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BIHAR f1
MERGEȚI LA SIGUR !

La capitolul gogoșari, consemnăm că în ultimii ani suprafețele s-au
extins rapid în majoritatea bazinelor legumicole din țară, această cultură
ocupând un procent important în sfera plantelor legumicole.
Elementul esnțial de care trebuie să țină cont legumicultorii, îl reprezintă
alegerea hibridului potrivit și cultivarea lui într-o tehnologie adecvată
care să permită o amortizare rapidă a costurilor de producție și printr-o
producție ridicată asociată cu fructe de calitate să conducă la realizarea
unui profit substanțial.
În acest sens, în sprijinul legumicultorilor care se respectă, Firma ZKI
vine cu hibridul BIHAR F1, care este cultivat la scară deschisă în
foarte multe țări și considerat un adevărat campion, depășindu-și
concurenții la majoritatea capitolelor, având o adaptabilitate excelentă
la cultivarea în spații protejate și în câmp.

BIHAR F1 a confirmat și în 2015, satisfăcând așteptările legumicultorilor
în ambele tehnologii de cultivare, când s-au înregistrat rezultate
spectaculoase soldate cu obținerea de randamente maxime între
costurile de producție și profiturile generate. De aceea, cererea
producătorilor din toată țara de a procura semințe de supercalitate din
categoria BIHAR F1, a devenit consistentă și atrăgătoare.
Considerăm fără echivoc că legumicultorii care optează pentru BIHAR F1
merg la sigur, făcând desigur aluzie și la titlul articolului de față.
Cultivatorii care au plantat hibridul în spații protejate au fost impresionați
în mod special de timpurietatea și calitatea fructelor.
Referindu-ne la acest aspect, subliniem faptul că timpurietatea conduce
la valorificarea producție la prețuri ridicate, iar calitatea constituie un

avantaj primordial în obșinerea de venituri substanțiale, constituind di
BIHAR F1 un lider de necontestat al calității.
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În susținerea aspectelor mai sus menționate subliniem că BIHAR F1
este o plantă cu creștere nedeterminată, viguroasă, cu o creștere
rapidă, primul buchet este format din 5-7 fructe aflate la baza plantei,
ceea ce-i conferă rezistență și stabilitate.
Fructele sunt acoperite de un foliaj bine dezvoltat, reducând la
minim pierderile din cauza arșiței solare.
Prima calitate observată la fruct este aspectul comercial, fructe
împărțite în patru lobi egali, cu o formă bogată, uniformitate, la
început culoarea verde-închis, iar la maturitate se coc în roșu-vișiniu pe
întreaga suprafață a fructului cu o rezistență foarte bună la mucegăirea
camerei semincere datorită punctului pistilar închis. În spații protejate,
greutatea fructului este de peste 300gr, producția este echilibrată pe
întreaga perioadă de recoltat, menținând calitatea fructelor până la vârf.
În condițiile în câmp, trebuie avut în vedere nu doar calitățile plantei
și a fructului, ci și toleranța și rezistența în condiții de stres climatic,
tehnologic, fitosanitar, capitole la care BIHAR F1 s-a comportat excelent
în condiții pedoclimatice diferite, comportându-se stabil, uniform, cu un
echilibru cantitativ-calitativ de invidiat.

Câmpul asigură cantitate

Rezultatele pozitive semnalate și în cultura de câmp au scos în evidență
potențialul productiv ridicat cu recolte cuprinse între 70-80t/ha
și calitatea fructelor care nu au fost mai prejos decât cele din solarii,
uniforme cu patru lobi simetrici, aspect placut, doar greutatea fiind
puțin mai mică decât la solarii de cca 250-300gr.
De asemenea, hibridul a manifestat o toleranță ridicată la bacterii,
ciuperci și alți factori de mediu, neexistând probleme cu degradarea
culturilor, fructificarea fiind echilibrată pe toată perioada de vegetație
cu ciclul lung de cultură și recoltarea sistematică și eșalonată până târziu
în toamnă la finele sezonului.
Apariția gogoșarului BIHAR F1 pe diferite piețe, tarabe, magazine
datorită aspectului, formei, gustului și calității atrage cumpărătorii, iar
comercializarea se efectuează rapid și fără probleme.

BIHAR F1

Fie că este cultivat în spații protejate sau în câmp, BIHAR F1 răspunde
eficient la condițiile extreme de climă, este stabil, echilibrat, mergeți la
sigur spre producții ridicate și de calitate, care aduc beneficii însemnate
legumicultorilor și mențin cu autoritate hibridul respectiv la cea mai
înaltă cotă de popularitate !

Cheia succesului răsad sănătos

Timpurietate

discos F1
cu adevărat aplatizat !

Segmentul cu cea mai mare diversitate de hibrizi este cel al
verzei cu perioadă de vegetaţie semilungă adică de circa 7075 zile, destinat pentru consum în stare proaspătă şi murături.
Perioada de vegetaţie influenţează semnificativ perioada de
plantare, astfel se pot distinge 2 categorii de culturi: principală
sau succesivă. Alegerea hibridului este din ce în ce mai
complexă, caracteristicile principale fiind pe lângă
mărime, compactitate, forma căpăţânilor şi structura
cât mai fină, subţire a frunzelor. La fel de importante au
devenit şi rezistenţele la boli şi păstrarea lungă în câmp.
În acest segment, ZKI propune producătorilor hibridul
Discos F1. Hibridul este destinat pentru dublă folosire,
fiind potrivit atât pentru consum în stare proaspătă cât şi
pentru murat.
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Uniformitate

Hibridul s-a comportat conform aşteptărilor şi a dovedit o
stabilitate remarcabilă şi în condiţiile mai aspre climatice. Ştim
cu toţi cât de greu porneşte în vegetaţie o varză plantată în
lunile Iunie – Iulie, când deficitul de apă este major atât în
atmosferă cât şi în sol, iar temperaturile diurne pârjolesc culturile.
În aceste condiţii Discos F1 a demonstrat o extraordinară
uniformitate, vegetativă, pe tot parcursul, dar mai important
uniformitatea căpăţânilor la recoltare.
Avantajul principal al hibridului este uniformitatea. Având
căpăţânele recoltabile de la 1,5-2,5 kg (funcţie de densitatea
la hectar) se poate apela la recoltare printr-o singură trecere,
facându-se economie de muncă şi implicit de costuri cu
recoltarea.

Cotor scurt

Frunzele bazale sunt bine dezvoltate şi ajută mult la închiderea
culturii, ajutând lupta contra buruenilor. Stratul de ceară groasă
de pe frunze asigură protecţie atât împotriva bolilor cât şi a
dăunătorilor. Rădăcina puternică ajută la aprovizionarea cu apă şi
substanţe minerale, în acelaşi timp susţine şi căpăţână fără riscul
de cădere. Această proprietate ajută mult recoltatul reducând în
acelaşi timp riscul de putrezire a căpăţânilor dacă ar avea contact
direct cu solul.
Calităţi interne perfecte, conţinut de zahăr ridicat
– materie primă ideală pentru murături. Dintre
calităţile hibridului trebuie subliniate uniformitatea,
compactitatea, stratificarea perfectă a foiţelor, densitatea,
culoarea albă şi gustul plăcut dulce. Aceste calităţi determină
că hibridul Discos F1 să fie alegerea perfectă atât pentru
consum în stare proaspătă, cât şi pentru murat. Căpăţâna
este aplatizată cu frunzele de acoperire verde deschis. Cotorul
este de lungime medie spre scurt, fiind 1/3 din înălţimea
căpăţânii. Căpăţâna compactă, albă se feliază cu uşurinţă.
Datorită conţinutului ridicat de zahăr este materia primă ideală
pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru murat sub formă
feliată.

Acoperire bună

hirös

PALOTÁS

bolero F1

Culoare şi savoare
– ardei de boia
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În unele regiuni ale României, mai cu exactitate în zona Transilvania
şi Banat, profitul se îmbină cu utilul-plăcutul şi nu în ultimul rând cu
tradiţia.
Un astfel de sentiment, de bucurie, ne umple inimile, prin faptul că
tradiţia de cultivare a ardeilor pentru boia,a prins iar rădăcină şi s-a reluat
firul, procesul de a avea savoare, culoare în bucatele ce le punem pe
masă.
Vă informăm că, spre exemplu pozitiv, în ultimii ani, în Arad are loc şi
un “concurs” între producători de boia, prilej cu care se alege cea
mai aromată, cea mai plăcut colorată boia. Cu mândrie majoritatea
participanţilor au avut soiuri sau hibrizi de la firma noastră, iar câştigător
a fost o boia obţinută din hibridul Bolero F1.
Suntem parte a acestui proces de reconversie şi de a sprijini producătorii
în aceasta directie, prin oferta noastră de ardei pentru obţinerea celui
mai colrat şi calitativ praf de boia. Pentru acest sezon oferta de seminţe
pentru boia recomandată obţineri unei uruieli de calitate este :
ardei boia dulce:
Palotas F1
Hibrid semitimpuriu, cu creştere nedeterminată, dulce. Fructele sunt
pendule. Faţă de soiurile cultivate depăşeşte productivitatea acestora
în aceeaşi condiţii de tehnologie. Mărimea şi productivitatea fructului
asigura o cantitate considerabila de uruială. Are un sistem radicular
puternic cu care valorifică bine apa şi nutritienţii. Se cultivă în solarii şi în
câmp liber în condiţii intensive şi semiintensive. După uscare cantitatea
şi calitatea de uruială (substanţa uscată) este excelentă.

Bolero F1 - culoare impecabila

Bolero F1
Producţie record şi coloraţie intensivă şi în sere! Hibrid cu creştere
nedeterminată, fructe pendule, fără nuanţe de iuţeală. Recomandat
pentru culturi intensive în câmp sau în solarii. În culturi protejate leagă:
100-140 fructe/plantă. Conţinut ridicat de pigmenţi: la recoltare 250300 ASTA, după uscare 350-400 ASTA.
ardei boia iute:
Hirös – soi cu calităţi de hibrid, destinat culturii de ardei pentru
boia iute, plantele prezintă creştere nedeterminată şi fructificare
semitimpurie. Având o productivitate mult peste soiurile prezente pe
piaţă. Cantitatea de capsaicină (iuteală) este de 500-800mg/kg.
Pentru bucate colorate şi aromate, alegeţi să produceţi boia din soiurile,
hibrizi ZKI!

Palotas F1 - producţie ridicată

D-nul Csipkar Imre, Arad

Uruială de Bolero F1

KARAVAN F1
hibrid polivalent !
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O legumă cu importanţă materială considerabilă în România şi implicit
în rândul producătorilor este cultivarea castraveţilor.
Castravetele este o plantă, o liană târâtoare, iubitoare de caldură, de
umiditate şi apă. Fructele de castraveţi au un procent foarte ridicat de
apă cca 95%, apă care conţine o gamă variată de vitamine din complexul
B, dar şi vitaminele A şi E plus săruri minerale.
Culturile de castraveţi ce se amplasează pe teritoriul sunt în general în
spaţii protejate, culturi ce sunt exploatate la maxim. Această exploatare
a plantei presupune şi o administrare abundentă, încontinuă de apă şi
minerale, ce denotă şi din faptul că au o rădăcină firoasă, nepivotantă,
ce se hrâneşte în principal din stratul superficial de sol, din care apa şi
mineralele se spală cu uşurinţă din sol, pe lângă acestea au suprafaţă
foliară mare şi astfel şi evapotranspiraţia la nivelul frunzelor, în perioada
căldurilor toride, este mare.
ZKI Seminţe vă propune un hibrid de castravete care are o rădăcină
firoasă bogată, care nu necesită o administrare foarte concentrată de
îngrăşăminte, care le valorifică pe acestea la maxim. Un castravete foarte
generativ, care are internoduri scurte, lăstari autodeterminaţi, fructe
cilindrice, de culoare verde închis. Fructele sunt amplasate în ciorchine,
cu coacere eşalonată, au peţiol lung ce uşurează recoltarea. Rezistenţă
ridicată la Peronospora şi la condiţiile vitrege de cultivare.

Fructifică pe tulina principală

Karavan F1 este un castravete ce se pretează atât pentru ciclul I de
cultură cât şi pentru ciclul II, dar nu în ultiml rând pentru cultivare în
câmp prin sistem palisat.
Vă întrebaţi poate, de ce această polivalenţă?
•• ciclul I cere un castravete timpuriu (caracter generativ), fructe mari
care să îşi păstreze forma cilindrică şi în registrul de marime peste
10 cm lungime, perioadă în care în principal castraveţii se folosesc
pentru salata, hibridul Karavan încorporând aceste calităţi.
•• ciclul II cere un castravete care să fructifice încontinu, să fie tip
multifruct la ciorchine, cu o recoltabilitate cât mai bună, pentru
perioadă cât mai prelungită în toamnă, la temperaturi foarte oscilante,
astfel încât să se preteze celor mai ridicate pretenţii ale gospodinelor
pentru murături, Karavan fiind excelent şi pentru obţinerea de
murături gustoase şi crocante
•• în câmp, destinaţia este în general pentru murături, în condiţii foarte
intensive, cu recoltare la 24-36 ore, în registru de mărime 3-6 cm
sau 6-9 cm, dar primordial sunt rezistenţele şi cea mai importantă
fiind toleranţa ridicată la atacul de Peronospora, calitate genetică a
hibridului Karavan.
Pentru culturi diferite, un hibrid polivalent, Karavan F1!
Karavan F1 - palisat în câmp

Karavan F1 - solar

Multifruct în câmp

greygo

boni

kurtovska

Soiuri performante pentru producători cu
iniţiativă, la preturi mai reduse!
Boni, concurent cu hibrizii!
Soiul de ardei este răspândit pe tot teritoriul României datorită preţului
mic al seminţelor, ideal atât pentru micii producători, dar şi pentru cei
cu suprafeţe extinse datorită rezistenţei plantei la condiţiile vitrege ale
naturii.
Boni este ideal pentru culturile în câmp în conditii intensive, dar şi
extensive, se adaptează foarte bine la intemperii, nu este o plantă
care să necesite un aport de hrană, e foarte rezistent la secetă datorită
rădăcinii bine dezvoltate. Având o tehnologie bună se poate ridica la
productivitatea cu un hibrid, dacă i se oferă necesarul.

Aspect plăcut şi productiv:
Fructele se prezintă print-un aspect comercial plăcut datorat formei în
3-4 lobi, formă lunguiaţă cu o lungime de 10-12 cm şi o lăţime de 7-8
cm, greutatea medie a fructului 130-150 grame, de culoare alb – gălbui,
iar la maturitatea fiziologică se coace în roşu, este remarcată o pulpă
groasă oferind o rezistenţă bună la transport şi la păstrarea pe tarabă
timp îndelungat, are o rezistenţă bună la virusul mozaical al tutunului.
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Un ardei gras ideal pentru cei care nu pot să dezvolte un sistem
tehnologic avansat, rezistent în condiţii extensive, unde nivelul de hrană
şi apă e mai scăzut fiind un ardei rezistent la secetă ZKI Seminţe le oferă
spre o cultură bună un soi de ardei gras Boni.

O alternativă la sămânţa adunată
de gogoşari – soiul Greygo
Cine are de câştigat ?
Au câştig acei producători care ştiu să optimizeze producţia, ştiu să
îşi reducă cheltuielile, investiţia şi ştiu să asigure calitatea necasară
pretenţiilor pieţei.
Una dintre legumele care se înscriu în tiparele de mai sus este cultura
de gogoşar, cultivat pe suprafeţe mari, datorită specificului gastronomic
al românilor.
Cum pot să îmi reduc cheltuielile şi investiţia la o cultură de
gogoşari ?

Boni - vrej protector

Majoritatea producătorilor cultivă soiuri locale de gogoşari, din sămânţă
adunată de la an la an. Mulţi vă gândiţi, poate, că nu este sămânţă
mai ieftină decât cea adunată. Şi aici aveţi perfectă dreptate, dar dacă
ne gândim mai bine o sămânţă adunată îmi poate creea mai multe
neplăceri, această sămânţă nu este certificată, este posibilă purtătoare
de viruşi sau ciuperci fitoparazite, care vă pot decima cultura în orice
moment al sezonului şi să amplifice proporţiile bolilor. Pierderile pot
astfel compromite în proporţie de 100% un sezon.
Noi, ZKI Seminţe vă oferim un soi de gogoşar la preţ accesibil şi anume
soiul certificat, cu stabilitate fenotipică de la an la an, cu rezultate bune
în culturi din România, Greygo.
Greygo este un gogoşar care rezistă bine în condiţiile climatice din
România. Plantă robustă, vrej puternic şi rădăcină bine dezvoltată.
Caracteristici datorită cărora nu necesită o tehnologie avansată, planta
e tolerantă la stresul tenhnologic şi climatic. Fructele de greutate medie
de 150 grame, de culoare roşu închis pe toata suprafaţa, cu gust dulce,
excelent pentru consum în stare proaspătă, zacuscă şi/sau murături.
Fructul este bine protejat de către vrej în perioada arşiţelor, reducând
pierderile din perioada toridă de vară.

Greygo - producție ridicată

Greygo – cultură înfiinţată cu o investiţie redusă, dar cu un profit sigur !

Gros în pulpă bun de copt !–
Kurtovska kapia
Kapia KURTOVSKA este de tip „ureche de elefant”, produce fructe
uniforme, ca mărime şi culoare pe tot parcursul recoltării.
Se evidenţiază prin faptul că este o plantă robustă, cu vrej puternic
şi un sistem radicular bine dezvoltat ce îi oferă o bună aprovizionare cu
nutreţi şi permiţând cultivarea pe soluri mai puţin bogate în substanţe
nutritive. Vrej bine dezvoltat cu sistem foliar bogat asigură protecţie
fructelor împotriva arşiţei solare. Toate cele enumerate mai sus
împreună cu toleranţa ridicată faţă de boli determină să fie un soi foarte
uşor cultivabil.
Fructele sunt aplatizate pe două muchii, cărnoase, dulci, de culoare
roşu închis (uniform pe toată suprafaţa) şi îşi păstrează frăgezimea timp
îndelungat. Are o capacitate bună de transport şi depozitare datorită
grosimii pulpei de 5-6 mm. Lungimea fructelor variaza între 1520 cm, au o greutate medie de 150 grame !
Nu ezitaţi !
Protejaţi cultura de la început, printr-o sămânţă bună, de calitate, a
unor soiuri performante !

Kurtovska - culoare şi aspect

nosztalgia F1
Nostalgicii ştiu de ce se caută !
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Nosztalgia F1 cunoscut ca şi o perlă neagră, este pepene,
lebeniţă, harbuz, bostan sau zămos după diferitele regiuni şi
zone unde se cultivă, unde nostalgicii îl cultivă, nu din atracţia
numelui ci pentru randamentul oferit în cultură, un hibrid bine
cunoscut pentru culoarea exterioară, coaja subţire, pentru
miezul compact de un roşu placut şi foarte gustos.

Nostalgicii au descoperit
partenerul de afacere aducând
următoarele aporturi:
•• timpurietate confirmată de numeroşii producători care au cultivat hibridul;
•• prima recoltare se obţine extra timpuriu;

Producţie ridicată de la prima recoltare

•• legături bune şi după prima recoltare;
•• prezintă un foliaj bine dezvoltat şi rădăcini puternice;
•• vrej viguros, plantă stabilă;
•• are capacitatea de a păstra legăturile chiar în condiţii vitrege
reducând la minim apariţia fructelor avortate;
•• capacitate de producţie şi de regenerare continuă;
•• fructifică bine şi în condiţii extensive de tehnologie;
•• fructele au o formă rotundă, uşor ovală;
•• greutate medie de 7-10 kg pe tot parcursul perioadei de
vegetaţie neprezentând fructe deformate;
•• fruct compact, are o rezistenţă ridicată la crăparea miezului;
•• miezul este de culoare roşu închis;
•• gust şi culoare apreciate, ideal pentru a fi vândut la cuţit;
•• coajă subţire de culoare neagră, brumată;
•• rezistenţă sporită la arşiţa solară în ciuda culorii cojii;
•• rezistenţă foarte bună în decursul transportului;

Aspect exterior plăcut

•• rezistenţă la boli;
•• rezistenţă la secetă;
•• rezistenţă la mână.

Încă de la început hibridul Nosztalgia F1, odată cultivat de
producători a început să fie aliat în afacere aducând un aport
substanţial, devenind cel mai apreciat hibrid de pepene cu
coaja neagră, atât de clientul final cât şi de producători, dar şi de
intermediari, datorită beneficiilor aduse fiecăruia în parte.
Foliaj bogat, protecţie fructelor

BRILLANT F1
ARDEI GRAŞI PENTRU CÂMP
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Firma ZKI Semințe oferă legumicultorilor în domeniul ardeioaselor o
paletă variabilă de ardei grași care se caracterizează prin realizarea de
recolte bogate și de calitate, cu fructe apetisante și aspect comercial
atrăgător.
Din suita de ardei grași destinați culturii în câmp, în articolul de față vom
vorbi despre În rândurile următoare vă vom expune argumentele care
vin în sprijinul cultivării acestui hibrid.
În condițiile verii 2015, mulți hibrizi au avut de suferit de pe urma
caniculei, nu au dezvoltat un foliaj corespunzător, neasigurând protecție
suficientă față de acțiunea razelor solare, ceea ce a condus la obținerea
de fructe deformate, pătate și în final de o calitate slabă.
Referindu-ne la , consemnăm că este o plantă cu , ușor cultivabilă, cu
capacitatea de a forma fructele deosebit de repede și cu o lungă perioadă
de vegetație obținându-se . În condițiile cultivării în câmp, trebuie avut
în vedere nu doar calitățile plantei sau fructului, ci și toleranța sau
rezistența în condiții de stres climatic, tehnologic, fitosanitar, capitole la
care hibridul excelează.

Foliaj protector

În cultura de câmp, BRILLANT F1 câștigă din ce în ce mai mult teren
datorită producției mai ridicate, uniformității fructelor și rezistenței
plantelor.
Astfel, datorită rezistenței superioare la boli și dăunători, oferă toleranță
la stresul tehnologic.
Planta este robustă cu sistem radicular și tulpină, foliaj bogat care
conduce la un potențial maxim de producție și calitate a fructelor.
Avantajul primordial la BRILLANT F1 este faptul că la începutul perioadei
de vegetație leagă pe ramura principală, lăstarii secundari se dezvoltă
slab, astfel recoltarea devine ușoară și rapidă.
Referitor la cultivarea în câmp este preferabil o tehnologie semiintensivă
sau intensivă, iar dacă dorim o fructificare la maxim a potențialului
genetic recomandăm administrarea cu îngrășăminte N-P-K și CA în mod
permanent, chiar dacă în doze reduse.
BRILLANT F1 are fructe uniforme, formă dreptunghiulară, ușor alungit,
format din trei-patru lobi simetrici, culoarea alb-galbui cu ușoară tentă
spre verzui, luciu plăcut, iar la maturitatea deplină devine roșu aprins.
În cazul respectării complete a verigilor tehnologice pe tot parcursul
perioadei de vegetație, calitatea fructelor nu rămâne mai prejos decât
calitatea fructelor din culturile în spații protejate. Subliniem că fructele
sunt de o uimitoare uniformitate, au o greutate medie de 150-160gr,
sunt dulci cu o aromă deosebită, iar grosimea pulpei de 5-7 mm oferă o
bună rezistență la manipulare, transport și depozitare.

Fructifică şi pe vârfuri

BRILLANT F1 este așadar, o plantă cu un sistem radicular bine dezvoltat, ce
asigură un potențial ridicat de hrană, tulpină cu foliaj bogat, internoduri
scurte cu legături la fiecare. De asemenea , rezistența și toleranța bună
la boliși viroze, la stresul climatic, fac ca hibridul să aibă o producție
echilibrată pe tot parcursul vegetației, generarea și regenerarea fructelor
se face constant, eșalonat cu o producție consistentă.
Toate aceste aspecte enumerate care conferă multă siguranță,
constanță, echilibru, dublate de calitate și prooducții ridicate conduc la a
fi recomandat spre cultivare tuturor legumicultorilor având certitudinea
că rezultatele vor fi spectaculoase, iar veniturile generate vor fi pe
măsura așteptărilor.

Fruct uşor alungit

,
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