
11

Catalog produse profesionale

SEMINTE,



AmeliorAre Producere

AmbAlAremArketing şi vAlorificAre

Viziunea încorporată    într-o sămânţă



33

SortAre, trAtAre

controlul cAlităţiiAmbAlAre

Viziunea încorporată    într-o sămânţă



Suntem încântaţi de faptul că prezentaţi interes şi în următorul sezon produselor noastre. Permiteţi-ne să vă aducem la cunoştinţă isto-
ricul firmei, să vă prezentăm activităţile şi gama noastră de produse.

Societatea Zki Zrt s-a înfiinţat în anul 1943, atunci când conducerea oraşului kecskemet a luat decizia, ca pentru oraş şi zonele limitrofe, 
să se înfiinţeze o staţiune de cercetare având principal scop reproducerea şi crearea de noi hibrizi destinaţi horticulturi.

Planul de organizare a ameliorării este încredinţat domnul  mészöly gyula.

dânsul a început imediat selecţia tipurilor de legume atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional. după război s-a reluat activitatea 
în anul 1947. la începutul anilor ‚50 a început să construiască infrastructura. În anul 1963 s-a început procesarea tomatelor pentru obţi-
nerea seminţei, care după mai multe modernizări funcţionează chiar şi în ziua de azi. În 1970 a avut loc o reorganizare, de atunci a primit 
insitutul denumirea de “Zöldségtermesztési kutató intézet”, adică ,,institutul de cercetare legumicolă”. 

În urma reorganizării din anul 1993 care a cuprins întregul sistem agricol, institutul parte a sistemului horticol, s-a transformat într-o 
Societate comercială pe Acţiuni, singurul acţionar fiind Statul maghiar. transformarea întărind prezenţa institutului pe piaţa produselor 
legumicole.

În 1997, managmentul companiei a decis să canalizeze eforturile spre intrarea pe piaţa seminţelor de legume. S-a început o revizuire 
a priorităţilor, s-a pus accentul pe crearea şi delimiterea gamei de produse, astfel încât profesionalismul să fie cuvântul care defineşte 
produsul Zki, atât în produs finit (sămânţă) cât şi în valorificarea acesteia. din cele 20 de specii de legume s-a făcut o selecţie semnifi-
cativă. Au rămas numai acele specii care pe termen scurt ar putea câştiga poziţie pe piaţă, iar pe termen lung ar însemna sustenanţa 
institutului.

timpul a confirmat şi aprobat deciziile luate. În momentul de faţă programul de  ameliorare vizează următoarele specii: ardei/ardei 
boia, castarveţi, pepene verde, mazăre verde. ca urmare a unor colaborări strategice următoarele specii îşi fac simţită prezenţa în gama 
noastră de produse profesionale: roşii, ceapă roşie, varză, porumb zaharat, fasole verde.

grădinarilor ,,amatori” le oferim produse microambalate, prin intermediul cărora peste 150 de soiuri tradiţionale şi noi stau  la dispoziţia 
producătorilor mai mici. Pentru acoperirea pieţei în acest segment, partenerul nostru strategic este Zki-vetőmag kft. 

Producătorilor care din legumicultură îşi câstigă existenţa, le oferim cele mai competitive produsele, ultimele inovaţii ale ameliorari.  
la intrarea în noul mileniu, anul 2000, am început extinderea pe pieţele învecinate ungariei şi nu numai. În perioada 2002-2003 am înfi-
inţat filiale 100% Zki în Slovacia şi Serbia, iar în românia şi croaţia - reprezentanţe ale institutului. Pe pieţele mai îndepărtate am încheiat 
parteneriate strategice de colaborare reciprocă şi comercializare.

În anul 2003 am achiziţionat o unitate de sortare şi tratare a seminţelor cu o tehnologie olandeză, am crescut spaţiile de depozitare prin 
construirea unui depozit pentru stocare a  2000 de tone de material semincer. În 2012 pentru accelerarea activităţii de ameliorare, a 
reduceri timpului necesar lansări de noi linii de hibrizi, am inaugurat o seră ultramodernă, pe o suprafaţă de 1 ha.

ca urmare a eforturile depuse în ultimele decenii, vânzările companiei au ajuns ca în zilele noastre să depăşească 1,5 miliarde de forinţi, 
dintre care aproximativ jumătate sunt realizaţi pe pieţele de export.

ne-am propus ca şi pe viitor să oferim atât producătorilor individuali cât şi producătoilor industriali, cei mai noi şi performanţi hibrizi, 
perpetuând şi mai mult reputaţia de înaltă calitate, fiabilitate şi renumele seminţelor provenite din ameliorarea ungurească! 

laczkó róbert

director general

Stimate Producător!



5

Stimate Producător! ofertă Zki

ARDEI
bihAr f1, APollo f1, brillAnt f1, PAlotÁS f1, bolero f1, Zki 9618 f1,  
Zki 9619 f1

TOMATE
Zki 04240 f1, Zki 04260 f1 
 

CEAPĂ
vitÉZ, tÉtÉnYi rubin

CASTRAVEŢI
kArAvÁn f1, mAlikA f1 
 

GulII, VARzĂ
kref f1, globuS f1, diScoS f1

MAzĂRE
medion, trinitY, orient

PEPENI
Zki 10541 f1, milicA f1, noSZtAlgiA f1



bihar f1
ChEIA SuCCESuluI îN CulTIVAREA 

GOGOşARIlOR!

Primul hibrid de gogoşar rezistent la Xantomonas din paleta Zki. Se pretează pentru culturi 
în câmp, intensive şi semi-extensive, dar şi în solarii. hibridul are creştere nedeterminată. 
Are punct pistilar închis astfel nu este sensibil la mucegăirea camerei semincere. fructele 
sunt mari, de greutate medie 150-200 g de culoare roşu închis, lucios format din 3-4 lobi. 
rădăcina puternică, tulpina şi foliaj bine dezvoltat asigură şi protejază fructele. leagă 

primele fructe aproape de sol astfel mărind rezistenţa la rupere şi cădere.
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este un ardei tip „blocky”, cu creştere nedeterminată şi capacitate de creştere ridicată. fructele sunt mari 
de 150-220g, cu coacere din alb în roşu aprins. majoritatea fructelor au 4 lobi, pulpa este foarte groasă 
cu gust deosebit. rezistă bine la transport. În spaţii protejate se recomandă palisarea culturii pe 1-2 
braţe. Plantele sunt robuste, cu rădăcini agresive, ramuri puternice şi foliaj bogat. este rezistent la virusul 

mozaic al tutunului ( tm2 ).

apollo f1
CAlITATE PREMIu!



brillant f1
PRODuCŢII MARI şI îN CONDIŢII  

MAI POTRIVNICE!

hibrid tip ’’blocky’’ alungit, generativ, destinat cultivării 
în sere sau câmp liber, extensiv şi/sau intensiv. cel 
mai ridicat randament se obţine în culturi palisate sau 
condus pe 2 braţe, dar se pretează şi în culturi cu lucrări 
minime în verde. leagă primele fructe foarte rapid, 
perioada scurtă între recoltări. foliaj bogat protejează 
fructele in condiţii de arşiţă solară. fructele prezintă 3-4 
lobi, cărnoase, gustoase, cu luciu deosebit, rezistent la 
păstrare şi manipulare. greutatea medie de 130-160g. 

la maturitate se coace în roşu.
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hibrid semitimpuriu, cu creştere nede-
terminată, dulce. fructele sunt pendule. 
faţă de soiurile cultivate depăşeşte pro-
ductivitatea acestora în aceeaşi condiţii 
de tehnologie. mărimea şi productivita-
tea fructului este mult mai mare. Are un 
sistem radicular puternic cu care valorifi-
că bine apa şi nutritienţii. Se cultivă în so-
larii şi în câmp liber în condiţii intensive 
şi semiintensive. după uscare cantitatea 
şi calitatea de uruială (substanţa uscată) 

este excelentă.

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  
250-300 AStA, după  uscare 350-
400 AStA.

palotás f1
GARANŢIA uNEI bOIA DE CAlITATE şI 

PRODuCŢIE RIDICATĂ!

bolero f1
PRODuCŢIE MARE şI bOIA SuPERIOARĂ!



hibrid de ardei iute de tip măr pentru 
conservare, murături întreg sau umplut 
cu varză. este recomandat pentru culturi 
în câmp intensive. fructul de formă de 
sferă puţin aplatizat. fructele nu schimbă 
culoarea în liliachiu nici în condiţii de 
temperaturi scăzute. Plantele robuste, foliaj 
si ramuri puternice. diametrul fructelor este 
de 5-7 cm, pulpă groasă de 5-7 mm.

ZKi 96-18 f1
IuTE şI MARE!

hibrid de ardei dulce 
de tip măr pentru 
conservare, murături. 
este recomandat pentru 
culturi libere intensive. 
fructul este sferic. este 
înzestrat cu o rezistenţă 
generală deosebită. 
Plantele robuste rezistă 
bine în câmp. diametrul 
fructelor este de 6-8 
cm, pulpa groasă de  

5-7 mm.

ZKi 96-19 f1
uNIfORM şI DulCE!
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notă
f - creştere nedeterminată
d - creştere determinată

denumire lungime 
(cm)

lăţime  
(cm)

grosimea 
cărnii (mm)

greutate 
(g) gust Culoare formă dezvol-

tare rezistenţă

"hibrizi de ardei

Carma f1 11-13 6-7 4-5 110-130 dulce alb f hR:Tm0,1,2

Cecil f1 13-15 6-7 5-6 120-140 dulce alb f hR:Tm0,1,2

apollo f1 8-10 8-10 5-6 160-200 dulce alb f hR:Tm0,1,2

brillant f1 7-9 7-9 4-5 130-150 dulce alb f hR:Tm0,1,2

gigant f1 12-15 7-8 5-6 180-200 dulce verde închis/roşu f hR:Tm0,1,2

bihar f1 4-6 9-11 5-7 150-250 dulce roşu închis f IR:Xv:1,2,3.

rapires f1 16-20 3-3.5 3-4 40-50 iute verde deschis f hR:Tm0,1,2

Mitosz f1 8-12 5-8 5-7 120-140 dulce verde închis/roşu f

Mágus f1 8-10 5-7 5-7 120-140 dulce verde închis/roşu f

ZKi 96-19 f1 4-5 6-8 5-7 65-70 dulce alb f

golf f1 3-4 6-8 5-7 65-70 iute alb f

ZKi 96-18 f1 3-4 6-8 5-7 65-70 iute alb f

"soiuri de ardei

boni 10-12 8-10 5-6 120-150 dulce alb f

albaregia 8-12 6-7 5-6 90-100 dulce alb f

táltos 10-12 6-7 5-6 100-120 dulce alb f

fehérözön 9-12 5-6 4-5 80-90 dulce alb D hr:Tm0

Édesalma 3-4 5-7 5-7 60-65 dulce alb f

nagykúti 3-4 6-8 5-7 65-70 iute alb f

Kurtovszka 
kápia 10-14 6-9 5-7 120-180 dulce verde închis/roşu f

greygo 3-4 8-10 5-6 100-120 dulce roşu f hR:Tm0

ardei pentru 
boia

Coloranţi asta Capsaicină 
mg/kg

greutate 
/g 

gust Culoare formă dezvol-
tare

rezistenţă

palotás f1 210-270 - 40-45 dulce roşu închis f

bolero f1 350-400 sub 100 25 dulce roşu închis f

szikra f1 260-360 700-1000 21 iute roşu închis f
IR: Xv 1,2,3 hR: 

Tm0,1,2

szegedi 80 260-380 - 24 dulce roşu închis f

hirös 190-250 500-800 35 iute roşu intens f



hibrid ce prezintă un echilibru impecabil 
între dezvoltarea plantei şi fructificare. foliajul 
protejază excelent fructele, internodurile 
scurte favorizează cultivarea şi în solarii joase. 
fructe sunt de uniformitate deosebită pe 
tot parcursul vegetaţiei cu o medie de 180-
220g, culoare roşu intens, nu prezintă capac 
verde, se pretează la recoltare cu codiţă, sau 
fără, ori chiar în ciorchine, fructele sunt mari, 
ferme, gust plăcut, interior de asemenea roşu. 
rezistent la boli (hr)tomv/ va,vd/ fol:0,1, 2, (ir) 

tYlcv/ tSWv/ ma, mi, mj

ZKi 04240 f1 
uşOR DE CulTIVAT îN MEDII DE  

CulTuRĂ VARIATE!



hibrid cu stabilitate remarcabilă, demonstrată în culturi 
lungi, dar şi în cicluri de cultură. internodurile scurte 
reprezintă avantaj şi în solariile mai joase. calitate 
superioară a fructelor, fructe în medie de 200-250 g, roşu 
aprins. fructe mari, ferme. capacitate bună de depozitare, 
gust plăcut aromat. fructe uniforme în ciorchine, dar şi pe 
etaje. rezistenţe (hr)tomv/ va,vd/ fol:0,1,2 şi toleranţe (ir) 
fcr/ tSWv ridicate.

ZKi 04260 f1 
fRuCTE MARI, CAlITATE VARIATE!
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soi/ hibrid Creştere
fructul

observaţii
rezistenţă

forma greutate 
(g) hr ir

hibrizi de tip “lsl” pentru sere şi solarii

ZKi 04240 f1 f b 180-220 uniform in ciorchine si pe etaje Tm, V,f, f2 TSWV

ZKi 04260 f2 f A 200-250 fructe mari, gustos Tm, V,f, f2 TSWV, N, C3

hibrizi/soiuri pentru consum şi prelucrare

lugas f1 f C 60 – 80 palisat, gospodării mici V, f, Tm -

Kecskeméti jubileum D A 110 – 120 pentru prelucrare, gospodării mici - -

Korall D b 120 – 130 fructe tari, de culoare roşu închis V, f -

Mobil D A 120 – 140 productiv, cu fructe mari V, f -

legendă
 
“lSl”: rezistenţă excelentă la păstrre 
hr=rezistenţă ridicată 
ir= rezistenţă medie ( toleranţă) 
creştere f = nedeterminată
 fd = semideterminată 
 d = determinată

forma A = puţin aplatizat
 b = sferic
 c = sferic alungit
 d = alungit
 e = alungit, puţin colţuros

rezistenţă v = verticilium alboatrum
 f = fusarium osysporum f. lycopersic rasa 1. 
 f2 = fusarium oxysporum f. lycopersic rasele 1., 2. 
 tm = tobacco mosaic virus
 cmv = cucumber mosaic virus
 c3 = cladosporium fulvum  1., 2., 3.
 n = meloidgyne sp.
 P = Pseudomonas tomato (toleranţă)
 tSWv = tomato spotted wilt virus (toleranţă)



Soi de culoare violacee semitardiv, cu perioada de vegetaţie de 120 
zile. Are o adaptabilitate bună pentru condiţiile climatice din românia. 
Producţia este sigură şi de calitate ridicată. Are un conţinut bogat în 
substanţă uscată, cu tunici pergamentoase, tari, bine colorate. Pulpa are 
un gust plăcut, puţin iute. Se recomandă pentru păstrare.

este un soi foarte căutat, cu coacere târzie, de 130 zile. Are un 
frunziş bogat, înalt, sistem radicular bine dezvoltat, puternic. 
valorifică bine elementele nutritive din sol, este rezistent la seceta 
atmosferică, rezistă bine şi în zilele călduroase ale verii. bulbul 
este rotund, de culoare arămiu închis, cu tunici pergamentoase, 
puternice şi tari, care conferă soiului o depozitare îndelungată. 
Are producţii bune şi foarte bune în funcţie de tehnologia 

aplicată. 

tÉtÉnYi rubin
AROMA TRADIŢIEI!

vitÉZ 
GuSTul AuTENTIC DE CEAPĂ!

soi/hibrid perioada de 
coacere forma Culoare Chitinizare depozitare perioada de 

vegetaţie (zile)

Kun f1 semitimpuriu maronie excelentă sfârşitul lui 
mai 125

vitéz tardiv arămie închis excelentă sfârşitul lui 
mai 130

tétényi rubin semitimpuriu purpuriu bună martie-aprilie 120

sonkahagyma semitimpuriu galben-maro-
niu medie martie-aprilie 120
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soi/hibrid perioada de 
coacere forma Culoare Chitinizare depozitare perioada de 

vegetaţie (zile)

Kun f1 semitimpuriu maronie excelentă sfârşitul lui 
mai 125

vitéz tardiv arămie închis excelentă sfârşitul lui 
mai 130

tétényi rubin semitimpuriu purpuriu bună martie-aprilie 120

sonkahagyma semitimpuriu galben-maro-
niu medie martie-aprilie 120

est un hibrid cu coaja ’neagră’, semitimpuriu ca perioada de coacere. Are toleranţă remarcabilă faţă de 
temperaturile scăzute (Primăvara) şi protecţie maximă împotriva arşiţei solare. fructele sunt de formă aproape 
rotundă, de culoare neagră, de 7-10 kg. Pulpa este foarte dulce, de culoare roşu închis, cu seminţe mărunte, 
negre. datorită miezului compact şi fermităţii cojii rezistă foarte bine la transport. Se caracterizează prin legarea 
fructului este excelentă, producţie sigură şi în condiţii extensive, greutatea fructului este remarcabilă.

este destinat cultivării în câmp altoit sau pe rădăcină proprie. Are o rezistenţă deosebită faţă de boli.

nosZtalgia f1
ASPECT PlĂCuT, CAlITATE IMPECAbIlĂ PENTRu  

PIEŢElE lOCAlE!



hibrid de pepni uniform, mare, echilibrat, este 
visul oricărui producător şi comerciant.

hibrid timpuriu de pepeni, cu forma ovală. coaja 
cu vergeturi de culoare închisă, fructele sunt 
mari, medie de 10-12 kg, se pretează excelent 
pentru comercializare în pieţe, la  „cutit”. miezul 
compact, zemos, de culoare roşie. Planta prezintă 
creştere viguroasă oferind un potenţial ridicat de 
producţie în orice condiţii. Se pretează şi spre 

altoire, sporind siguranţa şi productivitatea.

ZKi 10541 f1
PEPENE Cu “GREuTATE”!

nou!

extratimpuriu, profit rapid! hibridul, inovează segmentul 
pepenilor galia, prin extratimpurietate îmbinată cu producţie 
ridicată, aspect comercial şi fructe mari. Prezintă foliaj cu 
dezvoltare optimă pentru culturi de anduranţă. fructificare, 
legarea fructelor, abundentă. timpurietatea, vă conferă profitul. 
coaja cerată, la coacere de culoare aurie, miez foarte gustos, 
conţinut ridicat de zahăr. capacitate bună de păstrare (4-5 zile). 
greutatea medie de 1,4-1,8 kg 

MiliCa f1
EXTRATIMPuRIu, PROfIT RAPID!



1717soi/hibrizi perioada de 
vegetaţie

greu-
tatea

păstrarea pe 
tulpină

portaltoi 
recomandat

tehnologie 
recomandată

rezistenţă faţă de 
boli

intensivă extensivă ir hr

timpuriu cu formă rotundă, sau uşor alungită tip Crimson

lentus f1 62-65 7-9 excelentă zKI 18010 f1 
lagenaria 5 5 fon 0, 

1, 2

sultan f1 65-70 7-9 excelentă Titan f1 5 5 fon 0,1

semitimpuriu cu formă uşor alungită tip Crimson, cu vărgaturi de culoare închisă

Zengő f1 70-75 7-14 bună Titan f1 5 4 fon 0, 1 

timpuriu cu formă uşor alungită Cu coajă neagră

nosztalgia f1 65-70 7-9 bună zKI 18010 f1 
lagenaria 5 5 fon 0,1

timpuriu cu formă alungită tip Crimson

ZKi 10541 f1 70-75 10-12 excelentă zKI 18010 f1 
lagenaria 5 5 fon 0,1

ZKi 10561 f1 70-75 8-12 excelentă zKI 18010 f1 
lagenaria 5 5 fon 0,1

fără seminţe

dávid f1 65-70 4-6 excelentă Titan f1 5 1 f0, f1

ZKi 10920 f1 65-70 4-7 excelentă Titan f1 5 1 fon 0,1

soi 

Crimson sweet 76-80 9-12 bună 3 5 f0, f1

soiuri / hibrizi pe paleta de pepene galben Zki

tip galia cu miez de culoare verde

vitalia f1 65-68 1,2-1,7 excelentă Titan f1 5 3 Px 1, 2, Gc fom 

Milica f1 60-65 1,3-1,7 bună Titan f1 5 5

tip Cantaloup cu miez de culare galbenă

brennus f1 65-68 1,2-1,5 excelentă Titan f1 5 3 Px 1, 2, Gc fom 

f0,1,= fusarium oxysporum  f.sp. niveum rasele 0,1 şi 2  
(fuzarioza la pepene)

fom0,1,2 = fusarium oxysporum f.sp. melonis rasele 
0,1 şi 2  (fuzarioza la pepene galben)

Sf1,2, ec=Sphaerotheca fuliginea, erysiphe 
cichoracearum (făinarea la pepene)

ir- rezistenţă moderată

hr-rezistenţă de nivel înalt

* perioada de vegetaţie este importanta ca să putem 
compara soiurile/hibrizii, condiţiile climatice poate 
influenţa perioada de vegetaţie

** 1-nerecomandat, 5-recomandat



este un hibrid  timpuriu  de castraveţi cornichon, 
partenocarpic, cu broboane destinat industrializării 
sau consumului în stare proaspătă. Planta prezintă 
o creştere vegetativă moderată, necesitând lucrări 
în verde reduse. fructele sunt foarte bine proporţi-
onate, raportul lungime:lăţime fiind de 3,1-3,3:1, de 
culoare verde închis. nu prezintă fructe deformate 
datorate stresului tehnologic. Are rezistenţă faţă de 
mană, făinare, kladosporium şi virusul mozaic al 
castraveţilor. Se recomandă în culturi intensive atât 

în sere cât şi în câmp.

hibrid de castraveţi cornichon extratimpuriu, 
cu broboane, partenocarpic, destinat 
industrialzării, pentru recoltare in dimensiuni 
de 3-5, 6-9 cm. vigoare de creştere şi lăstărire 
medie. lăstarii sunt scurţi, astfel prezintă port 
deschis, avantajează tratamentele, fructele nu 
se sufocă. lucrările în verde (copilit) reduse. 
fructe de culoare verde închis, cilindrice, 
crocante, cu raport de lungime-lăţime de 
3,1-3,2:1,0. fructifică în ciorchine, medie de 5 
fructe la internod.

Karaván f1
(Karolina f1)

MANOPERA şI TRATAMENTE  
REDuSE, PRODuCŢIE MARE

MaliKa f1  
(ZKi 709 f1)
EXTRATIMPuRIETATE îMbINATĂ  
Cu PRODuCŢIE EChIlIbRATĂ       
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legendă 
hr= rezistenţă ridicată 

ir= rezistenţă medie ( toleranţă) 

rezistenţă um = mozaicul cucurbitaceelor (cucumber mosaic virus)

  kl = cladosporioza cucurbitaceelor (cladosporium cucumerinum)

  l = făinarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuligineaa, erysiphe cichoracearum)

  P = făinarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuligineaa, erysiphe cichoracearum)

  Pb = Pătarea unghiulară a frunzelor de castraveţi (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

soi/hibrizi tip perioada de 
vegetaţie

dezvoltarea 
foliajului lăstărire laterală tehnologie recomandată

rezistenţă

hr ir

hibrizi pentru conservare

Karavan f1  
(Karolina)

cornichon cu 
broboane, 

partenocarpic
extratimpuriu semiintensiv semiintensivă intensivă în sapţii protejate 

cu/fără susţinere l, Kl P, um

Malika f1
cornichon cu 

broboane, 
partenocarpic

extratimpuriu intensiv semiintensivă în câmp cu/fără susţinere, 
destinat industiralizării l, Kl P, um

Zenta f1

cornichon cu 
broboane, cu 
flori predomi-
nant femele

timpuriu semiintensiv semiintensivă în câmp cu/fără susţinere l, Kl P, um



majoritatea boabelor şi la coacere avansată (130-14 
˚t) rămâne în gama boabelor medii

numărul mare de păstăi pe plantă induce o 
productivitate accentuată

Posedă o rezistenţă ridicată la făinare

forma frunzelor  normală

culoarea frunzelor  verde închis

Perioada de vegetaţie 860 ˚c

Păstăi buc/etaj: majoritatea 3 păstăi

număr boabe/păstăi: 6-7 boabe

În anul 2015, în experiment, în patru lecţii diferite,  
producţia a depăşit semnificativ producţia unui soi 

dominant de pe piaţa care a fost pe post de control 
în experiment.

Medion
bOAbE MEDII SuPORTul REAl Al 

CAlITĂŢII!

formează trei păstăi chiar în gama timpurie

coacerea concentrată este dublată de o îmbătrânire lentă

În 2015 productivitatea a depăşit semnificativ în aproape 
toate locaţiile produţia leaderului care era pe post de 
control

raportat la timpurietate plantele sunt robuste

forma frunzelor- normală

culoarea frunzelor- verde închis

Perioada de vegetaţie- 690 ˚c

Păstăi/etaj- majoritatea 3 păstăi

boabe/păstăi  6-8 boabe

mărimea boabelor- peste 80 %- a boabele verzi intră în 
categoria 8,2-10,2 mm 

orient
TREI PĂSTĂI PE ETAj lA TIMPuRIu!



trinitY
PRODuCŢIE MARE şI CONCENTRATĂ!
3-4 păstăi pe etaj oferă o coacere concentrată

Pe lângă mărimea mare, este caracterizată şi de o 
uniformitate a boabelor, peste 70% intră  în gama de 
peste  9,2 mm

rezistenţă ridicată la făinare (hr) 

forma frunzelor: normală

culoarea frunzelor: verde închis

Perioada de vegetaţie: 880 ˚c

număr păstăi/etaj preponderent: 3-4 păstăi

număr boabe/păstăi: 7-8 boabe

În anul 2015, în experiment, în patru locaţii diferite, 
producţia  a depăşit semnificativ producţia unui soi 
dominant de pe piaţa care a fost pe post de control 
în experiment.
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XS: < 7,5 mm / S: 7,5-8,2 / m: 8,2-9,3 mm  / l: 9,3-10,2 mm / Xl: > 10,2 mm  

Pp = Peronospora (Peronospora pisi)
f = fuzarioza / fusarium oxysporum f.sp.pisi
ep = făinare  (erysiphe pisi)

hr = rezistență ridicată
ir = rezistență medie

denumire soi

perioada de 
vegetație păstăi/

etaj

raportul boabelor la (%) 130-140 °t indexul 
mărimii 

boabelor
MMb 

rezistența

grade 
acumula-
bile (∑°C)

Zile rapor-
tate la avola Xs s M l Xl hr ir

virtus 680 -1 2 9 12 37 40 2 3,1 170 f

orient 690 0 2 - 3 1 2 35 48 14 3,7 200 f Pp

Korvin 700 0 2 1 2 15 27 55 4,3 210 f Pp

lehel 700 0 2 1 16 45 37 1 3,2 160 f Pp

tiara 750 4 2 1 6 12 54 27 4,0 195 f Pp

favorit 820 9 2 - 3 8 19 61 10 2 2,8 150 f

trend 850 11 3 - 4 1 3 39 48 9 3,6 190 f, Ep

Medion 860 12 2 - 3(4) 4 12 63 21 0 3,0 160 f, Ep

trinity 880 13 2 - 3(4) 0 2 26 48 24 3,9 200 f, Ep

villő 900 14 2 0 3 9 25 63 4,5 210 f, Ep

torda (afila) 900 14 2 1 5 29 48 17 3,8 190 f, Ep

omega 910 15 2 11 17 51 19 2 2,8 140 f



globus f1
uNIfORM CA O SfERĂ!
varză extratimpurie, cu perioadă de vegateţie de 58-60 zile. 
Se remarcă prin toleranţa excelentă faţă de temperaturi 
scăzute, cu rezultate excelente în culturi din spaţii protejate 
sau în câmp. datorită caracteristicilor genetice, căpăţânile 
sunt uniforme, ca şi formă şi greutate, de 1,2-1,5 kg. Îşi 
păstrează forma sferică tot timpul, nu face inflorescenţă la 
şocuri de temperatură!  

Kref f1
AVANTAjul TIMPuRIETĂŢII!

recomandat pentru cultivare în spaţii protejate. Perioada de 
vegetaţie este de 50-55 zile. nu prezintă tendinţe de cădere, 
crăpare sau deformare a gulioarelor. forma rotundă uşor turtită. 
culoarea guliilor albă, cu gust deosebit, pulpa nu se lemnifică 

la maturitate.
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disCos f1
CAMPION PENTRu SARMAlE!

varză, aplatizată, pentru consum în stare proaspătă, sau murături, taiată fideluţă sau căpăţână întreagă. Perioada de vegetaţie 
de 70-75 zile. căpăţâna verzei aplatizată, formată din foiţe subtiri, caracterizate şi de nervură fină, cu excelente calităţi 
gastronomice, atât în stare proaspată cât şi pentru murături. mărimea medie a căpăţânii între 1,5-2,5 kg, funcţie de tehnologie 
şi sol. frunze puternic cerate, capacitate bună de păstrare pe cotor. gust plăcut, conţinut ridicat de zahăr, excelentă pentru 
murături, fideluţă sau căpăţână. Se pretează în culturi înfiinţate primăvara sau vara. discos f1 este rezistent la fusarium 
oxysporum f.sp conglutinans rasa 1.

hibrizi utilizare perioada de 
vegetaţie

densitatea 
recomandată plante/ha greutatea medie

discos f1 consum în stare proaspătă şi 
pentru murături 70-75 zile

50x50 40 000 1,5-2,5

50x60 33 000 2,5-3,5

globus f1 consum în stare proaspătă 58-60 zile 40x40 60 000 0,8-1,2

Kref f1 consum în stare proaspătă 50-55 zile 25x25 160 000
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