şi producători inovativi, care spre
deosebire de metoda de cultură clasică în câmp au înţeles că gogoşarul se
poate vinde şi comercializa în orice perioadă a anului, şi se poate cultiva şi în
spaţii protejate (sere, solarii), cu o rată a succesului mai mare decât în câmp.
Vă întrebaţi desigur, ce avantaje îmi oferă o cultură de gogoşar în spaţiu
protejat?

Răspunsurile vin de la sine şi sunt mai mult decât concludente:

•
•
•
•
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timpurietate
calitate
siguranţa producţiei
posibilitatea de a controla condiţiile climatice într-o proporţie mai
mare decât în câmp

• nu îmi expun cultura la influenţa directă a soarelui care şi în acest an
a “topit“ culturile de câmp

• nu în ultimul rând îmi măresc perioada de recoltare, în loc de 2-3

recoltări/sezon, mă întind cu recoltarea din iulie până ce vin primele
îngheţuri serioase (noiembrie-decembrie) adică minim 8 recoltări
de fructe calitatea I şi enumerarea ar putea continua......

În atenţia viitorilor producători inovativi le oferim hibridul de gogoşar
Bihar F1. Un gogoşar care se pretează în culturi de câmp cât şi în solar.
Dubla sa utilizare denotă din faptul că, Bihar F1 are creştere
nedeterminată, planta este robustă, cu rădăcină puternică putând
să asimileze şi să aprovizioneze vrejul şi în condiţii de cultură lungă,
vrejul bogat umbreşte excelent fructele, rata de avortare a florilor este
redusă şi în condiţii de cultură în solarii, şi unul din principalele atuuri
sunt fructele deosebit de atractive din punct de vedere comercial, o
culoare roşu-grena pe toată suprafaţa lor, frumos definite în 3-4 lobi
specifici gogoşarilor, nu ia aspect de ardei gras nici în condiţii intensive
de cultură, şi implicit mărimea fructelor în medie de 200-220 grame,
este irezistibil pe orice tarabă.

Ciclu I.

Unde sunt în prezent aceşti producători inovativi?
Nu ne-am propus o înşiruire de nume, pentru că lista ar fi prea
lungă, dar cu mândrie vă putem spune că ei se află în toate regiunile
legumicole din România. Din Oradea la Botoşani din Timiş în Galaţi, Olt
sau Dâmboviţa. În schimb ne-am propus să vă prezentâm un exemplu
de innovaţie, fiind o surpriză chiar şi pentru cei mai îndrâzneţi, dar care
cu siguranţă se va încheia fericit, un producător care deja este familiar
cititorilor revistei noastre D-nul Dragu Tiberiu şi familia d-sului din
Tia Mare! D-nul Dragu cultivă Bihar F1 în ultimele 3 sezoane în spaţii
protejate.

Ciclu II

Ce va determinat să cultivaţi Bihar F1?
Adevarul e că am văzut fructele la Ind Agra anului 2009 la standul
firmei ZKI, şi a fost “dragoste la prima vedere”. Mi-am zis că dacă unii
pot să producă asemenea fructe, eu cu ce aş fi mai prejos? şi am
cumpărat seminţe. An de an de acum se fac 3 sezoane m-am lămurit
că este cultura care oricum a fost piaţa, calitatea e plătită întotdeauna,
şi totodată când eşti primul pe piaţă tu dictezi preţul şi e la fel de
adevârat şi când eşti ultimul. Pot afirma că Bihar F1 are fructe la fel de
frumoase la începutul recoltării cât şi la sfârşitul ei.
Ce inovaţie aţi făcut pentru anul 2012?
Nu trebuie să fii “profet” să îţi dai seamă că precipitaţiile din primăvara
anului 2012 i-a întârziat mult cu plantatul pe producătorii din câmp
şi vara a fost una din cele mai secetoase şi mai calde, caniculare
din ultimii ani. Am văzut cât de mult suferă culturile de câmp şi am
Anul 2010

remarcat că în toamna asta, nu va prea fi marfă pe piaţă. Eu eram pe
terminate cu roşiile în solar şi cochetam cu gândul să pun tot roşii
sau castraveţi? Că doar aceste culturi se pretează pentru ciclu II. Apoi
m-am gândit de ce va fi lipsă pe piaţă sau dacă nu va fi lipsă ce aş
putea să cultiv cu un profit maxim şi atunci mi-a venit ideea să încerc
să pun după roşii gogoşar Bihar ca şi a II-a cultură. Având experienţa
anilor anteriori când duceam la piaţă la en-gros şi la începutul lunii
Decembrie cu 7-8 lei/kg.
Când aţi înfiinţat culturile?
Pentru cultură lungă am semănat undeva pe 15 ianuarie, cu plantat
5-10 aprilie şi am început să recoltez mai serios prin 10-15 iunie. Aici
ar fi un alt secret primele 2 săptămâni am recoltat, în jur de 450-500
kg, de pe cele 3500 plante, am vândut la tarabă în Sighişoara (o piaţă
mică) cu 15 lei/kg şi am vândut tot. De aici începând eram cu o cultură
profitabilă la orice preţ aş vinde. Şi marfă duc şi la tarabă şi la en-gross
şi nu am destulă. Cerinţa e fantastică. A II-a cultură am semânat-o la
sfârşitul lui Mai prin 25 că după ce termin cu roşiile să pot să plantez
pe locul acestora. Plantatul a fost prin 10 iunie şi estimez că la sfârşitul
lui septembrie voi avea deja recoltări.
Ce i-aţi sfâtui pe cei ce vor să cultive Bihar F1 în spaţii protejate?
Eu zic că totul depinde de persoană. Adică dacă te fereşti de muncă nu
faci treabă. Nu e o cultură uşoară şi îţi trebuie mai multă răbdare faţă
de cultura de roşii şi ardei gras. Au coacere mai lentă deci nu iţi scoţi
atât de repede investiţia. Dar e o cultură cu care poţi prinde 2 vârfuri
de preţ / sezon şi chiar şi când e marfă multă calitatea te scoate în
faţă. Plus că nu e adevărat că vara nu se caută gogoşari, m-am lămurit
singur că Bihar F1 se poate vinde oricând şi atunci când trebuie pentru
murături şi atunci când nu este marfă de culoare roşie pe tarabe. Şi
încă ceva fructul într-adevăr îţi fură ochii, dar cine îl gustă se întoarce
mereu să cumpere.

Anul 2011

Vă mulţumim pentru timpul acordat şi pentru încrederea cu
care ne onoraţi!
În încheiere recomandâm să folosiţi hibridul de gogoşar
Bihar F1 şi în culturi din spaţii protejate.

Anul 2012

Anul 2012

Anul 2012
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LENTUS F1

PĂRERILE PRODUCĂTORILOR ROMÂNI

Suntem mândri să vă relatăm că munca noastră de cercetare este
încoronată de un nou succes, care s-a materializat începând cu
sezonul 2012, prin hibridul de lubeniţă Lentus F1, cu rezultate mai
mult decât promiţătoare în culturi din România.
LENTUS F1 – este un hibrid de pepene tip crimson, extratimpuriu
cu perioadă de vegetaţie 62-65 zile şi greutatea medie a fructului
7-9 kg, având pulpă compactă de culoare roşu închis cu conţinut
ridicat de zahăr.
De asemenea se caracterizează printr-o bună capacitate de păstrare
atât în câmp, cât şi după recoltare, şi rezistenţă bună faţă de boli în
special faţă de fuzarioză.
Trebuie să consemnăm că de aceste calităţi ale hibridului Lentus
F1, s-au convins atât producătorii, cât şi consumatorii care au fost
mulţumiţi de calitatea fructului.
O serie de producători, au avut de câştigat anul acesta cultivând
cu succes Lentus F1 , reuşind cu toate capriciile vremii existente în
primăvară să-şi acopere cheltuielile şi să obţină profituri onorabile
datorită timpurietăţii şi calităţilor mai sus amintite.
Printre cultivatorii cu care am stat de vorbă se numără şi domnul
Cristuinea Ionel din localitatea Dăbuleni( Jud. Dolj), localitate
arhicunoscută în cultivarea pepenilor.
Intrând în subiect am şi demarat un dialog cu acesta:

Timpurietate, calitate şi aspect comercial

1. În ce perioadă aţi semănat şi plantat hibridul Lentus F1?
Am semănat în data de 12 martie, iar plantatul pe 28 aprilie cca
25% din suprafaţă la tunele acoperite cu folie apoi din cauza vremii
nefavorabile am renunţat şi am plantat direct fără a fi protejată
cultura.
2. Când aţi obţinut prima recoltă şi ce cantitate aţi avut?
Cu ajutorul hibridului Lentus F1 fiind un hibrid foarte timpuriu faţă
de hibridul concurent, am reuşit să obţin prima recoltă acolo unde
au fost acoprite cu folie la 60-62 de zile cu o producţie estimată la
45 tone/ha.
3. Cum aţi valorificat producţia şi la ce preţuri?
Timpurietatea hibridului Lentus mi-a generat venituri în prima
perioadă a sezonului, dar de fapt recunosc că şi în continuare
preţurile s-au menţinut bine pe durata întregului sezon.

Răsad sănătos

Am valorificat producţia atât en-gros având un preţ de pornire de
1,2 ron la startul sezonului şi 0,7 ron spre închiderea sezonului.
Nu mai vorbesc că am vândut marfă şi la cuţit la tarabă, cu preţuri
cuprinse între 2,0 şi 1,5 ron, rotunjindu-mi serios veniturile.
4. Domnul Cristuinea cu ce v-a surprins în mod placut Lentus F1?
În primul rând vă amintesc că după plantare am avut parte de
temperaturi scăzute, cu ploi foarte reci, punând la grea încercare
plantele, dar am constatat că datorită râdăcinii puternice şi
foliajului bine aerisit s-a comportat minunat neavând pierderi
de plante.
În al doilea rând vă pot spune că apoi am traversat perioadă de caniculă,
fructele rezisând la arşiţa solară, pierderile fiind nesemnificative.
Răsad sănătos

5. Cum s-a comportat cultura pe toată perioadă de vegetaţie?
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Vă pot spune fără dubii că nu am avut probleme deosebite, tratamentele aplicate au dat randament fără a fi costisitoare.
Fructificarea a fost abundentă, iar datorită stabilităţii, calităţii fructelor care au avut un gust al miezului deosebit de bun,
coajă subţire, culoare a miezului fiind roşu închis şi bineînţeles timpurietăţii am obţinut în final un venit semnificativ.
6. Cum au perceput consumatorii calităţile hibridului Lentus F1?
Consumatorii au fost încântaţii de calităţiile gustative deosebite, de culoarea roşu închis a pulpei şi dulceaţa acesteia
precum şi de maturarea uniformă a fructului având coajă destul de subţire.
Aşadar concluzionând, părerile producătorilor putem spune că hibridul Lentus F1, îşi face simţită prezenţa din plin pe
piaţă, aclimatizându-se foarte bine, cu siguranţă având tendinţă de a se clasa printre fruntaşele lubeniţe de tip crimson în
segmentul extratimpuriu.
Într-o ediţie viitoare vă vom prezenta şi alte păreri a producătorilor, din România cu referire la Lentus F1 şi timpurietatea
şi succesul care vi-l conferă.

A legat fructe în ciuda capriciilor primăverii 2012

Cristuinea Ionel - Dăbuleni

KAROLINA F1

timpuriu, productiv

După un an dezastruos financiar din cauza preţului mic
pentru mulţi cultivatori de castraveţi, 2012 a venit un pic
reticient pentru cei care încearcă să “vopsească” legumicultura şi cu un avans pentru acei producători care an de
an fac o artă din a produce legume, respectându-şi tradiţia de fermieri din tată-n fiu indiferent de ani buni financiar sau mai slabi, indiferent de producţie sau de secete
acute, produc aceleaşi culturi moştenite pentru că ştiu că
fiecare muncă e răsplătită.
2012 a început greu prin munţi de zăpadă, folii rupte, sere prăbuşite din cauza zăpezii, dar fiind oameni cu voinţă de fier, care

indiferent de condiţiile climatice au cultivat castraveţi în spaţii
protejate au văzut de la primele recoltări realizările trudeşti în
preţul bun din piaţă, indiferent că în luna mai temperaturile au
fost în scâdere şi a plouat ceea ce a dus la scăderea producţiei şi
la apariţia bolilor sau apariţia secetei spre vară, cu o evoluţie net
superioară anului anterior anul acesta a fost unul de vis pentru
producătorii de castraveţi.
Majoritatea producătorilor aleg cultivarea castraveţilor pentru
că aduc un venit fianciar la începutul sezonului legumicol astfel
cerinţele lor se rezumă la căutarea unui hibrid cu producţie timpurie, cu o evoluţie a producăţiei pe întreaga perioadă a culturii
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pentru menţinerea profitului, o rezistenţă bună la boli şi stres datorat
factorilor climatici reducând proporţional cheltuielile cu întreţinerea
culturii.
Zki Seminţe vine în ajutorul producătorilor cu un hibrid de castravete
cultivat în bazinele legumicole din România, find direct concurent
cu ceilalţi hibrizi cunoscuţi, remarcându-se prin mai multe cerinţe
de bază cerute de producători şi însuşite de hibridul Karolina F1.
Karolina F1 este un hibrid de castravete cornichon cu broboane,
partenocarpic, se poate cultiva pe ambele cicluri de cultura I şi II,
recomandat pentru spaţii protejate, dar şi în câmp, se evidenţiază
prin rezistenţă la stresul climatic cu temperaturi scăzute, luminozitate redusă, timpuritate remarcabilă profitabilă pentru producători,
cu fructe tari, ferme, de culoare verde închis, ce îşi păstrează floarea
chiar şi după recoltare, fructificaţie echilibrată pe tot parcursul perioadei de vegetaţie, în vârf de sezon fructifică în ciorchine, rezistenţă
sporită la mană şi alte boli.
O gamă largă de producători din zonele cu specific culturi de castraveţi din România au început să cultive hibridul Karolina fiind mulţumiţi de plusurile pe care le aduce, un bazin important e comuna
Matca de unde am selectat câţiva producători pentru a ne mărturisi
plusurile aduse de hibrid.
Domnul Barbieru Gheorghiţă a cultivat Karolina şi anul trecut şi anul
acesta pe ambele cicluri de vegetaţie, menţionând o timpurietate
ca producţie şi o producţie echilibrată pe tot parcursul recoltării, o
fructificaţie continuă şi bogată prezentând un aspect comercial ireproşabil, fructe cilindrice ferme, ţepoase de culoare verde închis în
totalitate, îşi păstrează floare în cap şi după recoltare, fără a prezenta
bot galben şi păstrând raportul de lungime –lăţime.

Barbieru Ghiorghita - Matca

Aspectul comercial asigură succes pe piaţă

Domnul Dragomir Dorel anul acesta a testat pentru prima oară
Karolina, remarcând o timpurietate şi o producţie net superioară concurentului major cultivat în Matca, un aspect comercial şi o
culoare a fructului mult mai profitabilă decât concurenţa, afirmând
că se cunosc chiar şi în saci având o culoare verde închis, ţepoşi cu
floare în cap.
Domnul Negru Ştefan Lili a cultivat la fel ca şi domnul Dragomir pentru prima oară anul acesta şi a fost încântat de atuu pe care Karolina
îl are, timpurietate şi o producţie bună la început de sezon, rezistent la stresul climatic, iar când a venit căldura a avut o producţie
echilibrată şi la fel fiind mai productiv decât ceilalţi hibrizi cultivaţi,
cultivând deasemenea pe ambele cicluri, un aspect comercial bun
concurentul avea tendinţa de a se albi pe când Karolina a păstrat
culoarea de verde închis.
În concluzie putem afirma că hibridul Karolina pe lângă timpurietatea confirmată de producători îşi asigură un statut de lider al productivităţii şi al aspectului comercial ce poate satisface cerinţele
producătorilor cât şi a cumpărătorilor prin realizările aduse.
Dragomir Dorel - mulţumit de Karolina F1

APOLLO F1
BRILLANT F1
BONI

Ardei gras pentru orice cultură
După încheierea fiecărui sezon legumicol, se iveşte
întrebarea: Ce să cultiv in sezonul următor?
Producătorul îşi face socotelile şi stabileşte dacă cultura aleasă
s-a meritat, dacă alegerea făcută a fost bună, dacă munca
investită s-a rentat. Partea de investiţii se pot calcula pentru
fiecare cultură însă preţul de vânzare, în sezonul următor, este
greu de estimat.
Poate cea mai stabilă legumă privind preţul de vânzare de ani
de zile este ardeiul gras. Chiar dacă are perioade îin care preţul
coboară aceasta este urmată de o uşoară creştere. De aceste
urcări de preţuri pot profita prin folosirea unui grup de hibrizi.
Firma noastră asigură acoperire cu produse pentru întregul
sezon prin folosirea hibrizilor Apollo F1, Brillant F1 şi a soiului
Boni.
Brillant F1, este destinat producătorilor, care vor să fie primii pe
piaţă, hibridul fiind extratimpuriu. Având fructele mari, arătoase

se vinde bine la bucată la începutul sezonului generând un
venit rapid şi semnificativ pentru cei care pun in spaţii protejate.
La fel de bine se comportă şi în câmp deschis, timpurietatea
putând fi accentuată prin folosirea tunelului, picurării, foliei
mulci etc. In acest caz depăşeşte mult culturile de câmp
concurând atât calitativ cât şi cantitativ cu hibrizii puşi la solarii.
În solar se poate încadra chiar şi în două cicluri. În acest caz în
primul ciclu se poate economisi şi lucrările de legare şi copilire.
Fructele uşor alungite, perfect lucioase au o medie de 160-180
gr. Prin folosirea cordonului şi a plantării în rânduri duble creşte
rezistenţa la căldurile din iulie-august.
Pentru cei care se orientează la vânzare în cantităţi mari a
ardeiului, alegerea ideală este Apollo F1. Se propune pentru
sere si solari, unde este capabil pentru producţii record, dar şi
în câmp liber în culturi intensive. Având fructe cărnoase ( 180200 gr)“bate bine la kilogram”, cum spun cei care folosesc de
ani de zile. Culoarea atractivă, luciul, gustul, mirosul sunt doar
câteva dintre punctele forte ale hibridului. Forma regulată
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şi uniformitatea îi oferă înfăţişare deosebită în ambalaj, fie saci
sau caserole. Pulpa groasă şi pericarpul masiv-flexibil asigură
prospeţime lungă şi rezistenţă la transport. Capacitatea mare de
asimilare a substanţelor minerale, face ca planta să răspundă foarte
bine la fertilizare, mărind semnificativ cantitatea de fructe produse.
Cu soiul Boni, cei care vor o investiţie cu bani puţini, dar totuşi
să fie concurabil la calitate, pot obţine rezultate impresionante.
Soiul având o rezistenţă generala fără pereche, poate prinde un
elan de creştere înaintea secetelor cumplite de vară. Datorită
foliajului puternic, protejează bine fructele împotriva arşiţei solare,
promiţând o producţie sigură şi calitate bună raportată la condiţiile
asigurate plantei. Soiul se pretează şi în solarii de înălţime mică,
neîncălzite. Soiul este deosebit de stabil, practic rodeşte în orice
condiţii, calitatea fructelor fiind influenţată în mod proporţional de
aportul de apă şi substanţe asimilabile. Fructele sunt de mărime
medie, au 160 gr, perfecte pentru umplut.
ZKI cu paleta de ardeioase dovedeşte relaţia strânsă cu producătorii.
Urmărim piaţa şi venim în întămpinarea clienţilor cu hibrizi
performante, care satisfac cerinţele consumatorilor.
Alegeţi cu încredere gama ZKI!
Apollo F1 - fructifică la fiecare internod

Apollo F1- producţie ridicată

Boni - fructificare eșalpnată

Brillant F1 - fructe mari, apetisante

Brillant F1 - câmp

CECIL F1
se vinde pe piaţă

Ardeiul este una din principalele culturi legmicole pe tot
mapamondu. Sunt cunoscute o varietete foarte mare de forme,
mărimi, culori, gusturi şi specificaţii diferite.
În contextul actual, în România, sunt cultivaţi pe cea mai largă
scară ardei graşi “tip blocky”, gogoşari, kapia, ardei iuţi, etc., pentru
diferite utilizări, în stare proaspătă sau pentru industrializare.
Ardeii graşi cei mai des întălniţi pe piaţa autohtonă sunt cei
de “tip blocky”, dar mai ales în perioada vară – toamnă. Dar
globalizarea ne-a arătat ceva: în perioada iarnă - primăvară,
rafturile magazinelor cuprind o altă categorie de ardei gras şi
anume cei conici, în unele regiuni cunoscuţi sub denumirea de
potop.

Ardeii graşi conici se cultivau şi în România pe suprafeţe întinse,
atât în spaţii protejate cât şi în culturi de câmp. Treptat au fost
înlocuiţi de ardeii graşi “tip blocky”, fiind mai productivi şi mai
mari ca şi greutate.
Nu întotdeauna productivitatea mare şi greutatea individuală a
fructelor face ca o cultură să fie profitabilă, ci mai presus trebuie
să deţii acele atuuri cu care ceilalţi, masa mare, nu le deţin şi
anume timpurietatea şi începutul de sezon.
Ardeii graşi conici au mai rămas în culturi în zona de Vest şi
Centrul României, fiind preferaţi de gospodine pentru umplut
cât şi pentru copt, datorită formei alungite, perfect netezi, fără
pliuri, uşurând mult la curăţat.

Poate vă întrebaţi, unii dintre Dumneavoastră, la mine în
zona s-ar vinde, s-ar cumpăra la piaţă aşa ceva?
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• răspunsul este DA. Urmăriţi rafturile magazinelor în perioada

ianuarie – iunie şi veţi vedea că magazinele au acest sortiment de
ardei şi se cumpără cu adevărat.

• Iar dacă răspunsul este DA! Ce anume aş putea cultiva, care ar fi
avantajele?

Precum bine ştiţi în ţările învecinate României (Ungaria, Serbia) cât şi
în Orientul Apropiat, ardeii conici sunt principala cultură în ceea ce
priveşte cultura ardeilor în spaţii protejate şi/sau câmp liber. Firma
ZKI cum deja ştiţi reprezintă Institutul de Cercetare Legumicolă din
Ungaria şi în gama de ardei pe care îi deţine şi sunt găsiţi pe pieţe,
poate cea mai vastă varietete este a ardeilor graşi conici.
Ne vom opri să vă prezentăm hibridul care are ponderea cea mai
mare în România în culturi de ardei gras conic din spaţii protejate şi
anume: CECIL F1.
Cecil F1 este un ardei gras cu formă conică (într-un lob, ascuţit). Planta
viguroasă are creştere nedeterminată şi capacitate remarcabilă de
regenerare şi adaptabilitate la condiţii de mediu, ceea ce prezintă un
important atuu în culturile din spaţii protejate, înfiinţate primăvăra
devreme când cultura e expusă la schimbări bruşte de temperatură,
insuficientă la lumină, incapacitatea de a asimila din sol suficiente
substanţe nutritive. Se recomandă cultivarea în spaţii protejate
palisată sau condusă pe 2 braţe, iar în câmp în cultură intensivă.

Cultură condusă pe două braţe

Planta are un echilibru perfect între latura ei vegetativă şi cea
generativă ce oferă un al II-lea avantaj şi anume timpurietatea! Ştim
cu toţii ce înseamnă o recoltare TIMPURIE din punct de vedere
al profitabilităţii culturii. Acest tip de ardei are aproximativ două
săptămâni avantaj faţă de culturile de ardei graşi tip blocky.
Greutatea medie a fructelor de 130 g, ar putea să vă facă uşor
reticienţi, dar atunci când nu ai concurenţă pe piaţă, nu acesta
este criteriul de departajare ci, câte marfă ai! Fructele au cca 15
cm lungime, cărnoase (5-6 cm grosimea pericarpului), de culoare
alb-gălbuie la comercializare, la măturitate deplină se coc în roşu.
Suprafaţa fructelor este netedă şi lucioasă. Gust şi aromă deosebite
mult mai intense decât a ardeilor graşi. Un alt aspect important este
faptul că fructele sunt pendule şi astfel nu sunt expuse, în câmp sau
solarii, razelor solare, astfel pierderile la producţie din cauza fructelor
pătate se poate reduce semnificativ.

Fructe pe alese

Cecil F1 nu prezintă risc ca în perioada de vară să avorteze fructe,
datorită adaptabilităţii plantei la factorii de mediu.
Este foarte eficientă o cultură de Cecil F1 şi după culturi de primăvară
(salată, ridichi, spanac, ceapă verde), datorită timpurietăţii acestui
hibrid, veţi reduce la minim pierderile, şi veţi ieşi pe piaţă în perioada
“vârfului de preţ”.
În speranţa că v-am convins ca şi în orice regiune a României se
comercializează ardei tip conic, deci se consumă, şi dacă vreţi să fiţi
primii pe piaţă cu marfă proaspată produsă în grădinile româneşti,
vă recomandâm CECIL F1 ardei gras conic!
Fructificare abundentă vara

NOSzTALGIA F1

perla neagră se vinde pe piaţă
A fi producător de pepeni înseamnă să fii competitiv, an
de an să cultivi indiferent de factorii interni de realizare
a culturilor prin pregătirea terenului, a hibridului potrivit
şi profitabil, urmărirea culturii până la recoltare şi până
la factorii externi, ce nu ţin de producători ci de condiţiile
meteo şi de cerinţa clienţilor pe piaţă. Producătorii
cunoscuţi cu ceva vreme în urmă că alegeau cu ochii, în
ultima vreme pun mâna pe cuţit pentru a simţii aroma
pepenelui chiar la tarabă
Mulţi producători fără iniţiativă de progres merg pe ideea
strămoşilor, dacă cultivă 2 ha de pepeni scot 3 lei şi dacă cultivă
4 ha scot 6 lei crezând că dublând suprafaţa şi banii se dublează.
Însă actualmente rentabilitatea muncii unui pepenar respectabil
stă în satisfacerea cerinţei clienţilor la începutul sezonului când
preţul aduce profit avantajos prin investiţii găndite în hibrizi extratimpurii, o calitate remarcabilă atât exterioară cât şi interioară,
cultivând pe suprafeţe mai mici prestând un efort echilibrat cu
realizări mari.
Când este vorbă de cerinţele clienţilor aici putem să evidenţiem
căutarea pieţelor prin grămezile de pepeni, majoritatea
cumpărătorilor apreciind pepenii cu coajă neagră indiferent că

preţul e mai mare decât la cel vărgat, gustul şi calităţile îl fac să fie
căutat. Printre pepenii cu coajă neagră cel mai apreciat e hibridul
Nosztalgia, atât de clientul final cât şi de producători, dar şi de
intermediari datorită beneficiilor aduse fiecăruia în parte.
Producătorii aleg hibridul Nosztalgia din gama de pepeni de la
Zki Seminţe pentru rezistenţă la condiţiile climatice extreme,
temperaturi scăzute după plantare, excesele de precipitaţii
din primavară şi canicula aproape de recoltări, avâd un foliaj
bine dezvoltat şi rădăcini puternice care înfruntă cu succes
temperaturile scăzute, are capacitatea foarte bună de a păstra
legături chiar în aceste condiţii reducând la minim apariţia fructelor
avortate. Păstrarea formei rotunde, uşor ovală şi greutatea medie
de 7-9 kg pe tot parcursul perioadei de vegetaţie, o capacitate de
producţie şi de înnoire a fructelor, rezistenţă la crăparea miezului,
gust şi culoare apreciate, o rezistenţă remarcabilă la arşiţa solară
în ciuda culorii cojii, o timpurietate remarcată de cultivatori sunt
caracteristicile hibridului nostru.
Având plusuri într-o producţie timpurie, rezistenţă la boli, calitate
şi aspect comercial hibridul dovedeşte că poate să aducă un profit indiferent de cultură, extensivă sau intensivă în funcţie de zona
unde este cultivat.
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În zona Brăila cunoscute fiind comunele din partea de sud a
judeţului în tradiţia cultivării pepenilor putem remarca o masă largă
de producători care cultivă Nosztalgia, un grup important cu care
am reuşit să iau legatura sunt în comuna Cireşu menţionând pe
domnii: Turcu Valentin, Iconaru Marian, Iconaru Ionel, Petre Ionel,
Ioniţa Costică şi nu în ultimul rând domnul Perianu Aurel şi cu scuzele
de rigoare pe cei care i-am omis. Producători, care în unanimitate
au mărturisit calităţile hibridului Nosztalgia prin o cultură uniformă
a fructelor, neprezentând fructe deformate, o rezistenţă bună la
condiţiile climatice, o timpurietate confirmată, calitate remarcabilă
şi aspect comercial plăcut, coajă subţire, culoarea miezului şi gustul
apreciat de consumatori. Pepenii fiind produşi într-o cultură
intensivă au adus un profit remarcabil, primele recoltări având loc în
a doua jumatate a lunii iunie, cu un preţ de 10-15% mai mare decât
cei vărgaţi şi cu un rulaj mult mai bun al mărfii.
Atuu pe care pepenele Nosztalgia îl aduce intermediarilor e
rezistenţa la transport având o formă şi o compactitate ireproşabilă,
astfel sunt minime pierderile cu crăpatul, spartul sau strivitul
pepenilor în timpul transportului.
Un bazin important de producători de pepeni e în judeţul Galaţi,
bazinul Tecuciului, mai intens în comuna Cudalbi cu un număr
însemnat de fermieri, o parte din ei mergând pe ideia investiţii
minime şi primesc şi rezultatul profit egal cu investiţia, dar şi
producători care işi respectă tradiţia şi cultivă profesional, din păcate
puţini. Putem să evidenţiem pe domnul Gheonea Costin, unul din
producătorii care revoluţionează legea veche şi cultivă hibrizi printre
care şi hibridul Nosztalgia, prezentând de la început o germinaţie
bună, semănat la cuburi, din cauza condiţiilor climatice, care au
întârziat începerea anului agricol, a plantat în prima jumătate a
lunii mai la tunele, prezentând o rezistenţă bună la precipitaţiile şi
temperaturile scăzute din luna mai, dar şi la secetă şi caniculă aparută
la începutul lunii iunie. Din cauza lipsei sursei de apă nu a primit
deloc apă, nefiind irigat, fără a primi hrană suplimentară, hibridul
nu şi-a modificat caracteristicile şi punându-şi în valoare plusurile
a făcut ca primele recoltări să fie timpurii imediat după 1 iulie.
Plusurile au continuat printr-o rezistenţă considerabilă la transport,
evidenţiată de producător faţă de ceilalţi hibrizi de pepeni. Domnul
vinde la cuţit de multe ori şi câte o jumătate chiar şi câte un sfert
de pepene în aceeaşi piaţă de 20 de ani în Braşov, menţionând un
preţ de 3 lei pe kg la hibridul Nosztalgia, având aceeaşi clienţi, care
veneau mereu special pentru al achizţiona hibridul nostru, având
aspect comercial plăcut, coajă subţire, culoarea şi gustul miezului
remarcabilă ceea ce a dus la numele articolului “Nosztalgia F1 perla
neagră se vinde pe piaţă” şi realizând un profit exemplar.

Gheone Costin

Perla neagră

În concluzie acelaşi eu, critic al tuturor agricultorilor, vreau să vă
mărturisesc că cei care produc profesional investesc într-o cultură
de bază timpurie, productivă şi prezentând aspect comerciant
primesc şi laurii muncii lor şi acelor producători le recomand hibridul
de pepeni cu coajă neagră Nosztalgia pentru a le asigura plusul de
profit din aceasta afacere.
Stambeanu Ion ,sat Tataru,comuna Dudesti

Mitosz F1

PRODUCŢIE RIDICATĂ

Înainte de a consemna o serie de caracteristici referitoare
despre hibridul Mitosz F1 ,trebuie să menţionăm câteva lucruri interesante constatate printre legumicultori.
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În primul rând se constată schimbarea mentalităţii în privinţa alegerii dintre soiuri şi hibrizi, observându-se tendinţa clară de a cultiva
hibrizi în detrimentul soiurilor şi anume hibrizi testaţi de calitate superioară cu potenţial ridicat de producţie.
Această schimbare de optică produsă în ultima perioadă a făcut că
legumicultorii să folosească seminţe certificate de foarte bună calitate, comercializarea producţiilor acestor hibrizi având efecte pozitive generând profituri considerabile.
În acest context putem vorbi fără drept de apel şi de ardeiul tip kapia
Mitosz F1.
Hibridul Mitosz F1 este ameliorat având însuşiri deosebite ce-l recomandă a se cultiva cu succes pe piaţa agricolă atât în condiţii tehnologice intensive de câmp cât şi în spaţii protejate.
Mitosz F1 este o plantă viguroasă cu o rădăcină şi tulpină fermă
ce contribuie decisiv la rezistenţa plantelor mai ales la culturile din
câmp unde sunt supuse la intemperiile vremii.

Mitosz F1 - 25 iulie

Acest hibrid are o rezistenţă mare la boli, la arsiţa solară, la precipitaţii, la umiditatea aerului ceea ce conduce la siguranţa şi încrederea
în cultivarea lui.
Mitosz F1 are un foliaj foarte bogat ce face că planta să reziste excelent la condiţiile de stres climatic, la schimbările bruşte de temperatură fără a afecta floarea şi fructificarea.
Mitosz F1 fructifică permanent şi stabil, ceea ce-i conferă constanţă
pe toată perioada de vegetaţie şi implicit conduce la realizarea producţiei ridicate de 70-80 tone/ha.
Pe lângă capacitatea mare de fructificare trebuie să amintim şi alte
însuşiri şi anume toleranţa mare faţă de boli şi adaptarea usoară la
factorii climatici şi de sol.

Mitosz F1 - irigat prin inundare

Fructele hibridului Mitosz F1, sunt de o mare uniformitate,
cu o greutate medie de 120-170 gr, aplatizate, de culoare
roşu aprins, gust dulce, grosimea pulpii de 5-7mm, cu conţinut ridicat de substanţă uscată având capacitatea de păstrare excelentă.
De caracteristicile calitative şi producţie ridicată ale hibridului kapia
Mitosz F1, s-au convins şi o serie de legumicultori din judeţele Dolj şi
Olt (ex.Dăbuleni, Grădinari-respectiv Izbiceni) care cultivă cu succes
hibridul Mitosz F1 al firmei Zki-Seminţe, obţinând profituri consistente.
Aşadar-Mitosz F1 este o certitudine şi că atare recomandâm legumicultorilor cultivarea lui, fiind o cultură de calitate cu o producţie
ridicată ceea ce conduce în final la realizarea de profituri considerabile.
Aceste caracteristici de mai sus care îmbină cantitatea şi calitatea în
condiţiile unei concurenţe acerbe pe piaţă de desfacere vă asigură
categoric o bună rentabilitate la cultura de ardei Mitosz F1.
Fructe uniforme

Ofertă de vărzoase de
la ZKI pentru sezonul 2013

HORNET F1
Primul hibrid de încredere pentru cultură liberă
Dintre hibrizii timpurii de varză existente pe piaţă, cu 53-55 zile perioadă
de vegetaţie, Hornet F1 se numără între primii. Cel mai căutat fiind în rândul producătorilor care folosesc agril în câmp liber pentru a câstiga zile importante de timpurietate şi totodată au nevoie şi de o calitate ireproşabilă.
Hibridul este puternic vegetativ cu o creştere viguroasă, tolerează bine variaţiile de temperatură din primăvară. Nopţile friguroase nu încetinesc ritmul
de evoluţie. Nu are tendinţe de înflorire. Căpătâna rotundă, culoare plăcută
verde deschis, compactitate şi cotor scurt sunt caracteristic hibridului. Are
calitate perfectă, gust plăcut destinat pentru consum proaspăt cu o greutate medie 0,8-1,2 kg. Perioada de plantare este între 15 martie si 15 aprilie
cu folosirea agrilului. Densitatea optima este 40X50 cm, dar se poate îndesa
până la 40X40 cm.

ZEUS F1
Rapid la formare, lent la recoltare
Se poate planta deja primâvara devreme, la 60 de zile se poate recolta căpăţânile de 1 kg. Timp de 2 săptămâni căpăţânile cresc la 1,5-2 kg putând fi
recoltate permanent. Hibridul este vegetativ, rezistent la frig, nu are tendinţă
de înflorire. Culoarea verde deschisă îi oferă un aspect comercial plăcut astfel este usor comerciabil. Gustos, crocant, cu frunzele fine este căutat pentru
consum în stare proaspătă. Datorită faptului că se poate recolta timp de 2-3
săptămâni, oferă producătorului o flexibilitate bună la comercializare. Zeus
F1 fiind un hibrid vegetativ nu necesită fertilizare ridicată în azot. Plantarea
este recomandată începând din mijlocul lui martie la protejat şi de la mijlocul lui aprilie la liber. Se poate folosi şi în ciclul doi cu plantare în luna julie.
Densitatea recomandată este 35-40 mii plante/ha.

AVAK F1
Materia de bază pentru murat.
Dintre vărzoasele pentru murat vă atragem atenţia asupra hibridului de 110
zile AVAK F1 .Se remarcă printr-o productivitate ridicată chiar şi în condiţii
nefavorabile. Căpăţâna este de 3,5-4,5 kg, compact, bine îndesat, de culoare
albă, cu o consistenţă omogenă perfectă pentru tocat. Este uşor de prelucrat şi datorită conținutului mare de zahăr este materie prima ideală pentru
murat. La 90 de zile după plantare ajunge la 2 kg, stadiul în care se consumă
în stare proaspătă. Nu este sensibil la crăpare și deşi greutatea căpățânilor
este mare, cotorul susține drept căpățâna. Frunzele bazale bine dezvoltate
concurează bine buruienile. Căpățânile nu sunt sensibile la putrezire. Perioada de plantare este de la mijlocul lunii aprilie până la sfârşitul lui iunie,
densitatea optima fiind de 27-30 mii plante/ha.

TARGET F1
Calitate pentru păstrare
Din gama de produse cu perioada de vegetație lungă (135-140 zile) vă
recomandăm hibridul rezistent la fuzarioză Target F1. Este destinat păstrării, conservării. Chiar şi în condiții neprielnice se obține calitate şi cantitate semnificativă. Conținutul mare de substanţe uscate şi compactitatea
perfectă dă posibilitatea de a păstra luni de zile fără probleme. Greutatea
căpățânilor de 2-3 kg. Căpățânile se întăresc mai repede, astfel la 120-125
zile deja se pot tăia şi comercializa. Căpățânile sunt rotunde, compacte de
culoare albă și cu cotor scurt. Hibridul este destinat pentru recoltare târzie,
astfel perioada optimă de plantare este la sfârsitul lunii mai începutul lunii
iunie. Densitatea propusă este de 28-33 mii plante cu aşezare în spațiu la
50X60 sau 60X60 cm.
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Avem plăcerea de a vă informa, că
firma noastră, ZKI Seminţe, în perioada

31 octombrie – 4 noiembrie 2012
va participa la cea de-a 17-a ediţie a Târgului
internaţional de echipamente şi produse
din domeniul agriculturii şi zootehniei –
IndAgra Farm 2012. Cu această ocazie vă
invităm să vizitaţi standul nostru situat în
pavilionul C5, stand nr.84.
Vă aşteptăm cu drag.

ing. Panic Cristian
0742-074377

ing.Defta Remus
0741 - 066323
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