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Un criteriu important pentru reuşita profe-
sională şi implicit satisfacţie materială este 
alegerea hibridului potrivit şi cultivarea 
acestuia într-o tehnologie adecvată, care să 
genereze un randament maxim între costu-
rile de producţie şi veniturile generate, adi-
că să genereze PROFIT.
Experienţa ultimilor ani a confirmat faptul că 
una din culturile cele mai profitabile în spaţii 
protejate a fost cultivarea gogoșarilor. Poate 
că mulţi vă puneţi intrebarea: De ce?

Răspunsul este simplu: Aveţi posibilitatea să 
comercializaţi un produs foarte căutat în pieţe, 
dar acest produs are un caracter sezonier, care 
începe la sfârșitul lunii august și până la prime-
le brume ale toamnei. În cazul în care devansaţi 
acest sezon produsul este considerat o trufanda 
și aveţi posibilitatea să decideţi preţul de START 
al produsului!

Pe lângă faptul că începeţi vânzarea devreme, la 
preţ de vârf, mai aveţi posibilitatea să stabiliţi și 
standarde de calitate a produselor.

Tendinţa de preţ în condiţiile de piaţă a anului 
2011 a fost foarte asemănătoare cu cea din 2010. 
Producătorii care au cultivat Bihar F1 au confir-
mat că atâta timp cât majoritatea produselor au 
avut un preţ mic la început și derizoriu în perioa-
da de vârf de producţie, la gogoșar au început 
în luna iulie cu o medie de 10 Ron și la sfârșitul 
lunii august pe pieţe s-a comercializat în medie 
cu 6-5 Ron. Asta chiar dacă la sfârșitul lui august 

deja începeau să apară gogoșarii cultivaţi în 
câmp, Bihar F1 cultivat în solarii datorită aspec-
tului comercial, calităţilor fructului a reușit să își 
menţină un preţ mai ridicat. Totodată, după ce 
se termină marea masă a gogoșarilor din câmp 
la începutul lunii octombrie, preţul se stabilizea-
ză din nou urmând o pantă ascendentă. 

Aspectele mai sus enumerate ne susţin afirmaţia 
că gogoșarul Bihar F1 este profitabil și în culturi 
din spaţii protejate.

Bihar F1 este hibridul de gogoşar din paleta 
ZKI Seminţe ce prezintă rezistenţă  genetică la 
Xanthomonas. Are punct pistilar închis, astfel 
nu permite infiltrarea miceliului ciupercilor şi 
bacteriilor în interiorul camerei semincere, pre-
venind astfel mucegăirea în interior şi putrezirea 
fructelor. 

Fructele nu prezintă la partea superioară pli-
uri, este format din 3-4 lobi uniformi. Culoarea 
fructelor este roşu intens fără a  prezenta inserţii  
verzi. Pericarpul este gros și cotorul mic, pierde-
rile cu cotorul sunt de sub 20%. Greutatea medie 
a fructelor este de 200-250 g.

Ce calităţi recomandă hibridul 
Bihar F1 în spaţii protejate?
– Vigoare germinativă mare, ce se transmite și 

răsadurilor;

– hibridul are creştere nedeterminată, se poa-
te cultiva palisat pe două braţe sau în cor-
don. Palisat eficienţa este mărită cu cca 20% 
faţă de menţinerea culturii  în cordon, iar în 
condiţii de palisat fructele sunt mai mari și au 
aspect comercial mai ridicat;

– se pretează foarte bine în ciclul lung de cul-
tură;

– internodii scurte, cu fructificare în toată peri-
oada de vegetaţie, nu avortează în condiţii de 
stres;

– datorită cultivării în spaţiu protejat, planta res-
pectiv, fructele nu sunt expuse intemperiilor 
climatice (ploi acide, grindină, vijeli, insolaţii 
solare) şi a factorilor de stres din culturile de 
câmp (neuniformitatea administrării apei, 
fertilizanţilor, a produselor fitosanitare);

– aplicând o tehnologie corectă (folie de mulci, 
palisarea culturii, picurare, aport susţinut de 
substanţe nutritive si microelemente, menţi-
nerea unei stări fitosanitare bune), cu o plan-
tare la începutul lunii aprilie în spaţiul prote-
jat, se poate începe recoltarea prin luna iulie 
la preţul maxim din pieţe şi se poate recolta 
până la sfârşitul sezonului adică lunile octom-
brie-noiembrie;

– fructele au aspect comercial deosebit se încad-
rează în categoria elită, calitatea fiind direct 
proporţională cu preţul.
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Rentabilitatea 
cultivării  
gogoșarilor în spaţii 
protejate!

Sugestia noastră 
pentru legumicultorii 
ce vor să se prezinte 
pe piaţa devreme și cu 
marfă calitativă este: 
BIHAR F1!



   

Dacă vreţi să obţineţi un profit cât mai mare 
din activitate de legumicultură aveţi nevoie 
de seminţe de calitate, care să asigure pro-
ducţii mari şi rentabile. Cultura de bază, a 
legumicultorilor din România, este produ-
cerea ardeilor graşi în spaţii protejate, unde 
ponderea cea mai mare au ardei graşi de tip 
„blocky”. Din gama noastră de produse de 
ardei graşi de tip „blocky”, firma ZKI SEMIN-
ŢE, recomandă hibridul de vârf din această 
categorie şi anume Apollo F1.

Apollo F1 este un hibrid de ardei gras de tip 
blocky, cu creştere nedeterminată. Cultivarea
este recomandată în spaţii protejate, în ciclu 
lung de cultură, datorită creşterii nedeterminate 
şi capacităţii atât generative cât şi celei vegetati-
ve. Hibridul are internoduri scurte, care permite 
cultivarea în cultură lungă, fructificând la fiecare 
internod. Ca tehnologie de cultivare recoman-
dăm palisarea şi conducere plantelor pe două 
braţe, pentru obţinerea unei producţii cât mai 
ridicate. Datorită capacităţii mare de producţie 
necesită un aport susţinut de substanţe nutriti-
ve pe parcursul cultivării.

Acest produs este un hibrid destinat producăto-
rilor care vor să cultive ardei graşi în cultură lun-
gă. Rezultatele obţinute în culturile anului 2011, 
susţin recomandările noastre, dar și măsurăto-
rile făcute într-o cultură comparativă la Diosig 
jud. Bihor, la d-nul Csóka Gyula.

Hibridul Apollo F1 a fost comparat cu un alt hib-
rid de ardei gras de tip „bloky”, iar rezultatele au 
fost convingătoare. Datorită fructificării constan-
te şi continue, cantitatea de fructe recoltate faţă 
de control a fost net superioară, recoltând de 
fiecare dată cu 10-15% mai mult, iar la finele se-
zonului a avut trei recoltări în plus. Fructificarea 
constantă şi continuă se datorează plantelor ro-
buste, cu sistem radicular bine dezvoltat, ramuri 
puternice cu foliaj bogat. Fiind o plantă robustă 
are o rezistenţă bună faţă de factorii de stres şi 

mediu, neavând tendinţa de avortare a florilor 
datorită temperaturilor extrem de ridicate în 
mijlocul verii. Datorită sistemului radicular bine 
dezvoltat tolerează bine şi atacurile reduse a dă-
unătorilor de sol (viermi sârmă, coropişniţă, etc.). 
Valorifică cu succes substanţele nutritive din sol.

Trebuie să amintim pe lângă cantitate şi calita-
tea fructelor. Sunt foarte mari de 8-10/8-10 cm, 
cu un aspect comercial foarte plăcut, de culoare 
alb-gălbui, cu coacere în roşu aprins, având o 
greutate medie de 200-220 gr., cu un gust de-
osebit. Grosimea pulpei este de 5-7 mm, care 
oferă o rezistenţă bună la transport pe distanţe  
lungi. Nu există pierderi din cauza transportului.

Hibridul prezintă o rezistenţă generală bună la  
boli şi virusuri din rasa Tm0,1,2.

Oferim acest hibrid tuturor producătorilor, care 
preferă o cultură profitabilă pe tot parcursul se-
zonului.

Producţii sigure  
cu fructe mari şi de 
calitate

ardei tip blockyardei tip blocky

„Apollo F1 este un 
hibrid de ardei 
gras de tip blocky, 
cu creştere 
nedeterminată”

Rezultatul măsurătorii la control (8,5 kg)
Rezultatul măsurătorii la 

Apollo F1 (16,5 kg.)

Apollo F1

Internoduri scurte 
cu capacitate mare de legare

Pulpă groasă



   
rezistenţe pe parcursul cultivării nu apa-
re fenomenul de „cădere a vrejului”, cu o 
importanţă foarte mare în zilele cu insolaţie 
ridicată, fructele nefiind expuse razelor solare 
diminuându-se procentul fructelor afectate 
de insolaţie.

 Rezistenţa la boli, în cazul unui an cu 
precipitaţii abundente și umiditate relativă a 
aerului ridicată, vă conferă o siguranţă și vă 
reduc costurile cu tratamentele fitosanitare.

 Rădăcina puternică și tulpina fermă sunt două 
aspecte cu importanţă majoră în cazul cultu-
rilor din câmp mai ales că se semnalează pe 
parcursul verilor, furtuni cu vânturi puternice, 
intemperii la care plantele trebuie să reziste 
fără să cadă.

 Datorită cazului că Brillant F1 are creștere 
nedeterminată, valorifică util spaţiul și pe 
verticală fructificând nu doar pe 1-2 etaje ca 
în cazul soiurilor consacrate.

Toate aceste caracteristici  îmbinate vă asigură o 
producţie ridicată pe tot parcursul cultivării, dar 
nu numai ci și o calitate superioară a mărfii.

Cantitate plus calitate în condiţiile unei pieţe de 
desfacere din ce în ce mai pretenţioasă vă asigu-
ră rentabilitatea și implicit aprecierea materială 
a muncii depuse de Dumneavoastră.

ardei tip blockyardei tip blocky

   

ZKI Zrt. – Institutul de Cercetare Legumicolă 
din Ungaria  are o gamă diversificată de produ-
se specifice, diversitate datorată insistenţei din 
ultimii cincisprezece ani în domeniul cercetării, 
ameliorării ardeioaselor, dar și în gama bostani-
lor, castraveţilor, tomatelor etc.

Iniţial programele de ameliorare și hibridare erau 
axate pe crearea de noi soiuri și hibrizi de ardei. 
În urma competiţiei de pe piaţa produselor se-
mincere și cerinţelor acesteia au fost produși 
mai mulţi hibrizi de ardei gras dintre care unul 
cu rezultate excelente în culturile din spaţii pro-
tejate și din câmp: Brillant F1. 

În condiţiile cultivării în câmp trebuie avut în 
prim plan nu doar calităţile plantei sau fructului 
ci și toleranţa sau rezistenţa în condiţii de stres 
climatic, tehnologic, fitosanitar, capitole la care 
Brillant F1 excelează.

În condiţiile anului 2011, an în care Brillant F1 
a câștigat teren pe piaţă, putem spune că este 
prezent în toate regiunile în care se practică le-
gumicultură în Romania. Hibridul nu a dat greș 
și semnalele sunt din ce în ce mai pozitive.

Care ar fi caracteristicile 
hibridului Brillant F1 ce îl 
recomandă cultivării în câmp? 
 Hibridul are o putere germinativă excelentă
 Răsadurile sunt puternice, cu ușor caracter 

vegetativ, ceea ce oferă o rădăcină puternică, 
o tulpină fermă și o vegetaţie (foliaj)  foarte 
bogată, toate aceste caracteristici fiind îmbi-
nate cu o fructificare timpurie continuă, fără 
riscuri de avortare a florilor atât în primăverile 
mai răcoroase cât și în zilele toride de vară.

 Fructele sunt uniforme, mari de circa 160-
180 grame media, formă dreptunghiulară, de 
culoare alb-verzuie, iar în cazul unei corecte 
administrări de apă și substanţe nutritive pe 
tot parcursul cultivării, calitatea fructelor nu 
rămâne mai prejos decât calitatea unui fruct 
dintr-o cultură în spaţiu protejat.

 Hibridul Brillant F1 prezintă o toleranţă ri-
dicată la boli și datorită acestei toleranţe/ 

Rezultate excelente 
în cultivarea 
ardeilor grași în 
câmp cu Brillant F1

„Recomandarea 
noastră în culturi 

de ardei gras 
cultivat în câmp 

este Brillant F1!”

Cultură de Brillant irigată 
prin aspersie, după înfiinţare

Fructificare abundentă, fructe de calitateCapacitate mare de producţie în cultură irigată la fructificare



   

Tendinţa anilor precedenţi de reducere a supra-
feţelor cultivate de pepeni a continuat şi în acest 
sezon. Totuşi, deşi suprafaţa scade,  producţia de 
pepeni rămâne constantă sau chiar arată o uşoa-
ră creştere datorită technologiilor mai moderne  
folosite. Raportul producătorilor care folosesc 
furtune de picurare , folie de protecţie şi îngră-
şăminte hidrosolubile este din ce în ce mai mare. 
La fel de importantă este şi alegerea hibridului 
sau combinaţia de hibrizi în care producătorul 
are încredere. În ultimii câţiva ani a câştigat teren 
şi folosirea răsadurilor altoite. Toate acestea mă-
resc semnificativ costurile unui hectar de pepeni 
dar tot în acelaşi timp asigură şi o producţie mai 
mare. Mulţi dintre producători renunţă la supra-
feţe întinse în favoarea culturilor mai intensive.
Sezonul de pepeni din 2011 a început chiar 
foarte bine. Cei care au riscat să planteze devre-
me au prins o primăvară norocoasă. Plantele au 

supravieţuit perioadelor mai reci din primavără 
cu pierderi minime.

Norocul a ţinut şi în continuare însă la capitolul 
„păduchi” mulţi au avut de suferit. Condiţiile 
climatice în multe locuri erau perfecte pentru 
înmulţirea paraziţilor iar combaterea acestora a 
devenit greoaie şi costisitoare.

Faţă de anul trecut sezonul de pepeni a început 
mai repede cu cel puţin 10 zile.

Preţurile de vânzare însă nu erau cu totul satisfă-
cătoare, la început 3 lei la cuţit şi 1 leu la cantităţi 
mai mari nu era exact ceea ce aşteptau producăto-
rii. Pepenele de import a coborât preţurile înainte 
ca produsele româneşti să ajungă pe piaţă. Deşi 
calitativ produsele interne sunt mult superioare, 
puterea de cumpărare a populaţiei este scăzută 
şi se vinde mult mai bine marfa ieftină chiar dacă 
are probleme de prospeţime. În supermarketuri 
ajung pepeni din import la un preţ mult scăzut. 
Erau cazuri în sezon când la aceste magazine pre-
ţul unui kilogram de pepene era la 0,7-0,8 lei,  mai 
puţin de jumătate  faţă de preţul de pe piaţă. Pre-
ţul s-a prăbuşit repede şi în orice zonă a ţării s-au 
putut lua pepeni la 1 leu kilogrmul la cuţit.

În aceste condiţii producătorii s-au zbătut să 
scoată măcar banii investiţi în culturi. Cei care au 
avut de câştigat erau primii ieşiţi pe piaţă. Pri-
mele 2-3 săptămâni din sezon era încă cu preţ 
rezonabil şi cerinţă mare. Producătorii care erau 
pe piaţă în această perioadă au reuşit să obţină 
profit apreciabil.

După 15 august s-au mai sporit vânzările mai 
ales la cantităţi mari. Practic orice marfă care 
se putea comercializa şi-a găsit noul proprietar. 
Preţul fiind însă în jur de 0,1-0,2 lei este greu de 
estimat că aceşti producători care au programat 
producţiile la sfârşitul sezonului au ieşit în câştig 
sau au umplut doar buzunarul bişniţarilor.

În Vestul României
De câştigat au avut cei care au optat pentru o 
cultură cât mai timpurie. Această cultură se poa-
te obţine aplicând o tehnologie cât mai avansată 
şi folosirea unui hibrid cât mai timpuriu. Lângă 
această tehnologie a optat şi d-nul Avram Ioan 
din localitatea PERIAM jud. Timiş. El a ales hibri-
dul Sultan F1 sub formă altoită in combinaţie 
cu portaltoiul interspecific Titan F1. Această 
combinaţie a hibridului cu portaltoiul , suportă 
mai bine capriciile vremii de primăvară şi are o 
rezistenţă mai bună la bolile din sol, în special la 
fuzarioză. Sultan F1 a fost ales pentru timpuri-
etate, prima recoltare în condiţii optime fiind la 
65-67 zile după plantare. Timpurietatea în acest 
caz a însemnat că a obţinut 20-30 de bani în 
plus faţă de producătorii care au ieşit mai târziu 

cu cca o săptămână pe piaţă. Datorită altoirii a 
obţinut și o producţie însemnată care la rândul 
ei și-a pus amprenta asupra rentabilităţii culturii. 
D-nul Avram fiind unul dintre puţinii producă-
tori de lubeniţă mulţumit de cum s-a desfășurat 
sezonul 2011 și ce capricii a avut de înfruntat 
atât din punct de vedere climatic cât și din cau-
za desfacerii. Totuși avantajul timpurietăţii oferit 
de combinaţia Sultan F1/Titan F1 și evitarea 
supraproducţiei pe piaţă poate fi un element ce 
oferă randament și profit în cultivarea lubeniţei.

D-nul lezeu Cristian din Gottlob, jud. Timiş a ales 
din hibrizii noştrii Nosztalgia F1, un hibrid cu 
coaja neagră care este tot mai mult căutat pe 
piaţa românescă. Hibridul are denumire pre-
destinată oferind savoarea pepenilor de de-
mult. Nosztalgia F1 s-a comportat excelent în 
condiţiile climatice a primăverii anului 2011, 
răspunsul la perioada de răcoare fiind suprale-
garea cu fructe, fără să avorteze, în combinaţie 
cu un vrej puternic și foliaj abundent ce ofe-
ră siguranţa împotriva arșiţei solare. În cazul  
Nosztalgia F1 piaţa de desfacere este mai si-
gură neexistând aglomerarea mărfii pe piaţă 
ca și în cazul pepenilor vărgaţi. În concluzie cu  
Nosztalgia F1 riscul să rămâneţi cu marfă ne-
vândută e zero, iar preţul e ușor mai ridicat decât 
la pepenii vărgaţi.

Directorul firmei S.C. BANAT MELON S.R.L., d-l 
WOLF HEINZ din VIZEŞDEA jud. Timiş, a optat 
conştient pentru hibridul Nosztalgia F1. Firma 
respectivă a vândut produsele la marile lanţuri 
de magazine unde calitatea, uniformitatea fruc-
telor, este obligatorie.

pepenipepeni

Sezonul de pepeni 
2011 România

Capriciile sezonului 
de pepeni nu 

i-a speriat pe toţi 
producătorii

Banat Melon – Vizeşdea

Plantarea răsadului altoit – 
18 aprilie Dăbuleni

lezeu Cristian – Gottlob 



   
În Zona Dăbuleni
O noutate a acestui an este creşterea semnifi-
cativă a suprafeţei şi a producătorilor care au 
folosit răsad de pepene verde altoit, rezultatele 
fiind peste măsura aşteptărilor producătorilor 
care l-au folosit, având o producţie mult mai 
mare, un foliaj bogat şi o rezistenţă remarcabilă 
împotriva diverselor boli frecvent întălnite în 
această regiune.

ZKI-Seminţe s-a numărat printre distribuito-
rii care au adus răsad de pepene verde. Hibrizii 
altoiţi cu care am fost prezenţi au fost Sultan F1 
şi Zengő F1 care s-au prezentat excelent din  
 toate punctele de vedere. Producţia obţinută a 
fost echilibrată, asta în special datorită faptului 
că Sultan F1 şi Zengő F1 au avut o capacitate de 
legare mai mare şi au reuşit cu brio să ducă la ma-
turitate toate fructele legate, asta comparativ cu 
alţi hibrizi care nu au avut aceleaşi caracteristici 
ca hibrizii noştrii mai sus menţionati, deaseme-
nea calitatea fructelor a fost excelentă atât din 
punct de vedere al aspectului comercial, cât şi a 
gustului şi culorii de un roşu aprins a miezului.

În Moldova
Cunoscută ca o zonă mai târzie cu 2-3 săptămâni 
decât Dăbuleni-ul, preţul a fost influenţat di-
rect de producătorii din zona Olteniei  fiind sub 
așteptările producătorilor din zona Galaţi, conso-
larea a venit din partea producţiei care a fost de 
top, un an bun chiar în condiţii extensive, vigu-
rozitatea frunzișului, producţie și legare bună a 
fructelor, daune minime din cauza bolilor sau a 
insectelor.

Domnul Adam Vasile din Ungureni, comuna 
Munteni, a cultivat anul acesta 1 ha pepeni 
Nosztalgia F1, pepeni negri, semănaţi direct în 
câmp a remarcat o germinaţie de 100% fără a 
fi irigat, a reușit să producă peste 40 de tone la 
ha, arătându-se mulţumit de calitatea fructelor 
având compactitate, greutate  și timpurietate, 
care a atras de la sine un profit remarcabil faţă 
de celelalte soiuri de pepeni cultivaţi.

Concluziile sunt împărţite în funcţie de ceea ce 
și-au dorit producătorii, cei nemulţumiti, în mare 
parte au avut cheltuieli minime, cultivând soiuri 
sau seminţe adunate puse direct în câmp, nei-
rigat și profitul pe anul 2011 a fost minim ca și 
investiţia, și cei mulţumiţi au pus timpuriu, inves-
tind în seminţe, răsaduri, folie, irigaţii, substanţe 
nutritive și în același timp având și producţie 
ajungând la finalul recoltării la profitul așteptat.

Sezonul 2011 a demonstrat clar că pe viitor șanse 
de a obţine profit din cultura de pepeni sunt nu-
mai dacă producătorii urmăresc inovaţiile din 
domeniu. Alegerea potrivită a hibridului, altoi-
rea, folosirea picurării și a foliei mulci sunt princi-
palele arme cu care un gospodar pregătit poate 
să căștige teren in faţa concurenţei. 

pepeni

„Alegerea potrivită 
a hibridului, altoirea, 

folosirea picurării și 
a foliei mulci sunt 

principalele arme cu 
care un gospodar 
pregătit poate să 

căștige teren in faţa 
concurenţei.” 

În ediţiile urmă-
toare a revistei 
INFO ZKI vom 
discuta în parte, 
detaliat, despre fiecare 
agent patogen. 

Dacă gradul de 
infestare, cu agenţii 
patogeni, a fost 
ridicat în ultimul an, 
se recomandă 
dezinfecţia/dezinsecţia 
solului cu produse 
fitosanitare care se 
găsesc în fitofarmacii 
sau puteţi apela 
la firme specializate 
în acest domeniu. 

Avram Ioan – Periam

Pregătirea patului germinativ

În protecţia plantelor, împotriva bolilor, dăună-
torilor şi buruienilor, trebuie să luăm tot timpul 
în considerare că “este mai uşor a preveni decât 
a combate”.  Cele mai recomandate tratamente, 
„sănătoase” pentru om şi mediu sunt mijloace-
le nepoluante: agrotehnice, fizico – mecanice, 
biologice, biotehnice. Chimioterapia trebuie să 
vină în completarea celorlalte mijloace, să nu fie 
măsură de bază cum, din păcate, se întâmplă în 
multe situaţii azi. Cu siguranţă, viitorul va fi al 
mijloacelor de protecţie a plantelor puţin sau 
deloc poluante.  Aplicarea tratamentelor chimi-
ce trebuie raţionalizată, restrânsă şi executată cu 
produse fitofarmaceutice şi aparatură din ce în 
ce mai puţin poluante. 

În lupta împotriva dăunătorilor, ca şi a bolilor 
plantelor, măsurile agrotehnice şi de igienă 
culturală au o mare importanţă. Prin diferite 
măsuri se pot modifica şi influenţa atât dezvol-
tarea plantelor cât şi a dăunătorilor şi agenţilor 
patogeni. Prin ele se urmăreşte modificarea 
condiţiilor mediului înconjurător, încât acestea 
să devină favorabile pentru planta cultivată 
şi nefavorabile pentru dezvoltarea dăunători-
lor şi agenţilor patogeni. În general, măsurile 
agrotehnice sunt măsuri profilactice de mare 
însemnătate. Printre cele care au un rol mare în 
combaterea dăunătorilor şi agenţilor patogeni 
menţionăm următoarele:

 Asolamentul, pe lângă rolul pe care îl are în 
sporirea fertilităţii solului, prezintă o impor-
tanţă deosebită şi în combaterea bolilor şi 
dăunătorilor. Monocultura practicată în timp 
îndelungat duce la permanentizarea unor fo-
care de insecte şi agenţi patogeni dăunătoa-
re. În schimb, rotaţia culturilor este unul din 
elementele principale care împiedică înmulţi-
rea în masă a dăunătorilor.

 Lucrările solului. În sol are loc dezvoltarea 
stadiilor larvare ale diferitelor specii de insec-
te dăunatoare culturilor legumicole. Lucrările 
solului contribuie la distrugerea acestora încă 
din stadiul larvar sau hibernal, împiedicând 
înmulţirea excesivă a acestora.

 Aplicarea îngrăşămintelor. Prin aplicarea 
unor îngrăşăminte minerale se modifică uneori 
destul de mult gradul de dăunare, având o ac-
ţiune nocivă asupra unor specii de dăunători.

Metodele mecanice în combaterea bolilor şi 
dăunătorilor, în general, sunt limitate din cauza 
volumului mare de manoperă şi a eficacităţii mai 
reduse dar totuş trebuie să amintim: adunarea 
insectelor prin diferite metode reducând numă-
rul acestora.

Metodele fizice  cuprind diferite procedee din-
tre care cele mai importante sunt tratamentele 
termice cu apă caldă care folosită sub presiune 
poate dezinfecta solul. Folosirea focului este o 
metodă indicată pentru distrugerea  diferitelor 
resturi vegetale.

Mijloacele chimice au la bază folosirea unor 
produse fitofarmaceutice fiind cea mai sigură 
metodă în combaterea şi prevenirea unor ata-
curi de boli şi dăunători.

CALENDARUL LUCRĂRILOR LEGUMICOLE, în 
această perioadă, PENTRU REDUCEREA ATA-
CURILOR DE BOLI ŞI DĂUNĂTORI în sezonul 
2012.

Până la începerea sezonului 2012 mai sunt cîte-
va luni. Lupta împotriva bolilor şi dăunătorilor 
trebuie să înceapă încă din toamna anului 2011. 
În această  perioadă cel mai important lucru este 
reducerea rezervei biologice a agenţilor pato-
geni. Acest lucru se poate realiza prin mijloacele 
sus menţionate. Dacă terenurile prezintă un grad 
ridicat de îmburuienare se recomandă folosirea 
unui erbicid total pentru a reduce numărul se-
minţelor de buruieni. Lăsând terenurile curate, 
fără resturile vegetale care pot fi infestate cu boli 
(distruse prin ardere), reducem rezerva biologi-
că a agenţilor patogeni care iernează pe aceste 
resturi. Combaterea dăunătorilor, deasemenea 
începe tot în această perioadă  prin executarea 
arăturii de toamnă prin care se distrug cuiburile 
rozătoarelor, se reduce numărul coropişniţelor, 
viermilor sârmă, tripşilor, adică se reduce numă-
rul tuturor dăunătorilor care ierneză în sol.

Executând, la timp, o arătură adâncă şi de calita-
te, pe lângă distrugerea rezervei biologice a dă-
unătorilor, ajută şi la acumularea unei cantităţi 
ridicate de apă.

Combaterea integrată 
a bolilor, dăunătorilor 
şi buruienilor din 
culturile legumicole

bolile răsadurilor



   AVAK F1
Baza murăturilor reuşite

 perioada de vegetaţie de 110:115 zile;
 destinată murăturilor;
 se poate folosi şi ca varză pentru depozitare;
 greutatea medie a căpăţânilor 3,5–4,5 kg;
 se poate păstra în câmp perioadă mai înde-

lungată, fără tendinţă de crăpare;
 oferă o recoltare uniformă;
 căpăţâna densă, cu interiorul de culoare albă;
 căpăţâna nu e predispusă la putrezire; 
 se pretează şi pentru tăiere „fideluţă” şi murături.

Plantare:
 de la mijlocul lunii aprilie până la sfârşitul lui iu-

nie cu o densitate de 27-30 mii plante la hectar.

Avak F1 hibridul de varză ce se poate cultiva şi 
în condiţii climatice mai vitrege.

KREF F1
Gulie, pentru cei care îşi doresc cu  
adevărat timpurietatea

 recomandat cultivării în spaţii protejate 
sau câmp pe perioada de primavară;

 ritm de creştere rapid, 50–55 de zile;
 suportă bine temperaturile scăzute;
 căldurile mari nu îi sunt prielnice;
 gulia uşor aplatizată, verde pal spre alb;
 îşi păstrează forma perioadă îndelungată;
 foliaj puternic cerat, fără predispoziţii la micoze;
 frunzele puternice, erecte, conferă dezvol-

tare bună şi în condiţiile cu lumină redusă;
 datorită sistemului radicular puternic nu 

are pretenţii deosebite faţă de sol;
 nu crapă, nu se deformează;
 pulpă albă, suculentă, cu o densitate de-

osebită;

 gust excelent;
 îşi păstrează fragezimea, gustul şi după 

perioada de  maturitate.

Plantare: 
 recomandat la sfârşitul lunii februarie, 

începutul lunii martie, în spaţii protejate. 
Astfel se maturizează înaintea culturii de 
bază. Generează venituri ridicate.

 Schema de plantare recomandată este de 
20x25, dar optim este de 25x25.

Recoltarea se face cu uşurinţă, guliile sunt 
uniforme, calităţile pulpei sunt revigorante. 
Terenul rămâne curat dupa recoltare, liber 
de rădăcini sau resturi vegetale.

UBAC F1
Hibrid de conopidă 
cu inflorescenţă albă, cu acoperirea 
acesteia pe  perioadă
 indelungată

 hibrid semitimpuriu, 75-80 zile perioada de 
vegetaţie;

 inflorescenţe uniforme la fiecare rozetă;
 1,3–1,5 kg, media rozetei;
 rozetă uşor rotunjită;
 frunzele erecte, puternic cerate;
 nu prezintă risc la cădere;
 capacitate excelentă de acoperire.

Plantare:
Se pretează pentru culturi primăvara cât şi toamna. 
Pentru cultură de primăvară plantarea este ideală 
în a doua decadă a lunii martie, mijlocul lui aprilie.

Ubac F1 este destinat comercializării în stare 
proaspătă şi se pretează excelent şi ca murătură.

HORNET F1
Timpurietate şi siguranţă în culturi 
din câmp

 printre cele mai timpurii verze de pe piaţă, cu 
o perioadă de vegetaţie de 53-57 zile;

 hibrid cu creştere vegetativă, nopţile reci nu 
influenţează perioada de vegetaţie;

 sistem radicular bogat şi bine dezvoltat astfel, 
oferă stabilitate pe timpul primăverilor reci;

 nu necesită intensivitate în administrarea 
îngrăşămintelor;

 căpăţâna e rotundă, de culoare verde deschis;
 cotor scurt, căpăţână densă;
 calitate excelentă a frunzelor, perfecte pen-

tru salată;
 formă atractivă şi o greutate de 0,8-1,2 kg;
 formarea căpăţânilor e uniformă, se pretează 

ca plantă premergătoare;
 nu are tendinţa să formeze tije florale, hibrid 

stabil.

Hornet F1 hibrid răspândit în cercul producăto-
rilor care folosesc agril pentru protejarea cultu-
rilor, dar şi în rândul celor care doresc o cultură 
extratimpurie în câmp liber.

Plantare: Dacă se acoperă cu agril în perioada 
15–30 martie, iar dacă nu e acoperită în perioa-
da 1–15 aprilie. Plantarea se face după schema 
40x50, dar  dă rezultate bune şi la distanţă de 
40x40. Vă recomandăm să calculaţi perioada de 
vegetaţie în funcţie de particularităţile de cul-
tură şi de zonă în care vă aflaţi, deoarece căpă-
ţânile formate şi ajunse la maturitate nu se pot 
păstra pe cotor perioadă îndelungată.

ZEUS F1
Maturizare timpurie, răbdătoare  
la recoltare

 la 60 de zile după plantare e gata de re-
coltat;

 la începutul recoltării are o greutate cu-
prinsă între 0,9–1,1 kg;

 la sfârşitul recoltării greutatea e cuprinsă 
între 1,5–2,0 kg;

 se poate păstra mai multe săptămâni în 
câmp (peste cele 60 zile) fără să sufere 
modificări calitative sau cu riscul să crape 
căpăţânile;

 nu formează tijă florală;
 culoarea căpăţânii e verde pal;
 calitate şi gust excelent;
 structura interioară bine îndesată, cotor 

de lungime medie;
 creştere rapidă, nu necesită aplicarea unei 

tehnologii intensive.

Plantare: 
 în câmp: la mijlocul lunii martie în culturi 

acoperite cu agril, fără acoperire la înce-
putul lunii aprilie;

 în câmp liber se pretează şi ca plantare în 
ciclul doi (iulie - august), spre recoltare 
toamna.

Particularitatea hibridului de varză Zeus F1, 
este faptul că se poate păstra o perioadă în-
delungată în câmp fără să sufere daune ca-
litative sau căpăţânile să crape. Astfel există 
posibilitatea de a jongla cu piaţa şi cu preţu-
rile scăzute. De aceea Zeus F1 este numit un 
hibrid „prieten” cu producătorul şi generator 
de venituri

Sortimentul  
de vărzoase la ZKI

vărzoase

Alegerea 
hibridului potrivit 
este cheia 
succesului în cultură!

Zeus F1

Ubac F1

vărzoase
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În ciclurile 1 și 2 a sezonului de castraveţi în spaţii 
protejate, capriciile climatice și-au arătat pe de-
plin influenţa nu tocmai pozitivă și asupra culturi-
lor de castraveţi pe întreg teritoriul României.

Anul 2011 este anul de cumpănă din punct de vede-
re al firmei ZKI  în segmentul de piaţă al castraveţilor 
de tip cornichon cu broboane fiind anul în care s-a 
lansat pe piaţă hibridul Karolina F1.

După un început timid, uneori chiar sceptic din 
partea producătorilor, anonimatul în care s-a 
aflat Karolina s-a spulberat, iar cercurile cultiva-
torilor de castraveţi au început să răspândească 
mai întăi în  șoaptă, apoi în gura mare potenţialul 
ce se ascunde sub acest nume.

Succesul ciclului 1 din Vestul României în special 
zona Seleuș, judeţul Arad și din cel mai important 
bazin legumicol în ceea ce înseamnă culturile în 
spaţii protejate și anume, Matca s-a dovedit a fi 
de bun augur și în ciclul 2 de cultură, Karolina F1 
a căștigat încredere în cercurile de producători și    
tinde spre lărgirea orizonturilor.

Vă  întrebaţi probabil de unde această explozie de 
încredere? Răspunsurile se află la cei care au avut 
iniţiativa și curajul să meargă pe mâna începăto-
rului, care s-a dovedit a nu le înșela așteptările.

Astfel :

 germinaţia ridicată, de aproape 100 %

 creșterea intensivă în faza de răsad fiind un  
 hibrid ce tolerează excelent variaţiile bruște 
de temperaturi, evident în limitele 5–14º Cel-
sius. Pierderile în fază de răsad sunt minime 
datorită rădăcinii agresive, bogate, care are 
capacitatea să asigure aportul de hrană în 
condiţii neprielnice

 puterea rădăcinii se evidenţiază și în perioada 
de creștere și fructificare asigurând alimenta-
rea cu substanţe minerale inclusiv în condiţii 
de stres tehnologic și în condiţiile de caniculă

 constituţia genetică a Karolinei F1 prezintă 
internoduri scurte ceea ce înseamnă o valo-
rificare foarte eficientă a spaţiului de fructifi-
care

 fructele au un excelent aspect comercial 
din punct de vedere al raportului lungime / 
lăţime, raport de 3,3/1 chiar și în condiţiile re-
coltării la dimensiuni peste 9 cm

 culoarea fructelor este de un verde închis, iar 
la capătul inferior culoarea este aceași, nepre-
zentând albirea acestuia

 Karolina F1 fructifică sub formă de ciorchine, 
dar în interiorul acestora maturizarea fructe-
lor este eșalonată, fructele prezintă o codiţă 
ușor alungită ceea ce constituie un avantaj la 
recoltare, din ciorchine putându-se rupe în-
totdeauna fructele mature

 în culturile de Karolina F1 se reduc aproa-
pe de zero costurile cu lucrările/manopera 
în verde datorită faptului că  fructifică pe 
tulpina principală, iar lăstarii laterali rareori 
depășesc 15 cm lungime, nu necesită ciupire 
sau copilire.

 din faptul că  fructifică  pe tulpina principa-
lă, hibridul tolerează mai bine excesul sau 
insuficienţa de azot, neexistând riscul că plan-
ta să treacă într-o stare pur vegetativă.

 nu în ultimul rând, dar la fel de importan-
tă este și rezistenţa la boli a hibridului în 
comparaţie cu majoritatea celorlalţi hibrizi 
folosiţi. În principal, este nevoie de rezistenţa 
la mană, fiind boala cel mai frecvent întâlnită, 
iar o rezistenţă  adecvată  reduce și ea semni-
ficativ costurile cu tratamentele fitosanitare.

Ciclul 1 a afirmat, ciclul 2 a confirmat, Karolina F1 
este baza unei recolte bogate si profitabile .

castravete castravete

- Într-o tehnologie 
adecvată germinaţie de 100%

Calitatea fructelor
rămâne constantă şi înainte 
de defrisare

Fructe cilindrice de culoare verde închis

Fructificare abundentă

Karolina F1- Fructifică repetat la acelaşi internod

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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Sezon de succes
încoronat de
KAROLINA F1 

Karolina F1 – 
tolerează excelent stresul tehnologic şi climatic



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

Telefon/fax: 0261-863055, mobil: 0756 060 754

Ing.  Panic Cristian
0742-074 377

Anghel Vasile
0743-152 090

Ing. Defta Remus
0741-066 323

Ing. Ionescu Catalin
0756-060 752

Ing. Tóth Lajos
0756-060 753

Avem plăcerea de a vă informa, că firma noastră, ZKI Seminţe, 

în perioada19-23 Octombrie 2011
va participa la cea de-a 16-a ediţie a Târgului 

internaţional de echipamente şi produse din domeniul 

agriculturii şi zootehnieiIndAgra Farm 2011
Cu această ocazie vă invităm să vizitaţi standul nostru 

situat în pavilionul C5, stand nr.110.


