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De calitate



De  încredere



De  încredere



• Este interzisă înmulţirea sau reambalarea 
seminţelor provenite de la ZKI, care răspunde de 
produsele sale numai dacă sunt folosite în condiţii     
corespunzătoare.   Firma noastră nu asumă nici 
o responsabilitate în cazul în care seminţele 
înainte de utilizare au fost tratate, prelucrate sau  
reambalate de către Client.

• Eventualele deficienţe calitative ce nu pot fi 
controlate  la  preluarea  mărfii,  pot fi contestate 
de către Client în scris, în termen de 3 zile de la 
data constatării. În cazul reclamaţiilor întârziate 
ZKI este scutit de obligaţiuni de despăgubire. În 
cazul reclamaţiilor scrise la timp reprezentantul 
ZKI se deplasează la adresa reclamantului, la 
faţa locului vor fi stabilite cauzele concrete ale 
reclamaţiei, cât şi tehnologia de cultură concretă. 
Vom propune soluţii pentru despăgubire. În 
cazul în care părţile nu ajung la comun acord, 
vor accepta rezultatele de verificare de la ITCMS 
cheltuielile vor fi suportate de către partea care a 
primit răspunsul negativ.

• În caz de litigii se intră în competenţa 
Judecătoriei din Carei.

Apelaţi cu încredere la serviciile noastre !

Stimate Client!

•  Seminţele  ZKI  se  pot procura personal de 
către Client direct de la punctul de vânzare 
al societăţii, de la reprezentanţii teritoriali sau 
din magazinele de desfacere. La cererea Dvs. 
preluarea comenzii şi livrarea mărfii se poate 
face şi prin poştă.

•  Preţurile din cataloage şi oferte conţin TVA-ul.

•  Preluarea cantitativă şi calitativă a mărfii se 
face la depozitul societăţii.

• Transportul seminţelor de la sediul ZKI este 
obligaţia Clientului. La cererea Clientului ZKI 
se va ocupa de organizarea transportului, dar 
cheltuielile de transport vor fi suportate de 
către Client.

•  Plata se va efectua prin mijloace bancare 
sau numerar. Pentru neplată la termen vor fi 
aplicate penalităţi de întârziere. Clienţii care nu 
şi-au achitat datoriile la termen, în continuare 
vor fi onoraţi numai cu plata anticipată sau cu 
plata în numerar.

•  Seminţele provenite de la ZKI vor rămâne 
în proprietatea firmei noastre până când 
Clientul va achita integral valoarea mărfii, cât şi 
penalităţile stabilite.



C ATEGORIA DE PRE Ţ 1.  11,00 RON
C ATEGORIA DE PRE Ţ 2.  6,50 RON
C ATEGORIA DE PRE Ţ 3.  5,30 RON
C ATEGORIA DE PRE Ţ 4.  2,40 RON

SEMINŢE DE LEGUME

SEMINŢE DE MAZĂRE

SEMINŢE DE GAZON

250g  4,10 RON
500g         6 ,60 RON

PREŢURI RECOMANDATE
I.X.2015. - 30.IX.2016.

SPORT –  Amestec de gazon p entru 
terenuri  de sp or t  ş i  lo curi  cu trafic 

intens

PÁ ZSIT –  Amestec de gazon p entru 
parcuri  ş i  grădini 

Amestec de gazon rezistent  la  secetă

Amestec de gazon rezistent  la  umbră

Amestec de gazon rezistent la trafic intens

Amestec de gazon cu lucrări  minime

22,00 RON

22,00 RON
24,00 RON
24,00 RON
24,00 RON
26,00 RON

ZKI SEMINŢE SRL
RO-445100 CAREI, Calea Armatei Romane 

nr.98B
tel./fax.: 0261-863055; mobil: 0745-241945

e-mail: office@zki.ro; www.zki.ro



Ardei

Rapires F1 0,5 g
Ardei cu creştere nedeterminată. Plantă cu 
putere de creştere mare, tolerantă la condiţiile 
de luminozitate slabă. Fructe lungi, de culoare 
verde deschis, cu gust iute. Se cultivă palisat. Este 
rezistent la virusul mozaic al tutunului (Tm2). 
(Plicul conţine 50-70 de seminţe.)

Cod: 3 Cutie: 80 buc
Categoria: 1

Boni 0,5 g  
Hibrid tip blocky, cu creştere nedeterminată, 
recomandat pentru culturi în câmp liber. Fructul 
este de 10-12 cm lungime şi 8-10 cm lăţime, 
prismatic, de culoare albă, la maturitate devine 
roşu. Greutatea fructului este de 120-150 g. 
Rezistent la VMT (Tm2). Se pretează pentru 
consum în stare proaspătă şi pentru prelucrare. 
(Plicul conţine 55-65 seminţe.)

Cod: 4      Cutie: 80 buc
Categoria: 3

Gigant F1 0,5 g
Fructul este de culoare verde închis, mare, pendul 
de 150-200 g. Pulpa este groasă cu punctul pistilar 
adâncit, la maturitate biologică roşu aprins. Este 
foarte productiv. Se recomandă atât pentru culturi 
protejate cât şi pentru câmp deschis. (Plicul conţine 
50-70 de seminţe.)

Cod: 1 Cutie: 80 buc
Categoria: 1

Brill F1 0,5 g
Hibrid tip Blocky cu creştere nedeterminată, 
cultivat atât în sere, solarii, cât şi în câmp deschis. 
Plantele sunt de 130-150 cm înălţime. Este 
mijlociu sensibil la insuficienţa luminii. Fructele 
sunt prismatice de culoare albă, dulci, cu 3-4 
muchii şi greutate de 120-130 g. Excelent atât 
pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru 
prelucrare. Este rezistent la virusul mozaic al 
tutunului (Tm2). (Plicul conţine 50-70 de seminţe.)

Cod: 2 Cutie: 80 buc
Categoria: 1

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Fructul este de culoare verde închis, mare, pen-
dul de  150-200 g. Pulpa este groasă cu punctul 
pistilar adâncit, la maturitate biologică roşu 
aprins. Este foarte productiv. Se recomandă 
atât pentru culturi protejate cât şi pentru câmp 
deschis.
(Plicul conţine 50-70 seminţe.)

III. V. 60×20 cm VIII-IX.

în solar
25 ºC

4 cm

15 ºC

Gigant F1

Gigant F1
ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 0,5 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

III. V. 60×20 cm VIII-IX.

în solar
25-30 ºC

15 ºC

1 cm

Brill F1

Brill F1
ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 0,5 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Rapires F1

Rapires F1

Ardei cu creștere nedeterminată. Plantă cu 
putere de creștere mare, tolerantă la condiţiile 
de luminozitate slabă. Fructe lungi, de culoare 
verde deschis, cu gust iute. Se cultivă palisat. 
Este rezistent la virusul mozaic al tutunului 
(Tm2).
(Plicul conţine 50-70 seminţe.)

III. V. 60×20 cm VII-VIII.

în solar
25-30 ºC

15 ºC

1 cm

ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 0,5 g

1. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

15 ºC

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Hibrid tip blocky, cu creştere nedetermina-
tă, recomandat pentru culturi în câmp liber. 
Fructul este de 10-12 cm lungime şi 8-10 cm 
lăţime, prismatic, de culoare albă, la maturi-
tate devine roşu. Greutatea fructului este de 
20-150g. Rezistent la VMT (Tm2). Se pretează 
pentru consum în stare proaspătă şi pentru 
prelucrare.
(Plicul conţine 110-130 seminţe.)

III. V. 50×20 cm VIII-IX.

în solar
18-20 ºC

2 cm

Boni

Boni
ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Syn. Cecei 0,5 g 
Ardei cu creştere nedeterminată, cu plante aprox. 
de 40-50 cm înălţime, tolerantă la condiţiile de 
luminozitate slabă. Fructele sunt conice, albe, 
dulci. Poate fi cultivat atât în solarii cât şi în câmp 
liber. Excelent pentru consum în stare proaspătă 
cât şi pentru prelucrare. Este rezistent la virusul 
mozaic al tutunului (Tm2). (Plicul conţine 50-65 
de seminţe.)

Cod: 6 Cutie: 80 buc
Categoria: 4

Fehérözön 0,5 g 
Soi foarte răspândit, recomandat pentru toate 
tipurile de cultură. Plantă cu creştere determinată, 
tufă densă, de 25-40 cm înălţime. Fructele sunt 
conice de culoare albă, cu greutatea medie 
cuprinsă între 88-90 g, cu pulpă dulce şi pieliţă 
subţire. (Plicul conţine 70-80 de seminţe.)

Cod: 7 Cutie: 80 buc
Categoria:4

Ciklon F1 0,5 g
Hibrid cu  creştere nedeterminată cu internodii 
scurte. Are toleranţă ridicată la condiţii de 
luminozitate slabă. Se cultivă palisat, necesită 
lucrări în verde. Fructele sunt conice, cu o greutate 
medie de 80-90 g. Pulpa este groasă, cu gust dulce. 
Este destinat consumului în stare proaspătă. Este 
rezistent la virusul mozaic al tutunului (Tm2). 
(Plicul conţine 50-70 de seminţe.)

Cod: 5 Cutie: 80 buc
Categoria: 1

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Hibrid cu  creștere nedeterminată cu interno-
dii scurte. Are toleranţă ridicată la condiţii de 
luminozitate slabă. Se cultivă palisat, necesită 
lucrări în verde. Fructele sunt conice, cu o gre-
utate medie de 80-90 g. Pulpa este groasă, cu 
gust dulce. Este destinat consumului în stare 
proaspătă. Este rezistent la virusul mozaic al 
tutunului (Tm2).
(Plicul conţine 50-70 seminţe.)

III. V. 60×25 cm VII-VIII.

în solar
25-30 ºC

15 ºC

1 cm

Ciklon F1

Ciklon F1
ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 0,5 g

1. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Syn. Cecei

Syn. Cecei

Ardei cu creștere nedeterminată, cu plante 
aprox. de 40-50 cm înălţime, tolerantă la condi-
ţiile de luminozitate slabă. Fructele sunt conice, 
albe, dulci. Poate fi  cultivat atât în solarii cât și 
în câmp liber. Excelent pentru consum în stare 
proaspătă cât și pentru prelucrare. Este rezistent 
la virusul mozaic al tutunului (Tm2).
(Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

III. V. 60×20 cm VIII-IX.

în solar
18-20ºC

2cm

15ºC
ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Soi foarte răspândit, recomandat pentru toate 
tipurile de cultură. Plantă cu creștere determi-
nată, tufă densă, de 25-40 cm înălţime. Fruc-
tele sunt conice de culoare albă, cu greutatea 
medie cuprinsă între 80-90 g, cu pulpă dulce și 
pieliţă subţire.
(Plicul conţine 140-160 de seminţe.)

III. V. 50×20 cm VIII-IX.

15ºCîn solar
18-20ºC

2cm

Fehérözön

Fehérözön
ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Ardei

Kurtovszka kápia
 1 g  
Este un ardei tip Capia, recomandat pentru culturi 
în sere şi în câmp liber. Are fructe mari de 120-180 
g, conic alungite cu suprafaţă netedă, de culoare la 
început verde închis, apoi roşu aprins. Pulpa este 
groasă, dulce. Excelent pentru consum. (Plicul 
conţine 100-120 de seminţe.)

Cod: 8 Cutie: 80 buc
Categoria: 3

Greygo 0,5 g 
Ardei tip gogoşar, cu creştere nedeterminată, 
cultivată în câmp liber sau forţat  cu sistem de 
susţinere. Fructele au un gust dulce, cu greutatea 
de 130-140 g, cu coacere din verde închis în 
roşu. Nu au tendinţa de a se mucegăi în interior. 
Rezistent la virusul mozaic al tutunului se pretează 
atât pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru 
prelucrare. (Plicul conţine  50-65 de seminţe.)

Cod: 9 Cutie: 80 buc
Categoria: 4

Nagykúti 1 g  
Soi cu creştere nedeterminată cu productivitate 
ridicată, recomandat pentru cultivare în câmp 
liber. Fructele sunt mari, netede cu coacere din alb 
în roşu. Pulpa este groasă şi iute. Este recomandat 
pentru consum în stare proaspătă şi conservare. 
(Plicul conţine 110-130 de  seminţe.)

Cod: 10 Cutie: 80 buc
Categoria: 3

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Kurtovszka kápia

Kurtovszka kápia

Este un ardei tip Capia, recomandat pentru 
culturi în sere şi în câmp liber. Are fructe mari 
de 120-180 g, conic alungite cu suprafaţă 
netedă, de culoare la început verde închis, apoi 
roşu aprins. Pulpa este groasă, dulce. Excelent 
pentru consum.
(Plicul conţine 100-120 seminţe.)

III. V. 60×20 cm VIII-IX.

în solar
18-20 ºC

15 ºC

2 cm

ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Ardei tip gogoşar, cu creştere nedeterminată, 
cultivată în câmp liber sau forţat  cu sistem 
de susţinere. Fructele au un gust dulce, cu 
greutateade 130-140 g, cu coacere din verde 
închis în roşu. Nu au tendinţa de a se mucegăi 
în interior. Rezistent la virusul mozaic al 
tutunului se pretează atât pentru consum in 
stare proaspătă cât şi pentru prelucrare.
(Plicul conţine 110-130 seminţe.)

III. V. 60×25 cm IX.

18-20ºC

2 cm

15 ºC

Greygo

Greygo
ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Nagykúti

Nagykúti

Soi cu creștere nedeterminată cu producti-
vitate ridicată, recomandat pentru cultivare 
în câmp liber. Fructele sunt mari, netede cu 
coacere din alb în roșu. Pulpa este groasă și 
iute. Este recomandat pentru consum în stare 
proaspătă și conservare.
(Plicul conţine 110-130 de  seminţe.)

III. V. 60×20 cm VIII-IX.

în solar
18-20ºC

2cm

15ºC

ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Almapaprika 1 g
Ardei cu creştere nedeterminată, recomandată 
pentru culturi în câmp liber. Fructele au forma 
unui măr, sunt  albe, cu greutatea medie de 40-
45 g. Pulpa este groasă, cu gust iute. Este potrivit 
atât pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru 
prelucrare. (Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

Cod: 11 Cutie: 80 buc
Categoria: 3

Édesalma 1 g 
Plantă cu creştere rapidă, nedeterminată, cu 
înălţime de 35-40 cm. Fructele au forma unui 
măr, sunt alb-gălbui, dulci, cu greutate medie de 
55-60 g.  Se pretează pentru conservare la borcan, 
murături. (Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

Cod: 12 Cutie: 80 buc
Categoria: 3

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Almapaprika

Almapaprika

Ardei cu creştere nedeterminată, recomandată 
pentru culturi în câmp liber. Fructele au forma 
unui măr, sunt albe, cu greutatea medie de 
40-45 g. Pulpa este groasă, cu gust iute. Este 
potrivit atât pentru consum în stare proaspătă 
cât şi pentru prelucrare.
(Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

III. V. 60×25 cm VIII-IX.

în solar
18-20 ºC

2cm

15 ºC
ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Plantă cu creștere rapidă, nedeterminată, cu 
înălţime de 35-40 cm. Fructele au forma unui 
măr, sunt alb-gălbui, dulci, cu greutate medie 
de 55-60 g. Se pretează pentru conservare la 
borcan, murături.
(Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

III. V. 60×25 cm VIII-IX.

în solar
18-20 ºC

15 ºC

2 cm

Édesalma

Édesalma
ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Ardei

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Kecskeszarv

Kecskeszarv

Ardei cu creștere nedeterminată, tolerant la 
condiţiile de luminozitate slabă, cultivat atât în 
sere și solarii cât și în câmp liber. Fructele sunt 
lungi, subţiri, iuţi, de culoare verde deschisă, 
cu greutate între 20-25 g. Se pretează pentru 
consum în stare proaspătă și pentru murături 
(ardei iuţi în oţet).
(Plicul conţine 110-130 seminţe.)

III. V. 50×25 cm VII-VIII.

în solar
18-20 ºC

15 ºC

2 cm

ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

Elefántormány 1 g 
Ardei deosebit, cu creştere nedeterminată, cu productivitate ridicată. 
Fructele sunt decorative, mari, lungi, dulci, de culoare verde deschisă, cu 
greutate între 40-45 g. Recomandat pentru cultivare în sere, solarii şi în 
câmp liber. E potrivit pentru consum în stare proaspătă pe tot parcursul 
anului. (Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

Cod: 13 Cutie: 80 buc
Categoria: 3

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

UNIC IMPORTATOR

N0 LOT:

EXP.:

Ardei deosebit, cu creștere nedeterminată, 
cu productivitate ridicată. Fructele sunt de-
corative, mari, lungi, dulci, de culoare verde 
deschisă,cu greutate între 40-45 g. Recomandat 
pentru cultivare în sere, solarii și în câmp liber. 
E potrivit pentru consum în stare proaspătă pe 
tot parcursul anului.
(Plicul conţine 110-130 seminţe.)

III. V. 60×25 cm VIII.

în solar
18-20 ºC

15 ºC

2 cm

Elefántormány

Elefántormány
ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

Kecskeszarv 1 g 
Ardei cu creştere nedeterminată, tolerant la condiţiile de luminozitate 
slabă, cultivat atât în sere şi solarii cât şi în câmp liber. Fructele sunt 
lungi, subţiri, iuţi, de culoare verde deschisă, cu greutate între 20-25 g. Se 
pretează pentru consum în stare proaspătă şi pentru murături (ardei iuţi 
în oţet). (Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

Cod: 14 Cutie: 80 buc
Categoria: 3



Macska piros 1 g 
Soi cu creştere nedeterminată, recomandat pentru 
culturile în câmp liber. Fructele sunt mici, lungi, 
ascuţite, cu coacere din verde închis în roşu, cu 
gust picant. Potrivit pentru înfirare, condimentare. 
(Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

Cod: 15 Cutie: 80 buc
Categoria: 3

Szegedi-20 1 g 
Datorită conţinutului ridicat în pigmenţi, coloranţi 
şi substanţă uscată este un soi răspândit. Este 
timpuriu, cu creştere nedeterminată. Fructele sunt 
dulci,  lungi de 10-12 cm. Se poate cultiva atât prin 
semănat direct cât şi prin răsaduri. (Plicul conţine 
110-130 de seminţe.)

Cod: 17 Cutie: 80 buc
Categoria: 3

Macska sárga 1 g 
Soi cu creştere nedeterminată, recomandat pentru 
culturile în câmp liber. Fructele sunt mici, lungi, 
ascuţite, cu coacere din verde închis în galben, cu 
gust picant. Potrivit pentru înfirare, condimentare. 
(Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

Cod: 16 Cutie: 80 buc
Categoria: 3

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

Macska sárga

Macska sárgaîn solar
18-20 ºC

2 cm

ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Macska piros

Macska piros

Soi cu creștere nedeterminată, recomandat 
pentru culturile în câmp liber. Fructele sunt 
mici, lungi, ascuţite, cu coacere din verde 
închis în roșu, cu gust picant. Potrivit pentru 
înfi rare, condimentare.
(Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

III. V. 60×25 cm VIII-IV.

în solar
18-20 ºC

15 ºC

2 cm

ARDEI

FŰSZERPAPRIK A

ARDEI

FŰSZERPAPRIK A

greutate: 1 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Szegedi-20

Szegedi-20

Datorită conţinutului ridicat în pigmenţi, coloranţi 
şi substanţă uscată este un soi răspândit. Este 
timpuriu, cu creştere nedeterminată. Fructele 
sunt dulci,  lungi de 10-12 cm. Se poate cultiva 
atât prin semănat direct cât şi prin răsaduri.
(Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

III. V. 50×15-20 cm IX.

în solar
18-20 ºC

15 ºC

2 cm

ARDEI

PAPRIK A

ARDEI

PAPRIK A

greutate: 1 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

Kalocsai V-2 1 g 
Soi cu creştere nedeterminată. Plantele sunt mari, 
viguroase, cu fructe lungi de 10-14 cm, cu greutate 
medie de 17-20 g, cu gust iute. Este tolerant faţă 
de viroze. Este un soi timpuriu, care face posibil 
cultura în câmp prin semănat direct. (Plicul conţine 
110-130 de seminţe.)

Cod: 18 Cutie: 80 buc
Categoria: 3

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Kalocsai V-2

Kalocsai V-2

Soi cu creștere nedeterminată. Plantele sunt 
mari, viguroase, cu fructe lungi de 10-14 cm, 
cu greutate medie de 17-20 g, cu gust iute. 
Este tolerant faţă de viroze. Este un soi tim-
puriu, care face posibil cultura în câmp prin 
semănat direct.
(Plicul conţine 110-130 de seminţe.)

III. V. 50×15-20 cm IX.

în solar
18-20 ºC

15 ºC

2 cm

ARDEI

FŰSZERPAPRIK A

ARDEI

FŰSZERPAPRIK A

greutate: 1 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Tomate

Lugas F1 35 sem 
Hibrid cu creştere nedeterminată, recomandat 
pentru cultivare palisată în câmp liber şi solare 
neîncălzite. Fructele sunt rotund-alungite, de 60-
70 g, ferme, tari, delicioase. Rezistă la transport 
şi manipulare. Se poate recolta până la apariţia 
primului ger. Este tolerant la viroze, verticilioză, 
fuzarioză. (Plicul conţine 35-37 de seminţe.)

Cod: 19 Cutie: 80 buc
Categoria: 2 

Elán F1 35 sem  
Hibrid foarte timpuriu, cu creştere determinată, 
recomandat pentru culturi în câmp liber. Perioada 
de vegetaţie este de 105-110 zile. Capacitatea de 
producţie este ridicată. Fructele sunt gustoase, 
rotunde, ferme, cu greutate între 80-90 g. Excelent 
pentru consum în stare proaspătă. Rezistent la 
verticilioză. Se recomandă plantarea timpurie din 
răsad bine călit. (Plicul conţine 35-37 de seminţe.)

Cod: 21 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

Cherrola F1 35 sem  
Caracteristicile acestui hibrid prezintă o noutate 
pentru diversificarea producţiei de tomate 
destinate pieţei. Acestea ar fi: mărimea fructelor 
de 15-20 g, gustul deosebit al acestora, culoarea 
plăcută şi numărul mare de fructe pe ciorchine 
(20). Este excelent pentru salate, decoraţii. Se 
cultivă atât în câmp liber cât şi în sere, solarii. 
Plantele sunt de creştere nedeterminată, cu 
vigoare de creştere medie. Frunziş aerat şi cu 
rezistenţă bună faţă de bolile vasculare. (Plicul 
conţine 35-37 de seminţe.)

Cod: 20 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

Kecskeméti 549 
           1  g
Soi semitimpuriu, cu creştere determinată, 
recomandat pentru culturi în câmp liber. Fructele 
rotund turtite sunt mari, gustoase, cu loji seminale, 
uniform colorate, cu greutatea medie între 50-60 
g. Producţia este destinată consumului în stare 
proaspătă şi obţinerii pastei concentrate. (Plicul 
conţine 280-300 de seminţe.)

Cod: 22 Cutie: 80 buc
Categoria: 4

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Lugas F1

Lugas F1

Hibrid cu creștere nedeterminată, recomandat 
pentru cultivare palisată în câmp liber și sola-
re neîncălzite. Fructele sunt rotund-alungite, 
de 60-70 g, ferme, tari, delicioase. Rezistă la 
transport și manipulare. Se poate recolta până 
la apariţia primului ger. Este tolerant la viroze, 
verticilioză, fuzarioză.
(Plicul conţine 35-37 seminţe.)

II. IV. 90×50 cm VII.

în solar
20 ºC

15 ºC

1 cm

TOMATE

PARADICSOM

TOMATE

PARADICSOM

Conţine:
35 seminţe

2. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Cherrola F1

Cherrola F1

Caracteristicile acestui hibrid prezintă o nouta-
te pentru diversifi carea producţiei de tomate 
destinate pieţei. Acestea ar fi : mărimea fruc-
telor de 15-20 g, gustul deosebit al acestora, 
culoarea plăcută și numărul mare de fructe pe 
ciorchine (20). Este excelent pentru salate, de-
coraţii. Se cultivă atât în câmp liber cât și în sere, 
solarii. Plantele sunt de creștere nedeterminată, 
cu vigoare de creștere medie. Frunziș aerat și cu 
rezistenţă bună faţă de bolile vasculare. 
(Plicul conţine 35-37 seminţe.)

II. IV. 90×50 cm VII.

1 cm

în solar
20 ºC

15 ºC

2 cm

TOMATE

PARADICSOM

TOMATE

PARADICSOM

Conţine:
35 seminţe

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Elán F1

Elán F1

Hibrid foarte timpuriu, cu creștere determina-
tă, recomandat pentru culturi în câmp liber. 
Perioada de vegetaţie este de 105-110 zile. 
Capacitatea de producţie este ridicată. Fructe-
le sunt gustoase, rotunde, ferme, cu greutate 
între 80-90 g. Excelent pentru consum în stare 
proaspătă. Rezistent la verticilioză. Se reco-
mandă plantarea timpurie din răsad bine călit.
(Plicul conţine 35-37 seminţe.)

II. IV. 70×25 cm VII.

în solar
20 ºC

15 ºC

1 cm

Conţine:
35 seminţe

TOMATE

PARADICSOM

TOMATE

PARADICSOM

2. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

Kecskeméti-549

Kecskeméti-549

Soi semitardiv, cu creștere determinată. Coa-
cere concentrată, fructul puţin alungit, formă 
cilindrică, se desparte ușor de sepale, greuta-
te de 50-60 g. Se poate cultiva prin semănare 
directă. Rezistent la păstrare îndelungată. Se 
pretează pentru consum în stare proaspătă 
sau pentru industrializare. Rezistent la vertici-
lium și fuzarium. 
(Plicul conţine 280-300 seminţe)

II. IV. 70×25 cm VII.

în solar
20 ºC

15 ºC

1 cm

TOMATE

PARADICSOM

TOMATE

PARADICSOM

greutate: 1 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Korall 1 g 
Tomate cu creştere determinată, 
recomandată pentru culturi în câmp 
liber. Perioada de vegetaţie este medie 
(125-130 zile). Plantă cu productivitate 
ridicată. Fructele sunt deosebit de 
gustoase, de culoare roşu atractiv, se 
desprind uşor, cu rezistenţă ridicată la 
transport. Se cultivă mai ales pentru 
consum în stare proaspătă. Este rezistent 
la fusarium şi verticilium. (Plicul conţine 
280-300 de seminţe.)

Cod: 25 Cutie: 80 buc
Categoria: 4

Kecskeméti
jubileum  1 g
Soi semitimpuriu, cu creştere 
determinată, recomandat pentru 
culturi în câmp liber. Fructele rotund 
turtite sunt mari, gustoase, cu loji 
seminale, uniform colorate, cu 
greutatea medie între 130-135 g. 
Producţia este destinată consumului 
în stare proaspătă şi obţinerii pastei 
concentrate. (Plicul conţine 280-300 
de seminţe.)

Cod: 24 Cutie: 80 buc
Categoria: 4

Manó 1 g 
Soi timpuriu, cu creştere determinată, 
recomandat pentru culturile în câmp 
deschis. Are tulpini groase, cu o înălţime 
de 34-45 cm. Fructele sunt rotunde, 
gustoase, uniform colorate, cu greutate 
medie de 50-60 g. Se pretează pentru 
consum curent. (Plicul conţine 280-300 
de seminţe.)

Cod: 26 Cutie: 80 buc
Categoria: 4

Vilma 0,5 g 
Tomate timpurie destinată pentru 
cultivarea în ghivece şi grădini. 
Plantele sunt mici. Fructele sunt 
gustoase, rotunde, de culoare roşu 
aprins, cu greutate medie de 15-20 
g. Plantele au şi o valoare decorativă. 
(Plicul conţine 140-150 de seminţe.)

Cod: 23 Cutie: 80 buc
Categoria: 3

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Vilma

Vilma

Tomate timpurie destinată pentru cultivarea 
înghivece și grădini. Plantele sunt mici. Fruc-
tele sunt gustoase, rotunde, de culoare roșu 
aprins, cu greutate medie de 15-20 g. Plantele 
au și o valoare decorativă.
(Plicul conţine 140-150 seminţe.)

I-III. IV-V. 90×50 cm VII.

în solar
20 ºC

15 ºC

1 cm

TOMATE

PARADICSOM

TOMATE

PARADICSOM

greutate: 0,5g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Mobil

Mobil

Tomate cu creștere determinată, recomandat 
pentru culturi în câmp liber. Perioada de vege-
taţie este cuprinsă între 130-135 zile. Fructele 
se desprind ușor, sunt rotund turtite, frumos 
colorate, cu greutate între 120-140 g, potrivite 
atât pentru consum în stare proaspătă cât și 
pentru conservare. Este rezistent la fusarium 
și verticilium.
(Plicul conţine 280-300 de seminţe.)

III. IV. 70×30 cm VIII.

în solar
20 ºC

15 ºC

1 cm

TOMATE

PARADICSOM

TOMATE

PARADICSOM

greutate: 1 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Kecskeméti jubileum

Kecskeméti jubileum

Soi semitimpuriu, cu creștere determinată, 
recomandat pentru culturi în câmp liber. Fruc-
tele rotund turtite sunt mari, gustoase, cu loji 
seminale, uniform colorate, cu greutatea me-
die între 110-120 g. Producţia este destinată 
consumului în stare proaspătă și obţinerii pas-
tei concentrate.
(Plicul conţine 280-300 seminţe.)

III. IV. 70×30 cm VIII.

în solar
20 ºC

15 ºC

1 cm

TOMATE

PARADICSOM

TOMATE

PARADICSOM

greutate: 1 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Korall

Korall

Tomate cu creștere determinată, recomandată 
pentru culturi în câmp liber. Perioada de vege-
taţie este medie (125-130 zile). Plantă cu pro-
ductivitate ridicată. Fructele sunt deosebit de 
gustoase, de culoare roșu atractiv, se desprind 
ușor, cu rezistenţă ridicată la transport. Se cul-
tivă mai ales pentru consum în stare proaspă-
tă. Este rezistent la fusarium și verticilium.
(Plicul conţine 280-300 seminţe.)

III. IV. 70×30 cm VIII.

în solar
20 ºC

15 ºC

1 cm

TOMATE

PARADICSOM

TOMATE

PARADICSOM

greutate: 1 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Mano

Mano

Soi timpuriu, cu creștere determinată, recoman-
dat pentru culturile în câmp deschis. Are tulpini 
groase, cu o înălţime de 34-45 cm. Fructele sunt 
rotunde, gustoase, uniform colorate, cu greutate 
medie de 50-60 g. Se pretează pentru consum 
curent.
(Plicul conţine 280-300 seminţe.)

III. IV. 70×30 cm VII.

în solar
20 ºC

15 ºC

1 cm

TOMATE

PARADICSOM

TOMATE

PARADICSOM

greutate: 1 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

Mobil 1 g 
Tomate cu creştere determinată, 
recomandat pentru culturi în câmp 
liber. Perioada de vegetaţie este 
cuprinsă între 130-135 zile. Fructele 
se desprind uşor, sunt rotund turtite, 
frumos colorate, cu greutate între 120-
140 g, potrivite  atât pentru consum 
în stare proaspătă cât şi pentru 
conservare. Este rezistent la fusarium 
şi verticilium. (Plicul conţine 280-300 
de seminţe.)

Cod: 27 Cutie: 80 buc
Categoria: 4



Castravete

Perez F1        1,5 g
Hibrid cu vigoare de creştere mare, frunziş 
verde închis. Are flori predominant femele, cu 
creştere eşalonată. Fructul este verde închis, cu o 
formă fină, fără gust amar. Se recoltează pentru 
industrializare. Se culege la mărimi mici. Rezistent 
faţă de mană, tolerant faţă de făinare şi virusul 
mozaic al castraveţilor. Se pretează atât pentru 
cultură palisată cât şi nepalisat. (Plicul conţine 50-
60 de seminţe.)

Cod: 29 Cutie: 70 buc
Categoria: 2

Mohikán F1  1,5 g    
Soi semitimpuriu  cu vigoare de creştere medie, 
cu flori predominant femele. Fructele sunt mici, 
de culoare verde deschisă, fără gust amar. Se 
recomandă recoltarea fructelor la dimensiuni mici, 
pentru conservare. Este tolerant faţă de făinare şi 
virusul mozaic al castraveţilor. Cel mai rezistent 
hibrid faţă de mana castraveţilor. (Plicul conţine 
50-60 de  seminţe.)

Cod: 28 Cutie: 70 buc
Categoria: 2

Zenta F1 2 g  
Hibrid timpuriu, cu creştere semiintensivă, cu 
flori predominant femele. Fructul este crocant, cu 
broboane, fără gust amar, de proporţie 3,0-3,2:1, 
pentru conservare. Se pretează pentru culturi 
palisate şi nepalisate şi în condiţii extensive. Este 
rezistent la cladosporiu, făinare, mană, VMT. (Plicul 
conţine 70-80 seminţe.)

Cod: 31 Cutie: 70 buc
Categoria: 3

Ritmo F1 
     10 seminţe  
Hibrid partenocarpic timpuriu, adaptat pentru 
condiţii din sere şi solarii încălzite. Este productiv, 
cu fructe lungi de 32-35 cm, de culoare verde 
închis, cu inervaţii longitudinale, lipsite de gust 
amar. Este tolerant la Cladosporium.

Cod: 30 Cutie: 80 buc
Categoria: 1

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Perez F1

Perez F1

Hibrid cu vigoare de creștere mare, frunziș 
verde închis. Are fl ori predominant femele, cu 
creștere eșalonată. Fructul este verde închis, 
cu o formă fi nă, fără gust amar. Se recoltea-
ză pentru industrializare. Se culege la mărimi 
mici. Rezistent faţă de mană, tolerant faţă de 
făinare și virusul mozaic al castraveţilor. Se 
pretează atât pentru cultură palisată cât și 
nepalisat.
(Plicul conţine 70-80 de seminţe.)

V. 120×25 cm VII.

4 cm

18º C

CASTRAVETE

UBORKA

CASTRAVETE

UBORKA

greutate: 2 g

2. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Mohikán F1

Mohikán F1

Soi semitimpuriu  cu vigoare de creștere 
medie, cu fl ori predominant femele. Fructe-
le sunt mici, de culoare verde deschisă, fără 
gust amar. Se recomandă recoltarea fructelor 
la dimensiuni mici, pentru conservare. Este 
tolerant faţă de făinare și virusul mozaic al 
castraveţilor. Cel mai rezistent hibrid faţă de 
mana castraveţilor.
(Plicul conţine 70-80 de  seminţe.)

v. 140×25 cm VII.

4cm

18º C

CASTRAVETE

UBORKA

CASTRAVETE

UBORKA

greutate: 2 g

2. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Ritmo F1

Ritmo F1

Hibrid partenocarpic timpuriu, adaptat pen-
tru condiţii din sere și solarii încălzite. Este 
productiv, cu fructe lungi de 32-35 cm, de 
culoare verde închis, cu inervaţii longitudina-
le, lipsite de gust amar. Este tolerant la Cla-
dosporium.

I-II. III. 140×35 cm V-VI.

Conţine:
10 seminţe

4 cm2cm

12ºC

în solar
18-20ºC

CASTRAVETE

UBORKA

CASTRAVETE

UBORKA

1. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

4 cm

Zenta F1

Zenta F1

Hibrid timpuriu, cu creștere semiintensivă, 
cu fl ori predominant femele. Fructul este cro-
cant, cu broboane, fără gust amar, de propor-
ţie 3,0-3,2:1, pentru conservare. Se pretează 
pentru culturi palisate și nepalisate și în con-
diţii extensive. Este rezistent la cladosporiu, 
făinare, mană, VMT.
(Plicul conţine 70-80 seminţe.)

V. 140×15 cm VII.

18 ºC

CASTRAVETE

UBORKA

CASTRAVETE

UBORKA

greutate: 2 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Jóker F1 2 g
Hibrid cu capacitate de producţie ridicată, 
recomandat pentru culturi în câmp liber. Plantele 
prezintă o dezvoltare rapidă, sunt viguroase. 
Fructele sunt de 15-18 cm lungi, fără gust 
amar, corespunzătoare pentru consum. Datorită 
rezistenţei faţă de boli se poate recolta până 
la primul ger. Este rezistent la septorioză şi 
tolerant faţă de mană, făinare şi virusul mozaic 
al castraveţii. Se poate cultiva atât palisat cât şi 
nepalisat. (Plicul conţine 60-70 de seminţe.)

Cod: 33 Cutie: 70 buc
Categoria: 3

Pannónia F1 2 g 
Hibrid cu capacitate de producţie ridicată. Se 
cultivă nepalisat în câmp liber. Fructele sunt 
acoperite cu perişori mici, fără gust amar. Foliajul 
se menţine îndelungat. Pentru o recoltă bogată 
necesită irigare şi fertilizare fazială. Potrivit pentru 
conservare. (Plicul conţine 70-80 de seminţe.)

Cod: 35 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Zita F1 2 g
Hibrid rezistent la septorioză şi tolerant faţă de 
mană, făinare şi virusul mozaic al castraveţii. 
Este recomandat pentru culturi în câmp liber. 
Fructul este crocant fără gust amar, cu broboane. 
Excelent pentru conservare. (Plicul conţine 70-80 
de seminţe.)

Cod: 32 Cutie: 70 buc
Categoria: 3

Barbara F1 2 g 
Hibrid cu capacitate de creştere şi producţie 
ridicată, cu flori predominant femele. Se poate 
cultiva atât palisat cât şi nepalisat. Fructele sunt cu 
broboane rare, de culoare verde închisă, fără gust 
amar. Este tolerant la septorioză, mană, făinare şi 
virusul mozaic al castraveţii. (Plicul conţine 70-80 
de seminţe.)

Cod: 34 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

SĂMÂNŢĂ TRATATĂ CU: TMTD
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD

N0 LOT:

EXP.:

4 cm

Zita F1

Zita F1

Hibrid rezistent la septorioză și tolerant faţă 
de mană, făinare și virusul mozaic al castra-
veţii. Este recomandat pentru culturi în câmp 
liber. Fructul este crocant fără gust amar, cu 
broboane. Excelent pentru conservare.
(Plicul conţine 70-80 de seminţe.)

V. 140×15 cm VII.

18 ºC

CASTRAVETE

UBORKA

CASTRAVETE

UBORKA

greutate: 2 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Barbara F1

Barbara F1

Hibrid cu capacitate de creștere și produc-
ţie ridicată, cu fl ori predominant femele. 
Se poate cultiva atât palisat cât și nepalisat. 
Fructele sunt cu broboane rare, de culoare 
verde închisă, fără gust amar. Este tolerant la 
septorioză, mană, făinare și virusul mozaic al 
castraveţii.
(Plicul conţine 70-80 seminţe.)

V. 120×25 cm VII.

4cm

18º C

CASTRAVETE

UBORKA

CASTRAVETE

UBORKA

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Pannónia F1

Pannónia F1

Hibrid cu capacitate de producţie ridicată. Se 
cultivă nepalisat în câmp liber. Fructele sunt 
acoperite cu perișori mici, fără gust amar. 
Foliajul se menţine îndelungat. Pentru o re-
coltă bogată necesită irigare și fertilizare fa-
zială. Potrivit pentru conservare.
(Plicul conţine 70-80 seminţe.)

V. 120×20 cm VII.

4 cm

18º C

CASTRAVETE

UBORKA

CASTRAVETE

UBORKA

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

4 cm

Joker F1

Joker F1

Hibrid cu capacitate de producţie ridicată, re-
comandat pentru culturi în câmp liber. Plante-
le prezintă o dezvoltare rapidă, sunt viguroase. 
Fructele sunt de 15-18 cm lungi, fără gust amar, 
corespunzătoare pentru consum. Datorită rezis-
tenţei faţă de boli se poate recolta până la primul 
ger. Este rezistent la septorioză și tolerant faţă 
de mană, făinare și virusul mozaic al castraveţii. 
Se poate cultiva atât palisat cât și nepalisat.
(Plicul conţine 60-70 seminţe.)

V. 120×20 cm VII.

18 ºC

CASTRAVETE

UBORKA

CASTRAVETE

UBORKA

greutate: 2 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Pepene

Zengő F1 1,5 g 
Hibrid timpuriu recomandat pentru cultivarea în 
câmp deschis. Coaja este subţire de culoare verde 
deschisă, cu dungi largi mai închise. Fructele 
sunt rotunde, cu greutate de 7-10 kg. Pulpa este 
dulce, de culoare roşu aprins, cu structură fermă. 
Rezistent la fusarium (rasele 0 şi 1.) (Plicul conţine 
30-35 de seminţe.)

Cod: 36 Cutie: 70 buc
Categoria: 1

Sugar baby 2 g 
Se pretează în cultură protejată (tunel) şi în câmp 
deschis. Soi timpuriu cu fructe rotunde, cu greutate 
de 3-4 kg. Coaja este de culoare verde închisă. 
Miezul este dulce, ferm, de culoare roşu aprins. 
(Plicul conţine 55-60 de seminţe.)

Cod: 37 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Crimson Sweet 2 g  
Pepene cu capacitate de producţie ridicată. Fructele sunt 
rotund-alungite, cu greutate de 12-14 kg. Coaja este de 
culoare verde deschisă cu dungi largi mai închise. Pulpa 
este roşu strălucitor, crocant, dulce. Este un soi rustic, se 
acomodează uşor condiţiilor diferite de climă, tolerant 
la fusarium şi cladosporium. (Plicul conţine 50-55 de 
seminţe.)

Cod: 38 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

   4 cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Zengő F1

Zengő F1

Hibrid timpuriu recomandat pentru cultivarea în 
câmp deschis. Coaja este subţire de culoare ver-
de deschisă, cu dungi largi mai închise. Fructele 
sunt rotunde, cu greutate de 7-10 kg. Pulpa este 
dulce, de culoare roșu aprins, cu structură fermă. 
Rezistent la fusarium (rasele 0 și 1.)
(Plicul conţine 30-35 de seminţe.)

în solar
15ºC

PEPENE VERDE

GÖRÖGDINNYE

PEPENE VERDE

GÖRÖGDINNYE

III-IV. V. 150×100 cm VII.

greutate: 1,5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Sugar baby

Sugar baby

Se pretează în cultură protejată (tunel) și în câmp 
deschis. Soi timpuriu cu fructe rotunde, cu gre-
utate de 3-4 kg. Coaja este de culoare verde în-
chisă. Miezul este dulce, ferm, de culoare roșu 
aprins.
(Plicul conţine 55-60 seminţe.)

III-IV. V. 150×100 cm VII.

în solar
15ºC

   4 cm

PEPENE VERDE

GÖRÖGDINNYE

PEPENE VERDE

GÖRÖGDINNYE

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

în solar
18 ºC

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Crimson Sweet

Crimson Sweet

PEPENE VERDE

GÖRÖGDINNYE

PEPENE VERDE

GÖRÖGDINNYE

Pepene cu capacitate de producţie ridicată. 
Fructele sunt rotund-alungite, cu greutate de 
12-14 kg. Coaja este de culoare verde deschi-
să cu dungi largi mai închise. Pulpa este roșu 
strălucitor, crocant, dulce. Este un soi rustic, se 
acomodează ușor condiţiilor diferite de climă, 
tolerant la fusarium și cladosporium.
(Plicul conţine 50-55 seminţe.)

III-IV. V. 150×100 cm VII.

3-4 cm

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Tétényi 
csereshéjú 2 g  
Soi semitimpuriu recomandat pentru cultivarea 
în solarii şi în câmp deschis. Fructul este rotund, 
cu masa de 0,8-1 kg. Coaja este galben-verzuie 
cu reţea de striaţii, uşor brăzdat, iar pulpa este 
portocalie, zemoasă, aromată. Se pretează pentru 
consum în stare proaspătă şi pentru prelucrare. 
(Plicul conţine 35-40 de seminţe.)

Cod: 40 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Muskotály 2 g 
Soi cu aromă deosebită. Fructul este rotund turtit, 
de culoare galbenă, cu dungi verzi, cu greutate 
medie de 1 kg. Coaja este subţire iar pulpa este 
dulce, foarte suculentă, cu conţinut ridicat de zahăr, 
de culoare verde deschisă. Este cultivat mai ales în 
grădini. (Plicul conţine 70-80 de seminţe.)

Cod: 41  Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Topáz 2 g 
Pepene galben foarte timpuriu. Fructele sunt 
rotunde, de 1,2-1,5 kg. Coaja este acoperită cu reţea 
de striaţii, este de culoare verde, iar la maturitatea 
fiziologică devine galbenă. Pulpa este dulce, 
suculentă, de culoare alb-verzuie. Se cultivă atât în 
câmp liber, cât şi sub folie. (Plicul conţine 30-35 de 
seminţe.)

Cod: 39 Cutie: 70 buc
Categoria: 2

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Tétényi csereshéjú

Tétényi csereshéjú

Soi semitimpuriu recomandat pentru cultivarea 
în solarii și în câmp deschis. Fructul este rotund, 
cu masa de 0,8-1 kg. Coaja este galben-verzuie cu 
reţea de striaţii, ușor brăzdat, iar pulpa este por-
tocalie, zemoasă, aromată. Se pretează pentru 
consum în stare proaspătă și pentru prelucrare.
(Plicul conţine 35-40 seminţe.)

V.III-IV. 100×75 cm VII-VIII.

12ºCîn solar
15ºC

   4 cm

PEPENE GALBEN

SÁRGADINNYE

PEPENE GALBEN

SÁRGADINNYE

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Topáz

Topáz

Pepene galben foarte timpuriu. Fructele sunt 
rotunde, de 1,2-1,5 kg. Coaja este acoperită 
cu reţea de striaţii, este de culoare verde iar la 
maturitatea fi ziologică devine galbenă. Pulpa 
este dulce, suculentă, de culoare alb-verzuie.
Se cultivă atât în câmp liber, cât și sub folie.
(Plicul conţine 30-35 seminţe.)

III. V. 100×75 cm VI.

în solar
15ºC

   4 cm

PEPENE GALBEN

SÁRGADINNYE

PEPENE GALBEN

SÁRGADINNYE

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Muskotály

Muskotály

Soi cu aromă deosebită. Fructul este rotund 
turtit, de culoare galbenă, cu dungi verzi, cu 
greutate medie de 1 kg. Coaja este subţire iar 
pulpa este dulce, foarte suculentă, cu conţinut 
ridicat de zahăr, de culoare verde deschisă. 
Este cultivat mai ales în grădini.
(Plicul conţine 70-80 de seminţe.)

V-VI. 100×80 cm VII-VIII.

12 ºC

4 cm

PEPENE GALBEN

SÁRGADINNYE

PEPENE GALBEN

SÁRGADINNYE

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Dovlecel

Albatök 3 g 
Dovlecel timpuriu, cu productivitate ridicată, 
rezistent la secetă. Plantele sunt în formă de tufă. 
Fructele sunt cilindrice, cu greutate de 4-5 kg. 
Coaja este de culoare crem, la maturitate galbenă. 
Miezul este de culoare alb-verzui. Se recomandă 
pentru consum în stare proaspătă şi pentru 
prelucrare. (Plicul conţine 18-20 de seminţe.)

Cod: 43 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Black Beauty 3 g 
Soi productiv, recomandat pentru culturi în câmp 
liber. Tufa este scundă. Fructele sunt cilindrice, de 
culoare verde închisă. Perioada optimă de recoltare 
este la dimensiuni de 10-12 cm. E potrivit ca şi 
cultură succesivă. Se pretează pentru consum în 
stare proaspătă şi pentru conservare. (Plicul conţine 
21-24 de seminţe.)

Cod: 42 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Nagydobosi 3 g 
Soi cu creştere viguroasă, recomandat pentru 
culturi în câmp. Fructele sunt rotund turtite, cu 
coaja cenuşiu deschisă şi greutate de 4-8 kg. Pulpa 
este portocalie. După ce e pişcat de brumă fructul 
este şi mai gustos, mai dulce. Este potrivit pentru 
păstrare. (Plicul conţine 6-7 de seminţe.)

Cod: 44 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Soi productiv, recomandat pentru culturi în 
câmp liber. Tufa este scundă. Fructele sunt 
cilindrice, de culoare verde închisă. Perioada 
optimă de recoltare este la dimensiuni de 10-
12 cm. E potrivit ca și cultură succesivă. Se 
pretează pentru consum în stare proaspătă și 
pentru conservare.
(Plicul conţine 21-24 de seminţe.)

V. 100×50 cm VII.

12-14ºC

4 cm

DOVLECEL CUKKINI

Black beauty
CUKKINI

DOVLECEL CUKKINI 

Black beauty
CUKKINI

greutate: 3 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Albatök

Albatök

Dovlecel timpuriu, cu productivitate ridicată, 
rezistent la secetă. Plantele sunt în formă de 
tufă. Fructele sunt cilindrice, cu greutate de 
4-5 kg. Coaja este de culoare crem, la matu-
ritate galbenă. Miezul este de culoare alb-
verzui. Se recomandă pentru consum în stare 
proaspătă și pentru prelucrare.
(Plicul conţine 20-25 seminţe.)

V. 150×100 cm VI-VII.

12ºC

4 cm

DOVLECEL

SPÁRGATÖK

DOVLECEL

SPÁRGATÖK

greutate: 3 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Nagydobosi

Nagydobosi

Soi cu creștere viguroasă, recomandat pen-
tru culturi în câmp. Fructele sunt rotund tur-
tite, cu coaja cenușiu deschisă și greutate de 
4-8 kg. Pulpa este portocalie. După ce e piș-
cat de brumă fructul este și mai gustos, mai 
dulce. Este potrivit pentru păstrare.
(Plicul conţine 6-7 de seminţe.)

V. 150×200 cm X.

15-17ºC

3-5 cm

DOVLEAC

SÜTŐTÖK

DOVLEAC

SÜTŐTÖK

greutate: 3 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Orange 3 g 
Dovleac cu conţinut ridicat de carotină, bogat în  
vitamina A. Fructul are forma unui păr, cu greutate 
medie de 2-4 kg. Coaja şi miezul au o culoare 
portocalie. Se recomandă consumul în stare 
proaspătă. Se cultivă şi în câmp deschis, mai ales în 
grădini. (Plicul conţine 20-25 de seminţe.)

Cod: 46 Cutie: 50 buc
Categoria: 2

Óvári fehér 3 g 
Dovlecel tip patison, cu perioada de vegetaţie 90-
100 zile.  Plantele sunt în formă de tufă. Fructele au 
formă de disc, cu coajă alb-crem, greutate de 0,15-
1,5 kg, cu miez alb. Răspunde pozitiv la aplicarea 
fertilizanţilor. (Plicul conţine 35-40 de seminţe.)

Cod: 45 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Óvári fehér

Óvári fehér

Dovlecel tip patison, cu perioada de vegeta-
ţie 90-100 zile.  Plantele sunt în formă de tufă. 
Fructele au formă de disc, cu coajă alb-crem, 
greutate de 0,15-1,5 kg, cu miez alb. Răspun-
de pozitiv la aplicarea fertilizanţilor.
(Plicul conţine 35-40 de seminţe.)

IV-V. 100×50 cm VII.

12-20ºC

4 cm

DOVLECEL PATISON

PATISSZON

DOVLECEL PATISON

PATISSZON

greutate: 3 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Orange

Orange

Dovleac cu conţinut ridicat de carotină, bo-
gat în vitamina A. Fructul are forma unui păr, 
cu greutate medie de 2-4 kg. Coaja și miezul 
au o culoare portocalie. Se recomandă con-
sumul în stare proaspătă. Se cultivă și în câmp 
deschis, mai ales în grădini.
(Plicul conţine 20-25 seminţe.)

v. 150×150 cm X-XI.

15-17ºC

3-5 cm

DOVLEAC

SÜTŐTÖK

DOVLEAC

SÜTŐTÖK

greutate: 3 g

2. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Ceapă

Tétényi áttelelő 2 g 
Praz cu capacitate ridicată de producţie, 
recomandat pentru  consum curent. Planta este 
de 60-70 cm înaltă, de culoare verde-albăstruie.  
Poate ierna şi în câmp. (Plicul conţine 500-550 de 
seminţe.)

Cod: 49 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Vitéz 2 g 
Soi tardiv, productiv. Bulbii sunt fermi, de formă 
sferică. În exterior sunt aurii, iar  pulpa este albă. 
Are o capacitate îndelungată de păstrare. Rezistă 
bine la secetă. Foloseşte bine potenţialul productiv 
al solului. (Plicul conţine 500-550 de seminţe.)

Cod: 48 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Tétényi rubin 2 g 
Soi de ceapă roşie foarte productiv cu perioadă 
de vegetaţie semilungă (130-140 zile.) Bulbul 
este sferic. Pulpa are un gust plăcut, puţin iute. Se 
pretează pentru consum în stare proaspătă şi salate. 
(Plicul conţine 500-550 de seminţe.)

Cod: 47 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Vitéz

Vitéz

Soi tardiv, productiv. Bulbii sunt fermi, de formă 
sferică. În exterior sunt aurii, iar  pulpa este albă. 
Are o capacitate îndelungată de păstrare. Rezistă 
bine la secetă. Folosește bine potenţialul produc-
tiv al solului.
(Plicul conţine 500-550 seminţe.)

III. 25×8 cm VIII.

2-3ºC

1 cm

CEAPĂ

HAGYMA

CEAPĂ

HAGYMA

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Tétényi rubin

Tétényi rubin

Soi de ceapă roșie foarte productiv cu perioadă 
de vegetaţie semilungă (130-140 zile.) Bulbul 
este sferic. Pulpa are un gust plăcut, puţin iute. 
Se pretează pentru consum în stare proaspătă 
și salate.
(Plicul conţine 500-550 de seminţe.)

III. 30×4 cm VIII.-IX.

1cm

2-3º C

CEAPĂ

HAGYMA

CEAPĂ

HAGYMA

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Tétényi áttelelő

Tétényi áttelelő

Praz cu capacitate ridicată de producţie, reco-
mandat pentru consum curent. Planta este de 
60-70 cm înaltă, de culoare verde albăstruie. 
Poate ierna și în câmp.
(Plicul conţine 500-550 seminţe.)

VIII. 35×10 cm VI.-VII.

1 cm

CEAPĂ

HAGYMA

CEAPĂ

HAGYMA

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Sonkahagyma 2 g 
Ceapă cu calităţi deosebite, destinat pentru 
consum curent, mai ales pentru salate. Bulbul are 
formă cilindrică de culoare galben-auriu, pulpa 
este consistentă, albă. Rezistenţa la păstrare este 
medie. (Plicul conţine 500-550 de seminţe.)

Cod: 52 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Aroma 2 g 
Bulbul are formă globuloasă, cu pulpă iute, albă. 
Tunicile bulbului sunt subţiri de culoare brun-
gălbuie. Conţinutul în substanţă uscată este 
ridicată, se pretează pentru consum curent şi 
deshidratare. (Plicul conţine 450-500 de seminţe.)

Cod: 51 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Tétényi örökzöld 
 2 g 
Ceapă verde cu perioada de recoltare pe tot 
parcursul anului. Plantă perenă, prin semănatul 
de primăvară valorifică terenul timp de 3-4 ani. 
Bulbul este cilindric, de grosimea degetului. Se 
recomandă cultivarea în grădini familiale. (Plicul 
conţine 780-800 de seminţe.)

Cod: 50 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Aroma

Aroma

CEAPĂ

HAGYMA

CEAPĂ

HAGYMA

Bulbul are formă globuloasã, cu pulpă iute, 
albă. Tunicile bulbului sunt subţiri de culoare 
brun – gãlbuie. Conţinutul în substanţă uscată 
este ridicată, se pretează pentru consum cu-
rent și deshidratare.
(Plicul conţine 450 – 500 seminţe.)

III. 25×8 cm VIII.

2-3ºC

1 cm

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Sonkahagyma

Sonkahagyma

Ceapă cu calităţi deosebite, destinat pentru 
consum curent, mai ales pentru salate. Bulbul 
are formă cilindrică de culoare galben auriu, 
pulpa este consistentă, albă. Rezistenţa la păs-
trare este medie.
(Plicul conţine 500-550 seminţe.)

III. 30×4 cm VIII.-IX.

1cm

2-3º C

CEAPĂ

HAGYMA

CEAPĂ

HAGYMA

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Tétényi örökzöld

Tétényi örökzöld

Ceapă verde cu perioada de recoltare pe tot 
parcursul anului. Plantă perenă, prin semănatul 
de primăvară valorifi că terenul timp de 3-4 ani. 
Bulbul este cilindric, de grosimea degetului. 
Se recomandă cultivarea în grădini familiale.
(Plicul conţine 780-800 de seminţe.)

III. 40×5 cm  în anul următor luna martie

1 cm

2-3ºC

CEAPĂ

HAGYMA

CEAPĂ

HAGYMA

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Morcov

Danwers 126 5 g 
Morcov de calitate superioară, cu perioadă de 
vegetaţie lungă, 180-200 zile, recomandat pentru 
culturi în câmp liber. Rădăcinile sunt de calitate 
superioară, lungi, rotunjite la vârf. Recomandat 
atât pentru consum în stare proaspătă, cât şi 
pentru păstrare. (Plicul conţine 4200-4500 de 
seminţe.)

Cod: 53 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Rekord 5 g 
Morcov tip Flakker destinat pentru păstrare. 
Perioada de vegetaţie este lungă, 160-180 zile. 
Este un soi productiv, cu rădăcini netede, de 
culoare orange, cu conţinut ridicat de caroten şi 
substanţe uscate. Se pretează pentru păstrare şi 
prelucrare. (Plicul conţine 4200-4500 de seminţe.)

Cod: 54 Cutie: 50  buc
Categoria: 4

Vörös óriás 5 g 
Morcov tip Flakker, cu perioadă de vegetaţie de 
180-200 zile. Frunzişul este bogat. Rădăcinile 
sunt mari, lungi, dulci, de o culoare excelentă, 
au un conţinut bogat de vitamina B1, B2, B6, C. 
Datorită conţinutului ridicat de caroten, zahăr şi 
substanţe uscate este recomandat în special pentru 
prelucrare. (Plicul conţine 4200-4500 de seminţe.)

Cod: 55 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Rekord

Rekord

Morcov tip Flakker destinat pentru păstrare.
Perioada de vegetaţie este lungă, 160-180 
zile. Este un soi productiv, cu rădăcini netede, 
de culoare oranj, cu conţinut ridicat de caro-
ten și substanţe uscate. Se pretează pentru 
păstrare și prelucrare.
(Plicul conţine 4200-4500 de seminţe.)

III. 25×5 cm IX.

1,5-2 cm

3-4 ºC

MORCOV

SÁRGARÉPA

MORCOV

SÁRGARÉPA

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Danwers 126

Danwers 126

Morcov de calitate superioară, cu perioadă 
de vegetaţie lungă, 180-200 zile, recomandat 
pentru culturi în câmp liber. Rădăcinile sunt 
de calitate superioară, lungi, rotunjite la vârf. 
Recomandat atât pentru consum în stare 
proaspătă, cât și pentru păstrare.
(Plicul conţine 4200-4500 seminţe.)

III. 30×5 cm IX.

3-4ºC

1,5-2 cm

MORCOV

SÁRGARÉPA

MORCOV

SÁRGARÉPA

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Vörös óriás

Vörös óriás

Morcov tip Flakker, cu perioadă de vegetaţie 
de 180-200 zile. Frunzișul este bogat. Rădăci-
nile sunt mari, lungi, dulci, de o culoare exce-
lentă, au un conţinut bogat de vitamina B1, B2, 
B6, C. Datorită conţinutului ridicat de caroten, 
zahăr și substanţe uscate este recomandat în 
special pentru prelucrare.
(Plicul conţine 4200-4500 seminţe.)

III. 30×5 cm IX.

1,5-2 cm

3-4 ºC

MORCOV

SÁRGARÉPA

MORCOV

SÁRGARÉPA

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Nanti 5 g 
Morcov semitimpuriu, cu perioadă de  vegetaţie 
120-130 zile. Rădăcina este gustoasă, netedă, 
cilindrică, cu vârful rotunjit, cu lungime de 16-
18 cm. Este destinat pentru consum în stare 
proaspătă. Se poate cultiva ca şi cultură succesivă. 
(Plicul conţine 4200-4500 de seminţe.)

Cod: 56 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Karotela 3 g 
Morcov tip Nanti, cu lungime medie, formă 
cilindrică, cu capătul aplatizat. Perioada de 
vegetaţie este de 100-110 zile. Se pretează 
în cultură liberă, dar şi în solarii. Perioada de 
semănat: cât mai devreme, posibil şi pănă la 
jumãtatea lunii iulie, astfel asigurã o prospeţime 
pe un timp îndelungat. Gustul este dulce, plăcut, se 
depozitează pe o perioadă scurtă sau în congelator. 
(Plicul conţine 2500-2700 de seminţe.)

Cod: 57 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Fertődi vörös 5 g 
Soi cu perioadă lungă de vegetaţie 180-200 zile, cu 
foliaj abundent. Rădăcinile au un conţinut ridicat 
de caroten, sunt conice, lungi, de culoare orange şi 
au un gust excelent. Este potrivit pentru păstrare 
lungă. (Plicul conţine 4200-4500 de seminţe.)

Cod: 58 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Nanti

Nanti

Morcov semitimpuriu, cu perioadă de  vege-
taţie 120-130 zile. Rădăcina este gustoasă, ne-
tedă, cilindrică, cu vârful rotunjit cu lungime 
de 16-18 cm. Este destinat pentru consum în 
stare proaspătă. Se poate cultiva ca și cultură 
succesivă.
(Plicul conţine 4200-4500 seminţe.)

III. 25×5 cm VIII.

1,5-2 cm

3-4 ºC

MORCOV

SÁRGARÉPA

MORCOV

SÁRGARÉPA

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Karotela

Karotela

Morcov tip Nanti, cu lungime medie, formă 
cilindrică, cu capătul aplatizat. Perioada de 
vegetaţie este de 100-110 zile. Se pretează 
în cultură liberă dar și în solarii. Perioada de 
semănat: cât mai devreme, posibil și până la 
jumătatea lunii iulie, astfel asigură o pros-
peţime pe un timp îndelungat. Gustul este 
dulce, plăcut, se depozitează pe o perioadă 
scurtă sau în congelator.
(Plicul conţine 4200-4500 seminţe.)

III. 20×5 cm VI-VII.

3-4ºC

1,5-2 cm

MORCOV

SÁRGARÉPA

MORCOV

SÁRGARÉPA

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Fertődi vörös

Fertődi vörös

Soi cu perioadă lungă de vegetaţie 180-200 
zile, cu foliaj abundent. Rădăcinile au un con-
ţinut ridicat de caroten, sunt conice, lungi, de 
culoare oranj și au un gust excelent. Este po-
trivit pentru păstrare lungă.
(Plicul conţine 4200-4500 de seminţe.)

III. 30×5 cm IX.

3-4ºC

1,5-2 cm

MORCOV

SÁRGARÉPA

MORCOV

SÁRGARÉPA

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Pătrunjel

Mohafodrozatú 5 g  
Pătrunjel frunze. Plantă cu creştere viguroasă, cu 
capacitate de producţie ridicată. Frunzişul este 
bogat, creţ, de culoare verde închis. Se reface foarte 
rapid. (Plicul conţine 3600-3800 de seminţe.)

Cod: 62 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Hosszú 5 g 
Soi cu perioadă de vegetaţie 200-220 zile. 
Rădăcinile sunt albe, lungi, de 20-24 cm, cu 
diametrul maxim de 2-3 cm. Frunzişul este bogat. 
Necesită sol lucrat în adâncime. Este destinat 
consumului în stare proaspătă şi pentru păstrare. 
(Plicul conţine 3600-3800 de seminţe.)

Cod: 61 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Hanácká 5 g 
Soi semilung rezistent la făinare. Perioada de 
vegetaţie 180-200 zile. Rădăcina de culoare albă, 
formă conică, lungime de 14-17cm, mărime 
medie. Frunze puternice de culoare verde închisă. 
Se pretează pentru consum imediat, dar şi pentru 
păstrare mai îndelungată. (Plicul conţine 3600-
3800 seminţe.)

Cod: 59 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Félhosszú 5 g 
Pătrunjel cu productivitate ridicată, cu perioadă 
de vegetaţie 180-200 zile. Rădăcina este albă, 
conică, cu lungime între 20-24 cm şi diametru 
maxim de 3-4 cm. Frunzişul este bogat, de culoare 
verde închis. Se recomandă pentru consum în stare 
proaspătă şi pentru păstrare. (Plicul conţine 3600-
3800 de seminţe.)

Cod: 60 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Félhosszú

Félhosszú

Pătrunjel cu productivitate ridicată, cu pe-
rioadă de vegetaţie 180-200 zile. Rădăcina 
este albă, conică, cu lungime între 20-24 cm 
și diametru maxim de 3-4 cm. Frunzișul este 
bogat, de culoare verde închis. Se recomandă 
pentru consum în stare proaspătă și pentru 
păstrare.
(Plicul conţine 3600-3800 de seminţe.)

II-III. 24-36×3-4 cm IX.

2-3 ºC

1,5-2 cm

PĂTRUNJEL

PETREZSELYEM

PĂTRUNJEL

PETREZSELYEM

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Hosszú

Hosszú

Soi cu perioadă de vegetaţie 200-220 zile. 
Rădăcinile sunt albe, lungi, de 20-24 cm, cu 
diametrul maxim de 2-3 cm. Frunzișul este 
bogat. Necesită sol lucrat în adâncime. Este 
destinat consumului în stare proaspătă și 
pentru păstrare.
(Plicul conţine 3600-3800 de seminţe.)

II-III. 28-36×3-4 cm VIII.

2-3 ºC

1-2 cm

PĂTRUNJEL

PETREZSELYEM

PĂTRUNJEL

PETREZSELYEM

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Hanácká

Hanácká

Soi semilung rezistent la făinare. Perioada de 
vegetaţie 180-200 zile. Rădăcina de culoare 
albă, formă conică, lungime de 14-17 cm, mă-
rime medie. Frunze puternice de culoare ver-
de închisă. Se pretează pentru consum imedi-
at dar și pentru păstrare mai îndelungată.
(Plicul conţine 3600-3800 seminţe.)

II-III. 24-36×3-4 cm IX.

1,5-2 cm

2-3 ºC

PĂTRUNJEL

PETREZSELYEM

PĂTRUNJEL

PETREZSELYEM

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Mohafodrozatú

Mohafodrozatú

Pătrunjel frunze. Plantă cu creștere viguroasă, 
cu capacitate de producţie ridicată. Frunzișul 
este bogat, creţ, de culoare verde închis. Se 
reface foarte rapid.
(Plicul conţine 3600-3800 seminţe.)

II-III. 35×3-4 cm VIII-IX.

2 ºC

1 cm

PĂTRUNJEL FRUNZA

METÉLŐPETREZSELYEM

PĂTRUNJEL FRUNZĂ

METÉLŐPETREZSELYEM

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Korai cukor 5 g 
Soi zaharat pentru rădăcină timpurie, cu perioadă 
de vegetaţie de 140-150 zile. Rădăcinile au 
formă conică, sunt albe, de calitate superioară, 
de 12-15 cm lungime şi diametru maxim de 5-6 
cm. Necesită soluri aerate, bine administrate cu 
elemente nutritive. Este recomandat în special 
pentru consum în stare proaspătă. (Plicul conţine 
4000-4200 de seminţe.)

Cod: 63 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Fertődi  
félhosszú 2 g 
Păstărnac semilung, cu perioadă de vegetaţie 160-
180 zile. Rădăcina este de culoare crem. Diametrul 
maxim este de 6-8 cm, lungimea de 25-35 cm. 
Necesită sol lucrat în adâncime. Se recoltează 
toamna târziu, rezistă la ger, poate ierna şi în câmp. 
(Plicul conţine 200-220 de seminţe.)

Cod: 64 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Simalevelű 5 g 
Soi pentru frunze. Soi foarte productiv. Frunzele 
sunt netede, viguroase, de culoare verde închis. 
Este tolerant la frig. Se foloseşte pentru o gamă 
largă de preparate culinare. (Plicul conţine 3600-
3800 de seminţe.)

Cod: 65 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Korai cukor

Korai cukor

Soi zaharat pentru rădăcină timpurie, cu pe-
rioadă de vegetaţie de 140-150 zile. Rădăci-
nile au formă conică, sunt albe, de calitate 
superioară, de 12-15 cm lungime și diametru 
maxim de 5-6 cm. Necesită soluri aerate, bine 
administrate cu elemente nutritive. Este re-
comandat în special pentru consum în stare 
proaspătă.
(Plicul conţine 4000-4200 de seminţe.)

II-III. 28-36×3-4 cm VIII.

1-2 cm

2-3 ºC

PĂTRUNJEL

PETREZSELYEM

PĂTRUNJEL

PETREZSELYEM

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Simalevelű

Simalevelű

Soi pentru frunze. Soi foarte productiv. 
Frunzele sunt netede, viguroase, de cu-
loare verde închis. Este tolerant la frig. Se 
folosește pentru o gamă largă de preparate 
culinare.
(Plicul conţine 3600-3800 seminţe.)

II-III. 35×3-4 cm VIII-IX.

2 ºC

1 cm

PĂTRUNJEL FRUNZA

METÉLŐPETREZSELYEM

PĂTRUNJEL FRUNZĂ

METÉLŐPETREZSELYEM

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Fertődi félhosszú

Fertődi félhosszú

Păstârnac semilung, cu perioadă de vegetaţie 
160-180 zile. Rădăcina este de culoare crem. 
Diametrul maxim este de 6-8  cm, lungimea 
de 25-35 cm. Necesită sol lucrat în adăncime. 
Se recoltează toamna târziu, rezistă la ger, 
poate ierna și în câmp.
(Plicul conţine 450-500 seminţe.)

III. 30×5 cm IX.

3-4 ºC

2-3 cm

PĂSTÂRNAC

PASZTINÁK

PĂSTÂRNAC

PASZTINÁK

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Ridichi

Róza 5 g 
Ridichi cu maturitate de 30-40 zile, recomandat 
atât pentru cultură în sere cât şi pentru câmp 
liber. Frunzişul este bogat. Rădăcinile sunt mari, 
rotunde, cu un diametru de 4,5-5 cm. Coaja este 
roşie, subţire, miezul este alb, nu se lemnifică. 
(Plicul conţine 450-500 de seminţe.)

Cod: 66 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Slovana 5 g 
Este un soi timpuriu cu un aspect deosebit. Forma 
ridichilor este cilindrică, au culoare roşu aprins cu 
alb în zona vârfului. Rădăcina are o lungime de 
10 cm. Perioada de vegetaţie este de 32-35 zile, 
se recomandă pentru culturi în câmp şi în spaţii 
protejate. (Plicul conţine 450-500 de seminţe.)

Cod: 67 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Jégcsap 5 g 
Soi timpuriu, potrivit pentru culturi în câmp 
deschis. Rădăcini lungi şi ascuţite de culoare albă, 
gust excelent. Nu se lemnifică. (Plicul conţine 450-
500 de seminţe.) 

Cod: 68 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Slovana

Slovana

Este un soi timpuriu cu un aspect deosebit. 
Forma ridichilor este cilindrică, au culoare roșu 
aprins cu alb în zona vârfului. Rădăcina are o 
lungime de 10 cm. Perioada de vegetaţie este 
de 32-35 zile, se recomandă pentru culturi în 
câmp și în spaţii protejate.
(Plicul conţine 450-500 seminţe.)

III. 15×3 cm IV.

5 ºC

2 cm

RIDICHI

RETEK

RIDICHI

RETEK

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Róza

Róza

Ridichi cu maturitate de 30-40 zile, recomandat 
atât pentru cultură în sere cât și pentru câmp 
liber. Frunzișul este bogat. Rădăcinile sunt mari, 
rotunde, cu un diametru de 4,5-5 cm. Coaja este 
roșie, subţire, miezul este alb, nu se lemnifi că.
(Plicul conţine 450-500 de seminţe.)

III. 18×6 cm IV.

2cm

1-2º C

RIDICHI

RETEK

RIDICHI

RETEK

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

2-3 cm

Jégcsap

Jégcsap

Soi timpuriu, potrivit pentru culturi în câmp 
deschis. Rădăcini lungi și ascuţite de culoare 
albă, gust excelent. Nu se lemnifi că.
(Plicul conţine 450-500 de seminţe.)

III. 20×8 cm IV.

5 ºC

RIDICHI

RETEK

RIDICHI

RETEK

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Nero Tondo 
d’Inverno          5 g 
Ridichi negre de toamnă cu rădăcini mari (200-250 
g) rotund turtite, cu coajă neagră şi interiorul alb. 
Are o rezistenţă bună la păstrare. Nu se lemnifică. 
(Plicul conţine 450-500 de seminţe.)

Cod: 69 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Jánosnapi 5 g 
Ridichi de vară cu perioadă de vegetaţie 50-70 
zile. Rădăcina este conică de 10 -15 cm lungime, 
cu coajă galben-brună şi miez alb consistent. Nu 
se lemnifică. Se recomandă pentru producţia în 
câmp. (Plicul conţine 450-500 de seminţe.)

Cod: 70 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Müncheni sör 5 g 
Ridichi cu perioadă de vegetaţie lungă, potrivit şi 
pentru păstrare. Rădăcina este de formă conică, 
albă atât în exterior cât şi în interior, cu un gust 
delicios. Nu se lemnifică. (Plicul conţine 450-500 
de seminţe.)

Cod: 71 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

1 cm

Jánosnapi

Jánosnapi

Ridichi de vară cu perioadă de vegetaţie 
50-70 zile. Rădăcina este conică de 10-15 cm 
lungime, cu coajă galben brună și miez alb 
consistent. Nu se lemnifi că. Se recomandă 
pentru producţia în câmp.
(Plicul conţine 450-500 seminţe.)

IV. 25×15 cm VII.

5 ºC

RIDICHI

RETEK

RIDICHI

RETEK

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

1 cm

Müncheni sör

Müncheni sör

Ridichi cu perioadă de vegetaţie lungă, potrivit 
şi pentru păstrare. Rădăcina este de formă 
conică, albă atât în exterior cât şi în interior, cu 
un gust delicios. Nu se lemnifi că.
(Plicul conţine 450-500 de seminţe.)

V-VI. 25×15 cm IX.

5 ºC

RIDICHI

RETEK

RIDICHI

RETEK

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

2-3 cm

Nero Tondo D’Inverno
FEKETE TÉLI GÖMBÖLYŰ

Nero Tondo D’Inverno

RIDICHI

RIDICHI

FEKETE RETEK

Ridichi negre de toamnă cu rădăcini mari 
(200-250 g) rotund turtite, cu coajă neagră și 
interiorul alb. Are o rezistenţă bună la păstrare. 
Nu se lemnifi că.
(Plicul conţine 450-500 seminţe.)

VII-VIII. 30-40×5-10 cm X.

6-8 ºC

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Vărzoase

Polar 2 g
Varză semitârzie, ajungând la maturitate la 145-
155 zile după semănare. Căpăţâna este rotundă, 
puţin turtită de culoare gri-verzui, în greutate de 
3-4 kg. Este rezistent la crăpare. Se recomandă atât 
pentru consum curent cât şi pentru stocarea pe 
timpul iernii. (Plicul conţine 500-520 de seminţe.)

Cod: 73 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Júniusi óriás 2 g 
Varză albă recomandată pentru culturi timpurii 
în câmp sau ca şi cultură succesivă. Căpăţâna 
este rotundă, compactă, cu greutate de 0,6-1,2 
kg. Perioada de vegetaţie este de 60-70 zile. Este 
destinat consumului în stare proaspătă. (Plicul 
conţine 500-520 de seminţe.)

Cod: 72 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Brüsszeli félmagas   
2 g
Varza de Bruxelles cu perioadă de vegetaţie medie. 
Planta are vigoare de creştere ridicată. Verzişoarele 
sunt rotunde, de culoare verde închise. Se 
recomandă recoltarea după primul ger, deoarece 
frigul are un efect pozitiv asupra gustului. Se 
pretează pentru consum curent şi congelare. (Plicul 
conţine 500-520 de seminţe.)

Cod: 74 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Polar

Polar

VARZĂ

FEJES KÁPOSZTA

VARZĂ

FEJES KÁPOSZTA

Varză semitârzie, ajungând la maturitate la 
145-155 zile după semănare. Căpăţâna este 
rotundă, puţin turtită de culoare gri-verzui, în 
greutate de 3-4 kg. Este rezistent la crăpare. Se 
recomandă atât pentru consum curent cât şi 
pentru stocarea pe timpul iernii.
(Plicul conţine 500-520 seminţe.)

IV. V-VI. 70×50 cm IX-X.

3-4 ºC

1,5-2 cm

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Júniusi óriás

Júniusi óriás

VARZĂ ALBĂ DE CĂPĂŢÂNĂ

FEJES KÁPOSZTA

VARZĂ ALBĂ DE CĂPĂŢÂNĂ

FEJES KÁPOSZTA

Varză albă recomandată pentru culturi tim-
purii în câmp sau ca și cultură succesivă. 
Căpăţâna este rotundă, compactă, cu greutate 
de 0,6-1,2 kg. Perioada de vegetaţie este de 
60-70 zile. Este destinat consumului în stare 
proaspătă.
(Plicul conţine 500-520 de seminţe.)

II. III-IV. 50×40 cm VI.

13 ºC

1,5-2 cm

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Brüsszeli félmagas
BIMBÓSKEL

VARZĂ DE BRUXELLES

Varză de Bruxelles cu perioadă de vegetaţie me-
die. Planta are vigoare de creștere ridicată. Ver-
zișoarele sunt rotunde, de culoare verde închise. 
Se recomandă recoltarea după primul ger, deoa-
rece frigul are un efect pozitiv asupra gustului.
Se pretează pentru consum curent și congelare.
(Plicul conţine 500-520 seminţe.)

III. V. 60×60 cm X.

13 ºC

1,5-2 cm

Brüsszeli félmagas
VARZĂ DE BRUXELLES

BIMBÓSKEL

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Rufus 2 g 
Varză roşie timpurie, cu perioada de vegetaţie 100-
120 zile. Căpăţâna este rotund alungită, uniformă, 
de culoare violet închisă, cu greutate medie de 1,3-
2 kg.  Are capacitatea de producţie ridicată. Potrivit 
pentru consum curent şi pentru păstrare. (Plicul 
conţine 500-520 de seminţe.)

Cod: 75 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Vertus 2 g
Varza creaţă, tardivă, cultivată mai ales în câmp 
liber ca şi cultură succesivă. Capacitatea de 
producţie este ridicată. Căpăţânile sunt rotunde, 
semitari, cu greutate de 1,3-1,6 kg. Potrivit pentru 
păstrare şi pentru consum în stare proaspătă. 
(Plicul conţine 500-520 de seminţe.)

Cod: 76 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Rufus

Rufus

VARZĂ ROŞIE

VÖRÖSKÁPOSZTA

VARZĂ ROŞIE

VÖRÖSKÁPOSZTA

Varză roșie timpurie, cu perioada de vegetaţie 
100-120 zile. Căpăţâna este rotund alungită, 
uniformă, de culoare violet închisă, cu greutate 
medie de 1,3-2 kg. Are capacitatea de producţie 
ridicată. Potrivit pentru consum curent și pentru 
păstrare.
(Plicul conţine 500-520 seminţe.)

III. IV -V. 50×60 cm VIII-IX.

3-4 ºC

1,5-2 cm

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

N0 LOT:

EXP.:

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

Vertus

Vertus

VARZĂ

KELKÁPOSZTA

VARZĂ

KELKÁPOSZTA

Varză creaţă, tardivă, cultivată mai ales în câmp 
liber ca și cultură succesivă. Capacitatea de pro-
ducţie este ridicată. Căpăţânile sunt rotunde, se-
mitari, cu greutate de 1,3-1,6 kg. Potrivit pentru 
păstrare și pentru consum în stare proaspătă.
(Plicul conţine 500-520 seminţe.)

V. VI. 60×40 cm X.

3-4 ºC

1,5-2 cm

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Gulii

Szentesi fehér 2 g
Gulie recomandată pentru culturi în câmp deschis 
şi în solarii neîncălzite. Gulioarele sunt atractive, 
rotund-turtite, de culoare alb-verzui. Este 
rezistent la crăpare. Potrivit pentru consum în stare 
proaspătă. (Plicul conţine 500-520 de seminţe.)

Cod: 78 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Szentesi fóliás 
kék 2 g
Soi timpuriu, recomandat pentru culturi în spaţii 
protejate neîncălzite. Gulioarele  au formă sferică, 
cu diametrul între 6-10 cm, de culoare albastru-
violet. Este rezistent la crăpare, nu se lemnifică. 
Corespunzător pentru consum curent. (Plicul 
conţine 500-520 de seminţe.)

Cod: 77 Cutie: 70 buc
Categoria: 3

Gigant 2 g
Gulie albă, tardivă, corespunzătoare cultivării 
în teren deschis. Bulbii sunt mari de 3-5 kg, nu 
se lemnifică. Potrivit pentru consum în stare 
proaspătă. (Plicul conţine 500-520 de seminţe.)

Cod: 79 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Gigant

Gigant

GULIE

KARALÁBÉ

GULIE

KARALÁBÉ

Gulie albă, tardivă, corespunzătoare cultivării 
în teren deschis. Bulbii sunt mari de 3-5 kg, nu 
se lemnifi că. Potrivit pentru consum în stare 
proaspătă.
(Plicul conţine 500-520 seminţe.)

V. VII. 30×25 cm IX.-X.

3-4 ºC

1,5-2 cm

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Szentesi fóliás kék

Szentesi fóliás kék

Soi timpuriu, recomandat pentru culturi în 
spaţii protejate neîncălzite. Gulioarele au for-
mă sferică, cu diametrul între 6-10 cm, de cu-
loare albastru-violet. Este rezistent la crăpare, 
nu se lemnifi că. Corespunzător pentru con-
sum curent.
(Plicul conţine 500-520 de seminţe.)

I. II. 20×20 cm IV.

3-4 ºC

1,5-2 cm

GULIE

KARALÁBÉ

GULIE

KARALÁBÉ

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Szentesi fehér

Szentesi fehér

Gulie recomandată pentru culturi în câmp 
deschis și în solarii neîncălzite. Gulioarele sunt 
atractive, rotund-turtite, de culoare alb-verzui. 
Este rezistent la crăpare. Potrivit pentru con-
sum în stare proaspătă.
(Plicul conţine 500-520 de seminţe.)

I. II-III. 20×20 cm IV.

3-4 ºC

1,5-2 cm

GULIE

KARALÁBÉ

GULIE

KARALÁBÉ

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Szentesi  
tartós kék 2 g
Soi tardiv, recomandat pentru culturi în câmp liber, 
cu capacitate de producţie ridicată. Gulioarele sunt 
rotund turtite, albastru-violete, cu diametru între 
15-20 cm de calitate superioară. Se recomandă 
pentru consum curent şi pentru păstrare. (Plicul 
conţine 500-520 de seminţe.)

Cod: 80 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Calabrese 2 g 
Broccoli cu perioada de vegetaţie medie. 
Căpăţânile sunt mari cu granule florale fine de 
culoare gri-verzuie. Dă rezultate bune pe soluri 
afânate, bogate în azot. Se recomandă irigarea 
culturii. Producţia este destinată consumului în 
stare proaspătă şi pentru congelare. (Plicul conţine 
500-520 de seminţe.)

Cod: 81 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Beta 1 g 
Conopidă timpurie, potrivit pentru culturi în spaţii 
protejate sau în câmp liber. Perioada de vegetaţie 
este de 54-59 zile. Căpăţâna este mare, albă. 
Frunzele acoperă în mare parte inflorescenţa. 
(Plicul conţine  250-270 de seminţe.)

Cod: 82 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Beta

Beta

CONOPIDĂ

KARFIOL

CONOPIDĂ

KARFIOL

Conopidă timpurie, potrivit pentru culturi în spa-
ţii protejate sau în câmp liber. Perioada de vege-
taţie este de 54-59 zile. Căpăţâna este mare, albă. 
Frunzele acoperă în mare parte infl orescenţa.
(Plicul conţine 500-520 seminţe.)

II-III. IV-V. 40×40 cm VI.

13 ºC

2 cm

greutate: 1,5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Broccoli cu perioada de vegetaţie medie. Căpă-
ţânile sunt mari cu granule fl orale fi ne de culoare 
gri verzui. Dă rezultate bune pe soluri afănate, 
bogate în azot. Se recomandă irigarea culturii. 
Producţia este destinată consumului în stare 
proaspătă și pentru congelare.
(Plicul conţine 500-520 seminţe.)

II. III-IV. 90×40–50 cm VII.

13 ºC

2 cm

Calabrese
BROKKOLI

BROCCOLI

Calabrese
BROKKOLI

BROCCOLI

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Szentesi tartós kék

Szentesi tartós kék

Soi tardiv, recomandat pentru culturi în câmp 
liber, cu capacitate de producţie ridicată. Guli-
oarele sunt rotund turtite, albastru-violete, cu 
diametru între 15-20 cm de calitate superioară. 
Se recomandă pentru consum curent și pentru 
păstrare.
(Plicul conţine 500-520 de seminţe.)

V. VII. 30×25 cm X.

3-4 ºC

1,5-2 cm

GULIE

KARALÁBÉ

GULIE

KARALÁBÉ

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Salată

Edina 3 g 
Salată recomandată pentru culturi în spaţii 
protejate şi pentru câmp liber. Perioada de 
vegetaţie este scurtă. Creşterea este rapidă şi 
uniformă. Frunzele sunt galben-verzui, fine. 
Căpăţâna este medie, 180-200 g, bine îndesată. 
Este rezistent la temperaturi joase şi oscilante. 
(Plicul conţine 2900-3000 de seminţe.)

Cod: 83 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Kobak 3 g 
Salată cu perioadă de vegetaţie scurtă, 
recomandată pentru spaţii protejate. Frunzele sunt 
fine, de culoare galben-verzui, crocante. Căpăţâna 
este bine îndesată, mare de 250-300 g. Emite 
foarte greu tije florale. Se pretează pentru consum 
curent. (Plicul conţine 2900-3000 de seminţe.)

Cod: 85 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Május királya 3 g 
Soi timpuriu pentru culturi în câmp deschis, spaţii 
protejate. Emite greu tije florale. Căpăţânile sunt 
de mărime mijlocie, îndesate, de culoare verde 
deschisă. Recomandat pentru grădini. (Plicul 
conţine 2900-3000 de seminţe.)

Cod: 84 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Edina

Edina

Salată recomandată pentru culturi în spaţii pro-
tejate și pentru câmp liber. Perioada de vegeta-
ţie este scurtă. Creșterea este rapidă și uniformă. 
Frunzele sunt galben verzui, fi ne. Căpăţâna este 
medie, 180-200 g, bine îndesată. Este rezistent la 
temperaturi joase și oscilante.
(Plicul conţine 2800-3000 seminţe.)

I. 25×20 cm IV.

1 cm

12-15 ºC

SALATĂ

SALÁTA

SALATĂ

SALÁTA

greutate: 3 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

1 cm

Május királya

Május királya

Soi timpuriu pentru culturi în câmp des-
chis, spaţii protejate. Emite greu tije fl orale. 
Căpăţânile sunt de mărime mijlocie, îndesate, 
de culoare verde deschisă. Recomandat pen-
tru grădini.
(Plicul conţine 2900-3000 seminţe.)

III. 25×20 cm V-VI.

1 ºC

SALATĂ

SALÁTA

SALATĂ

SALÁTA

greutate: 3 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Kobak

Kobak

Salată cu perioadă de vegetaţie scurtă, reco-
mandată pentru spaţii protejate. Frunzele sunt 
fi ne, de culoare galben verzui, crocante. Căpă-
ţâna este bine îndesată, mare de 250-300  g. 
Emite foarte greu tije fl orale. Se pretează pen-
tru consum curent.
(Plicul conţine 2900-3000 seminţe.)

I. II. 25×25 cm IV.

1 cm

12-15 ºC

1 cm

SALATĂ

SALÁTA

SALATĂ

SALÁTA

greutate: 3 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Rukkola 2 g 
Este o plantă ierboasă, cu frunzele crestate, 
asemănătoare cu cele de păpădie.  Are un conţinut 
bogat în vitamina C şi multe alte substanţe 
minerale.  Are o aromă puternică,  tăria ei creşte 
odată cu vârsta frunzei. Gustul frunzelor este greu 
de descris, deoarece pare a împrumuta în egală 
măsură aroma frunzelor verzi de usturoi, creson şi 
a arahidelor. Planta verde are gust puternic, un pic 
piperat. În general, rucola e folosită în stare crudă, 
în salate, ea poate fi şi fiartă. Frunzele se pot rupe 
de 4-6 ori într-un sezon.

Cod: 87 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Attrakció 3 g 
Salată de calitate superioară, cu căpăţâni mari. Se 
recomandă pentru cultură de vară. Emiterea tijelor 
florale este foarte târzie. Frunzele sunt netede, 
creţe. Căpăţâna este mare, de 350-400 g, puţin 
turtită, compactă, bine îndesată. (Plicul conţine 
2900-3000 de seminţe.)

Cod: 89 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Lolla Rossa 3 g
Salată  tip, „Lollo”, recomandată pentru culturi în        
câmp liber.  Rozeta este mare de 200-250 g, bogată 
în frunze de culoare bordo. Frunzele sunt creţe fără 
gust amar. Sunt potrivite pentru consum în stare 
proaspătă. (Plicul conţine 2900-3000 de seminţe.)

Cod: 88 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Great Lakes 3 g
Salată semitimpurie de tip „Iceberg”, ce se poate 
cultiva pe tot parcursul anului în câmp liber. 
Căpăţânile sunt mari, tari, crocante. Nu emite tije 
florale. (Plicul conţine 2800-3000 de seminţe.)

Cod: 86 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Rukkola

Rukkola

Este o plantă ierboasă, cu frunzele crestate, ase-
mănătoare cu cele de păpădie. Are un conţinut 
bogat în vitamina C și multe alte substanţe mi-
nerale.  Are o aromă puternică,  tăria ei crește 
odată cu vârsta frunzei. Gustul frunzelor este 
greu de descris, deoarece pare a împrumuta în 
egală măsură aroma frunzelor verzi de usturoi, 
creson și a arahidelor. Planta verde are gust pu-
ternic, un pic piperat. În general, rucola e folosită 
în stare crudă, în salate, ea poate fi  și fi artă. Frun-
zele se pot rupe de 4-6 ori într-un sezon.

III. 25×20 cm IV.

1 cm

12-15 ºC

SALATĂ

SALÁTA

SALATĂ

SALÁTA

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

1 cm

Lolla Rossa

Lolla Rossa

Salată tip.  „Lollo”, recomandată pentru culturi 
în câmp liber. Rozeta este mare de 200-250 g, 
bogată în frunze de culoare bordo. Frunzele 
sunt creţe fără gust amar. Sunt potrivite pentru 
consum în stare proaspătă.
(Plicul conţine 2900-3000 seminţe.)

III. 20×25 cm V.

8 ºC

SALATĂ

SALÁTA

SALATĂ

SALÁTA

greutate: 3 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

1-2 cm

Great Lakes

Great Lakes

Salată semitimpurie de tip „Iceberg”, ce se poa-
te cultiva pe tot parcursul anului în câmp liber. 
Căpăţânile sunt mari, tari, crocante. Nu emite 
tije fl orale.
(Plicul conţine 2800-3000 seminţe.)

III. 25×20 cm V-VI.

1 ºC

SALATĂ

SALÁTA

SALATĂ

SALÁTA

greutate: 3 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

1 cm

Attrakció

Attrakció

Salată de calitate superioară, cu căpăţâni mari. 
Se recomandă pentru cultură de vară. Emite-
rea tijelor fl orale este foarte târzie. Frunzele 
sunt netede, creţe. Căpăţâna este mare, de 
350-400 g, puţin turtită, compactă, bine înde-
sată.
(Plicul conţine 2800-3000 seminţe.)

III-IV. 30-40×30 cm VI.

12-15 ºC

SALATĂ

SALÁTA

SALATĂ

SALÁTA

greutate: 3 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Spanac, Vinete

Popey 5 g 
Spanac timpuriu cu productivitate ridicată, 
recomandat pentru culturi de câmp liber. Frunzele 
sunt groase, netede, crocante, de culoare verde 
închisă. Este potrivit pentru consum curent şi 
pentru congelare. (Plicul conţine 300-320 de 
seminţe.)

Cod: 90 Cutie: 50 buc
Categoria: 4

Pallagi nagylevelű
 3 g 
Plantă perenă cu frunze groase, ovale, lanceolate. 
Fiindcă seminţele sunt mici şi germinează greu, 
necesită un sol bine pregătit. Pe parcursul unui 
sezon frunzele se pot recolta de 2-3 ori. Prin 
fertilizări faziale cultura se poate menţine 2-3 ani 
într-un loc. Recomandăm pentru culturi în spaţii 
protejate şi în cămp liber. (Plicul conţine 3000-
3100 de seminţe.)

Cod: 91 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

SPANAC

SPANAC

Spanac timpuriu cu productivitatea ridicată, 
recomandat pentru culturi în câmp liber. Frun-
zele sunt groase, netede, crocante, de culoare 
verde închisă. Este potrivit pentru consum cu-
rent și pentru congelare.
(Plicul conţine 300-320 de seminţe.)

II. 40x5 cm IV.

2-3 cm

Popey

Popey

SPENÓT

SPENÓT

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Pallagi nagylevelű

Pallagi nagylevelű

Plantă perenă cu frunze groase, ovale, lanceolate. 
Fiindcă seminţele sunt mici şi germinează greu, 
necesită un sol bine pregătit. Pe parcursul unui 
sezon frunzele se pot recolta de 2-3 ori. Prin 
fertilizări faziale cultura se poate menţine 2-3 ani 
într-un loc. Recomandăm pentru culturi în spaţii 
protejate şi în câmp liber.
(Plicul conţine 3000-3100 seminţe.)

III. 35×2-3 cm VI-VII.

2-3 cm

MĂCRIŞ

SÓSKA

MĂCRIŞ

SÓSKA

greutate: 3 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Sfeclă

Bíborhenger 4 g
Sfeclă roşie cu perioadă de vegetaţie 90-110 zile, 
recomandată pentru cultură principală timpurie 
sau duccesivă. Rădăcinile au formă cilindrică 
cu pulpă roşie închisă strălucitoare. Se pretează 
pentru prelucrare. (Plicul conţine 250-260 de 
seminţe.)

Cod: 94 Cutie: 30 buc
Categoria: 4

Rubin 4 g
Soi cu perioadă de vegetaţie 90-110 zile. Se poate 
cultiva atât ca şi cultură principală căt ca şi cultură 
succesivă. Rădăcinile sunt globuloase de mărime 
medie, de culoare roşu închis. Se recomandă 
pentru prelucrare. (Plicul conţine 280-300 de 
seminţe.)

Cod: 95 Cutie: 30 buc
Categoria: 4

Hegykői 2 g
Soi cu perioadă de  vegetaţie de 180-220 zile 
Frunzişul este bogat, erect, de culoare verde închis. 
Tuberculul are formă sferică, cu suprafaţă netedă, 
de mărime mijlocie, cu miez alb. Rădăcinile sunt 
plasate numai la baza căpăţânei. Potrivit pentru 
consum curent şi pentru congelare, se poate 
depozita îndelungat. (Plicul conţine 4000-4200 
de seminţe.)

Cod: 92 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

Kecskeméti lila 1 g
Soi semitimpuriu recomandat pentru culturi în 
solarii şi în câmp liber. Primele fructe se culeg 
la 130-135 zile după semănare. Plantele sunt 
viguroase, dense. Fructele sunt lungi, ovale, cu 
greutate peste 250g, de culoare vânăt aprins. 
Pulpa este albă. Se pretează pentru consum 
în stare proaspătă şi pentru conservare. (Plicul 
conţine 230-250 de seminţe.)

Cod: 93 Cutie: 70 buc
Categoria: 4

1cm

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Hegykői

Hegykői

Soi cu perioadă de  vegetaţie de 180-220 zile. 
Frunzișul este bogat, erect, de culoare verde 
închis. Tuberculul are formă sferică, cu supra-
faţă netedă,  de mărime mijlocie, cu miez alb. 
Rădăcinile sunt plasate numai la baza căpăţâ-
nei. Potrivit pentru consum curent și pentru 
congelare, se poate depozita îndelungat.
(Plicul conţine 4000-4200 de seminţe.)

II-III. IV-V. 40×30 cm IX.

în solar
20-22 ºC

0,5cm

ŢELINA

ZELLER

ŢELINA

ZELLER

greutate: 2 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

2-3 cm

SFECLĂ ROŞIE 
Bíborhenger

CÉKLA

SFECLĂ ROŞIE 

Bíborhenger
CÉKLA

Sfeclă roșie cu perioadă de vegetaţie  90-110 
zile, recomandată pentru cultură principală 
timpurie sau succesivă. Rădăcinile au formă 
cilindrică cu pulpă roșie închisă strălucitoare. 
Se pretează pentru prelucrare.
(Plicul conţine 230-260 de seminţe.)

III. 35×15 cm VI.

6-8 ºC

greutate: 4 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

3 cm

Soi cu perioadă de vegetaţie 90-110 zile. Se 
poate cultiva atât ca și cultură principală cât ca 
și cultură succesivă. Rădăcinile sunt globuloase 
de mărime medie, de culoare roșu închis. Se re-
comandă pentru prelucrare.
(Plicul conţine 230-280 seminţe.)

III. 35×15 cm VII.–VIII.

6-8 ºC

SFECLĂ ROŞIE 
Rubin

CÉKLA

SFECLĂ ROŞIE 

Rubin
CÉKLA

greutate: 4g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

Kecskeméti lila

Kecskeméti lila

Soi semitimpuriu recomandat pentru culturi în 
solarii și în câmp liber. Primele fructe se culeg 
la 130-135 zile după semănare. Plantele sunt 
viguroase, dense. Fructele sunt lungi, ovale, cu 
greutate peste 250 g, de culoare vânăt aprins. 
Pulpa este albă. Se pretează pentru consum în 
stare proaspătă și pentru conservare.
(Plicul conţine 230-250 seminţe.)

III. V. 60×40 cm VII.

1-2 cm

12-15 ºC

VINETE

TOJÁSGYÜMÖLCS

VINETE

TOJÁSGYÜMÖLCS

greutate: 1 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Fasole
Cerka          50 g
Este un soi de fasole cu păstaia cilindrică, 
de culoare galben-auriu. Tufa are o 
înălţime de 30-40 cm, cu vigoare de 
creştere mare, de culoare verde închisă. 
Păstăile sunt subţiri, fără aţă, au un 
diametru de 7 mm şi lungime de 10-12 
cm. Boabele sunt mici, albe. Producţia 
este destinată consumului în stare 
proaspătă şi în special pentru congelare. 
(Plicul conţine 280-310 de seminţe.)

50g:
Cod: 97      Categoria: 2
500 g:
Cod:98 32- RON 
Cutie: 80 buc

Velox 50 g 
Fasole urcătoare cu păstăi galbene, 
semitimpurie, recomandată pentru 
grădini. Planta poate ajunge la 200-
250 cm. Păstăile sunt plate de 18-20 
cm lungime, fără aţă. Boabele sunt de 
mărime medie, albe. Potrivit pentru 
consum curent şi pentru congelare. 
(Plicul conţine 220-320 de seminţe.)
 
Cod: 100 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

Rege 100 g 
Soi recomandat pentru culturi timpurii 
în câmp. Tufa de 45-50 cm înălţime, 
este puternic ramificată cu frunze de 
culoare verde deschisă. Păstăile sunt 
galben aurii, cu secţiunea rotundă, 
dimensiunea fiind de 130x8 mm, fără 
aţă. Boabele sunt albe. Este rezistent 
la arsură bacteriană. Potrivit pentru 
consum în stare proaspătă şi congelare. 
(Plicul conţine 340-360 de seminţe.)

Cod: 96 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

Saxa 100 g 
Soi semitimpuriu, recomandat pentru 
culturi în câmp deschis. Este foarte 
productiv, cu tufe viguroase de 45-55 
cm înălţime. Păstăile sunt verzi, fragede 
de 120 x 8 mm dimensiune, fără aţă. 
Este rezistent la arsura bacteriană şi la 
atacul virusului de mozaic al fasolei. 
Se pretează pentru consum curent şi 
congelare. (Plicul conţine 340-360 de 
seminţe.)

Cod: 99 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

Borlotto           50 g
Soi tardiv de fasole urcătoare foarte 
viguroasă. Planta poate ajunge până 
la 250-300 cm. Păstaia este de culoare 
galben-verzui, cu dungi de un roşu 
mai închis, semilung, cu 6-8 boabe în 
interior. Boabele sunt ovale de culoare 
roz cu marmoraţii roşii. Este folosit ca 
fasole uscată. Perioada de vegetaţie 
este de 85 zile. (Plicul conţine 100-120 
seinţe.)   

Cod: 101 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

AZONOSÍTÓ SZÁM:
MINŐSÍTVE:
ÉRVÉNYESSÉG:

2. árkategória

töltősúly: 50  g

Gyártja és 
forgalmazza:
ZKI-Vetőmag Kft.
6000 Kecskemét

Mészöly Gyula u. 6.
tel./fax: (36)76/417-446

Gyermekek kezébe nem kerülhet! Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó! 
Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad! Megfelelő védőruházatot, 
védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni! Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell 
fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

A ZKI ÁLTAL RENDSZERESEN 
ELLENŐRZÖTT, GARANTÁLT 
MINŐSÉG
STANDARD VETŐMAG

NÖVÉNYÚTLEVÉL SZÁM: HU 030944

ROYALFLO-VAL CSÁVÁZOTT
VETŐMAG (HATÓANYAG:TMTD)

AZ EU ELŐÍRÁSAINAK 
MEGFELELŐ VETŐMAG

Borlotto
Lingua di Fuoco 3

KARÓSBAB

Késői érésű futóbab. A növény magassága elér-
heti a 250-300 cm-t is, támasztékot (kerítés vagy 
karó) igényel. Kiválóan alkalmas kifejtő- és száraz-
babnak is. A hüvely sárgászöld színű, sötétpiros 
csíkokkal, középhosszú, 6-8 db szemmel. A sze-
mek oválisak, rózsaszínek, sötétpiros csíkokkal. 
A tenyészideje 85 nap.

Borlotto
KARÓSBAB

május eleje 60-75×10-15 cm augusztus

5 cm

12 º C

N0 LOT:

EXP.:

Velox
KARÓSBAB

FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

Fasole urcătoare cu păstăi galbene, semitimpurie, 
recomandată pentru grădini. Planta poate ajunge 
la 200-250 cm. Păstăile sunt plate de 18-20 cm 
lungime, fără aţă. Boabele sunt de mărime medie, 
albe. Potrivit pentru consum curent şi pentru 
congelare. (Plicul conţine 220-320 de seminţe.)

Velox
KARÓSBAB

V. 60-75×10-15 cm VIII.

greutate: 50 g

5 cm

12 ºC

2. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 98B.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ETŐMAG KFT.

 6000 KECSKEMÉT
UNGARIA, FELSŐCSALÁNOS 60.

TEL./FAX: (36)76/320-023

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

SEMINŢE

SEMINŢE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimen-
telor, băuturilor şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: 
consumul băuturilor, fumatul şi servirea mesei! Folosiţi un echipa-
ment adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, solicitaţi ime-
diat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

Samanta tratata cu: royalflo (tmtD)
ImproprIu conSumuluI uman. 
rEGulI ŞI normE cE
cat. BIol: StanDarD
Eu plant paSSport: Hu 030944

unIc Importator:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 98B.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

proDucator:
ZKI-VETőMAg KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNgARIA, FELSőCSALÁNOS 60.
TEL./FAX: (36)76/320-023

SEMINŢE

Saxa
Fasole de  
grădină oloagă

3–5cm

15-20 ºC

soi semitimpuriu, recomandat pentru culturi 
în câmp deschis. este foarte productiv, cu tufe 
viguroase de 45-55  cm înălţime. Păstăile sunt 
verzi, fragede de 120x8 mm dimensiune, fără 
aţă. este rezistent la arsura bacteriană şi la atacul 
virusului de mozaic al fasolei. se pretează pen-
tru consum curent şi congelare. 
(Plicul conţine 340-360 de seminţe.)

Saxa
Fasole de grădină oloagă

V. 40×6 cm Vii.

5 998792 330700

greutate: 100 g

greutate: 100 g 2. categoria de preţ

N0 LOT:

EXP.:

Cerka
FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

BOKORBAB

Este un soi de fasole cu păstaia cilindrică, de culoare galben-
auriu. Tufa are o înălţime de 30-40 cm, cu vigoare de creştere 
mare, de culoare verde închisă. Păstăile sunt subţiri, fără aţă, 
au un diametru de 7 mm şi lungime de 10-12 cm. Boabele 
sunt mici, albe. Producţia este destinată consumului în stare 
proaspătă şi în special pentru congelare. (Plicul conţine 280-
310 de seminţe.)

Cerka
FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

BOKORBAB

V. 40×6 cm VI.

3–5cm

15-20 ºC

greutate: 50 g

2. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 98B.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ETŐMAG KFT.

 6000 KECSKEMÉT
UNGARIA, FELSŐCSALÁNOS 60.

TEL./FAX: (36)76/320-023

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

SEMINŢE

SEMINŢE

N0 LOT:

EXP.:

SĂMÂNŢĂ TRATATĂ CU: TMTD
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN.
REGULI ŞI NORME CE

CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT NBR.: 
HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY 
GYULA 6.

TEL./FAX: (36)76/417-446

Rege
Soi recomandat pentru culturi timpurii în câmp. 
Tufa de 45-50 cm înălţime, este puternic ramifi -
cată cu frunze de culoare verde deschisă. Păstăile 
sunt galben aurii, cu secţiunea rotundă, dimen-
siunea fi ind de 130x8 mm, fără aţă. Boabele sunt 
albe. Este rezistent la arsură bacteriană. Potrivit 
pentru consum în stare proaspătă și congelare. 
(Plicul conţine 340-360 de seminţe.)

Rege

V. 40×6 cm VI.

3–5cm

15-20 ºC

2. categoria de preţgreutate: 100 g

FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

BOKORBAB

BOKORBAB



Odir 50 g
Fasole de grădină semitimpurie, oloagă. 
Păstăile de formă lată sunt de culoare 
galbenă, lungi de 16 cm, fără aţă. Boa-
bele sunt albe, gustoase, de mărime 
medie.  Este potrivit pentru consum 
curent şi pentru congelare.

Cod: 104 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

Zenit  100 g 
Fasole oloagă cu perioadă de vegetaţie 
scurtă 100-110 zile. Tufa este rigidă, 
prezentând etaje de fructificare. Păstăii 
sunt de 7-8 cm lungi, cu 5-6 seminţe 
albe. Boabele se fierb uşor şi au un gust 
superior. Nu este sensibil la boli. (Plicul 
conţine 250-270 de seminţe.)

Cod: 106 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

Budai piaci 100 
g
Fasole de grădină timpurie. Tufele sunt 
de cca. 50-55 cm înălţime. Păstăile de 
formă lată au o culoare de galben auriu, 
cu mărime de 160x15x9 mm. Boabele 
sunt albe, gustoase. Sunt lipsite de aţă. 
Perioada optimă de recoltare este când 
păstăile sunt fragede, cu boabele puţin 
dezvoltate. La maturitate boabele au 
culoare albă. Corespunzător pentru 
consum curent, congelare, prelucrare. 
(Plicul conţine 330-340 de seminţe.)

Cod: 102 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

Carioca 100 g
Fasole uscată de culoare roşu-maro, 
marmorată. Este foarte productiv cu 
tufe de 45-50 cm. Păstăile sunt late, 
cu lungime de 14-15 cm. Boabele sunt 
mari, rotunde. (Plicul conţine 220-320 
de seminţe.)

Cod: 103 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

Inka 100 g 
Fasole oloagă cu capacitate de producţie 
ridicată. Păstăile cu coacere, din verde 
închis în galben, sunt 7-10 cm lungi, 
cu 4-6 boabe în interior. Boabele sunt 
de culoare bej, cu marmoraţii brune. 
Perioada de vegetaţie este de 115 zile. 
Este folosit ca fasole uscată. (Plicul 
conţine 250-260 de seminţe.)
 
Cod: 105 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

Eureka 75 g
Fasole oloagă cu tulpină de 35-40 cm 
înălţime. Este productiv, are o rezistenţă 
ridicată faţă de boli. Boabele sunt albe, 
mari, se fierb uşor, au un gust plăcut.  
Recomandăm pentru consum în stare 
proaspătă cât şi pentru industrializare.

Cod: 107 Cutie: 80 buc
Categoria: 2

AZONOSÍTÓ SZÁM:
MINŐSÍTVE:
ÉRVÉNYESSÉG:

Inka
SZÁRAZBAB

Pintó típusú tarkabab. Bokor növekedésű, osto-
rosodásra hajlamos. Hüvelye éretlen állapotban 
sötétzöld színű, az érés előrehaladtával cirmos, 
éretten szalmasárga. Hossza 7-10 cm, benne 
4-6 mag fejlődik. A mag halvány drapp alapon 
barna márványozottságú.Tenyészideje 115 nap. 
Jó termőképességű fajta. Szárazbabként és kifej-
tőbabként is felhasználható.

Inka
SZÁRAZBAB

április vége 40×5 cm szeptember közepe

3–5cm

10 ºC

2. árkategória

töltősúly: 100  g

Gyártja és 
forgalmazza:
ZKI-Vetőmag Kft.
6000 Kecskemét

Mészöly Gyula u. 6.
tel./fax: (36)76/417-446

Gyermekek kezébe nem kerülhet! Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó! 
Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad! Megfelelő védőruházatot, 
védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni! Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell 
fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

A ZKI ÁLTAL RENDSZERESEN 
ELLENŐRZÖTT, GARANTÁLT 
MINŐSÉG
STANDARD VETŐMAG

NÖVÉNYÚTLEVÉL SZÁM: HU 030944

ROYALFLO-VAL CSÁVÁZOTT
VETŐMAG (HATÓANYAG:TMTD)

AZ EU ELŐÍRÁSAINAK 
MEGFELELŐ VETŐMAG

N0 LOT:

EXP.:

SĂMÂNŢĂ TRATATĂ CU: TMTD
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN.
REGULI ŞI NORME CE

CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT NBR.: 
HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY 
GYULA 6.

TEL./FAX: (36)76/417-446

Zenit
FASOLE USCATĂ

SZÁRAZBAB
Fasole oloagă cu perioadă de vegetaţie scurtă 
100-110 zile. Tufa este rigidă, prezentând etaje 
de fructifi care. Păstăii sunt de 7-8 cm lungi, cu 
5-6 seminţe albe. Boabele se fi erb uşor şi au un 
gust superior. Nu este sensibil la boli. 
(Plicul conţine 250-270 de seminţe.)

Zenit
FASOLE USCATĂ

SZÁRAZBAB

V. 40×5 cm IX.

3–4 cm

10 ºC

2. categoria de preţgreutate: 100 g

N0 LOT:

EXP.:

SĂMÂNŢĂ TRATATĂ CU: TMTD
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN.
REGULI ŞI NORME CE

CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT NBR.: 
HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY 
GYULA 6.

TEL./FAX: (36)76/417-446

Eureka
FASOLE USCATĂ

Fasole oloagă cu tulpină de 35-40 cm înălţime. 
Este productiv, are o rezistenţă ridicată faţă de 
boli. Boabele sunt albe, mari, se fi erb uşor, au un 
gust plăcut. Recomandăm pentru consum ăn 
stare proaspătă cât şi pentru industrializare.

Eureka

V. 40×25 cm IX.

3–5cm

10º C

2. categoria de preţgreutate: 75 g

SZÁRAZBAB

FASOLE USCATĂ

SZÁRAZBAB

N0 LOT:

EXP.:

SĂMÂNŢĂ TRATATĂ CU: TMTD
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN.
REGULI ŞI NORME CE

CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT NBR.: 
HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY 
GYULA 6.

TEL./FAX: (36)76/417-446

Carioca
Fasole uscată de culoare roşu-maro, marmorată.
Este foarte productiv cu tufe de 45-50 cm. 
Păstăile sunt late, cu lungime de 14-15 cm. Boa-
bele sunt mari, rotunde.
(Plicul conţine 220-320 seminţe.)

Carioca

V. 50×7 cm VIII.

5cm

10 ºC

2. categoria de preţgreutate: 100 g

FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

BOKORBAB

BOKORBAB

N0 LOT:

EXP.:

SĂMÂNŢĂ TRATATĂ CU: TMTD
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN.
REGULI ŞI NORME CE

CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT NBR.: 
HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY 
GYULA 6.

TEL./FAX: (36)76/417-446

Budai piaci
FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

Fasole de grădină timpurie. Tufele sunt de cca. 
50-55 cm înălţime. Păstăile de formă lată au o cu-
loare de galben auriu, cu mărime de 160 x 15 x 
9 mm. Boabele sunt albe, gustoase. Sunt lipsite 
de aţă. Perioada optimă de recoltare este când 
păstăile sunt fragede, cu boabele puţin dez-
voltate. La maturitate boabele au culoare albă. 
Corespunzător pentru consum curent, congela-
re, prelucrare.
(Plicul conţine 330-340 seminţe.)

Budai piaci
FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

V. 40×6 cm VI.

3–5cm

15-20 ºC

2. categoria de preţgreutate: 100 g

BOKORBAB

BOKORBAB

N0 LOT:

EXP.:

SĂMÂNŢĂ TRATATĂ CU: TMTD
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN.
REGULI ŞI NORME CE

CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT NBR.: 
HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY 
GYULA 6.

TEL./FAX: (36)76/417-446

Odir
Fasole de grădină semitimpurie, oloagă. Păstăile 
de formă lată sunt de culoare galbenă, lungi de 
16 cm, fără aţă. Boabele sunt albe, gustoase, 
de mărime medie. Este potrivit pentru consum 
curent şi pentru congelare.

Odir

V. 60-75×10-15 cm VII.

5 cm

12 ºC

FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

FASOLE DE GRĂDINĂ OLOAGĂ

2. categoria de preţgreutate: 50 g

BOKORBAB

BOKORBAB



Mazăre

Korvin                    
Soi semitimpuriu, cu capacitate de 
producţie superioară. Este rezistent la 
secetă. Se pretează pentru recoltarea în 
două etape.  

Cod: 110
250 g            4,10–RON
500 g             6,60– RON

Villő 100 g
Soi tardiv cu capacitate de producţie 
ridicată. Tufele sunt de 80-90 cm. 
Păstăile sunt mari şi lungi, cu boabe de 
culoare verde închisă, fragede, mari, cu 
diametru medie de 10-12 mm. Potrivit 
pentru consum în stare proaspătă şi 
congelare. (Plicul conţine 500-520 de 
seminţe.)

Cod: 108 CUTIE: 30 buc
Categoria: 4

Nimród 100 g 
Soi timpuriu de calitate superioară. 
Tufa este de culoare verde închisă de 
50-60 cm înălţime. Păstăile sunt mari, 
cu 5-6 boabe fragede în interior, de 
culoare verde închisă. Mărimea medie a 
boabelor este de  9-10 mm. Este destinat 
atât pentru consum curent cât şi pentru 
congelare. Este tolerant împotriva 
fuzariozei. (Plicul conţine 500-520 de 
seminţe.)

Cod: 109 CUTIE: 30 buc
Categoria: 4

Villő               
Soi tardiv, cu păstăi lungi şi boabe mari. 
Este rezistent la făinare şi la fuzarioză 
(fuzarium oxisporum). Această trăsătură 
este esenţială la soiurile tardive, fiindcă 
zilele călduroase crează un mediu 
optim pentru ciuperci, cauzând pierderi 
însemnate de producţie. 

Cod: 111
250 g      4,10– RON  
500 g                 6,60– RON

N0 LOT:

EXP.:

SĂMÂNŢĂ TRATATĂ CU: TMTD
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN.
REGULI ŞI NORME CE

CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT NBR.: 
HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY 
GYULA 6.

TEL./FAX: (36)76/417-446

Nimród
MAŽARE

ZÖLDBORSÓ
Soi timpuriu de calitate superioară. Tufa este de
culoare verde închisă de 50-60 cm înălţime. 
Păstăile sunt mari, cu 5-6 boabe fragede în 
interior,de culoare verde închisă. Mărimea medie 
a boabelor este de 9-10 mm. Este destinat atât 
pentru consum curent cât şi pentru congelare.
Este tolerant împotriva fuzariozei.
(Plicul conţine 500-520 seminţe.)

Nimród
MAŽARE

ZÖLDBORSÓ

4. categoria de preţ

III. 15×5 cm V-VI.

greutate:100 g

5–7 cm

6–8 ºC

N0 LOT:

EXP.:

SEMINŢE

Villő
MAZĂRE

ZÖLDBORSÓ
Soi tardiv cu capacitate de producţie ridicată. 
Tufele sunt de 80-90 cm. Păstăile sunt mari şi 
lungi, cu boabe de culoare verde închisă, fragede, 
mari, cu diametru medie de 10-12 mm. Potrivit 
pentru consum în stare proaspătă şi congelare. 
(Plicul conţine 500-520 de seminţe.)

Villő
MAZĂRE

ZÖLDBORSÓ

IV. 15×15 cm VI.

5–7 cm

6–8 ºC

greutate: 100 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

 

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 98B.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ETŐMAG KFT.

 6000 KECSKEMÉT
UNGARIA, FELSŐCSALÁNOS 60.

TEL./FAX: (36)76/320-023

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

SEMINŢE

Rajnai törpe              
Soi timpuriu, rezistent la condiţii 
nefavorabile. Planta este de 35-40 cm 
înălţime, cu păstăi de 7-8 cm lungi, cu 
9 boabe în interior. Se pretează pentru 
consum curent şi pentru prelucrare.

Cod: 112
250 g   4,10-RON
500 g                    6,60- RON
 

Kelvedon 
csodája
Soi semitimpuriu de calitate superioară. 
Păstăii conţin 6-8 boabe mari, cu gust 
foarte plăcut. Corespunzător pentru 
consum în stare proaspătă şi pentru 
prelucrare.

Cod: 113
250 g              4,10– RON 
500 g                 6,60– RON 



Porumb
Kecskeméti 
gyöngy 5 g
Soi semitardiv, viguros, cu înălţime 
de 170-180 cm. Se obţin 1-2 ştiuleţi 
pe plantă. Ştiuleţii au 16 rânduri de 
seminţe, sunt lungi de 19-20 cm, de 
culoare galbenă. Este rezistent împotriva 
bolilor şi dăunătorilor. (Plicul conţine 50-
60 de seminţe.)

Cod: 114 Cutie: 40 buc
Categoria: 4

Tasty sweet F1         
Porumb zaharat superdulce, 
recomandat pentru culturi de vară 
şi de toamnă. Planta este viguroasă 
cu perioadă de vegetaţie 90-100 
zile. Ştiuleţii sunt 17-21 cm lungi, de 
culoare galben-auriu. Se obţin 2 ştiuleţi  
peplantă. Datorită gustului excelent 
recomandăm şi pentru consum în stare 
proaspătă. (Plicul de 5 g conţine 25-
30, 40 g conţine 210-240 de seminţe.) 
5 g     Cutie: 30 buc
Categoria: 2     Cod:116
40 g    Cutie: 80 buc   
Categoria: 1        Cod: 117

Păsrăv de fag      
Specia se găseşte des în pădurile de 
fag şi în iernile mai calde pe buşteni şi 
arbori bolnavi. Pălăria este sub formă de 
evantai, de culoare cenuşiu-negricioasă. 
Este o specie foarte gustoasă, ce se 
pretează pentru ciuperci pane, supe, 
tocăniţe, chiftele. Se pretează pentru 
congelare îndelungată. Se poate cultiva 
în grădinile de lăngă casă, are un efect 
ornamental deosebit. (Tehnologia de 
cultură detaliată alăturat în plic.)

Cod: 121
12- RON

Shii-take
Buşteanul tăiat se însămănţează cu 
miceliu. Perioada de împânzire este de 
12 (18) luni, cănd apar primele pălării. 
Buştenii rodesc periodic, 3-6 ani. Între 
perioadele de rodire se lasă în repaus, 
după care se trec în condiţii de rodire. 
Ciuperca shii-take se pretează pentru 
toate mâncărurilecalde. Valoarea 
terapeutică este mărită de efectul 
terapeutic, Are efect anticelerotic, 
antiviral şi antitumoral, întăreşte 
sistemul imunitar şi are efect de scşdere 
a colesterolului.

Cod: 120
15- RON

Mv NK 333
1 kg

Hibrid cu FAO390, cu creştere intensivă. 
După maturare pierde apa foarte 
repede. Este recomandat şi pentru 
silozare şi consum de masă verde. Este 
rezistent la secetă şi valorifică foarte 
eficient resursele solului. Asigură o 
producţie bună şi pe soluri de calitate 
slabă. Datorită timpurietăţii şi capacităţii 
de pierdere a apei nu necesită uscare. 

Cod: 115 Sac: 15 buc

MV Július          
Este un hibrid timpuriu de porumb 
zaharat, rezistent la temperaturi 
scăzute în perioada semănării. Are o 
creştere rapidă. Ştiuleţii au lungimea 
de 20-22 cm, sunt groşi, cilindrici, cu 
boabe dulci. Se poate semăna treptat, 
începând din 20 aprilie până în 20 
iunie. (Plicul de 5 g conţine 17-19, 
50 g conţine 170-180 de seminţe.)

5 g   Cutie: 40 buc
Categoria: 3     Cod:118
50 g      Cutie: 80 buc 
Categoria: 1        Cod: 119

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

4 cm

Tasty sweet

Tasty sweet

Porumb zaharat superdulce, recomandat pen-
tru culturi de vară și de toamnă. Planta este vi-
guroasă cu perioadă de vegetaţie 90-100 zile. 
Știuleţii sunt 17-21 cm lungi, de culoare galben-
auriu. Se obţin 2 știuleţi pe plantă. Datorită gus-
tului excelent recomandăm și pentru consum 
în stare proaspătă.
(Plicul conţine 25-30 de seminţe.)

IV. 80×25 cm VII-VIII.

10-12 ºC

PORUMB ZAHARAT

KUKORICA

PORUMB ZAHARAT

KUKORICA

greutate: 5 g

2. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

4 cm

MV. Július

MV. Július

Este un hibrid timpuriu de porumb zaharat, 
rezistent la temperaturi scăzute în perioada se-
mănării. Are o creștere rapidă. Știuleţii au lungi-
mea de 20-22 cm, sunt groși, cilindrici, cu boabe 
dulci. Se poate semăna treptat, începând din 20 
aprilie până în 20 iunie. 
(Plicul conţine 17-19 de seminţe.)

IV. 80×25 cm VII-VIII.

10-12 ºC

PORUMB ZAHARAT

KUKORICA

PORUMB ZAHARAT

KUKORICA

greutate: 5 g

3. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944

UNIC IMPORTATOR:
ZKI SEMINŢE SRL. 

445100 CAREI
STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 42.

TEL./FAX: 02-61/863-055 

PRODUCATOR:
ZKI-VETŐMAG KFT.
 6000 KECSKEMÉT

UNGARIA, STR MÉSZÖLY GYULA 6.
TEL./FAX: (36)76/417-446

N0 LOT:

EXP.:

4 cm

Kecskeméti gyöngy

Kecskeméti gyöngy

PORUMB PENTRU FLORICELE

KUKORICA

PORUMB PENTRU FLORICELE

KUKORICA

Soi semitardiv, viguros, cu înălţime de 170-180 cm. 
Se obţin 1-2 știuleţi pe plantă. Știuleţii au 16 rân-
duri de seminţe, sunt lungi de 19-20 cm, de cu-
loare galbenă. Este rezistent împotriva bolilor și 
dăunătorilor.
(Plicul conţine 50-60 de seminţe.)

IV. 70×20 cm IX.-X.

10-12 ºC

greutate: 5 g

4. categoria de preţ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se depozita în jurul alimentelor, băuturilor 
şi furajelor! În timpul administrării sunt interzise: consumul băuturilor, fumatul 
şi servirea mesei! Folosiţi un echipament adecvat de protecţie. În caz de înghiţire, 
solicitaţi imediat asistenţă medicală, a se arăta caracteristicile plicului medicului.

SAMANTA TRATATA CU: ROYALFLO (TMTD)
IMPROPRIU CONSUMULUI UMAN. 
REGULI ŞI NORME CE
CAT. BIOL: STANDARD
EU PLANT PASSPORT: HU 030944



Plante  aromatice
Tarhon   1 g
Este o plantă erbacee, perenă. Pentru 
a cultiva tarhonul în grădină, alegeţi 
un loc însorit, şi udaţi destul de des. 
Se înmulţeşte prin butaşi sau prin 
despărţirea tufei. Parfumul bogat şi 
plăcut al tarhonului îl face să fie un 
adaos minunat la felurile delicate cu pui, 
la sosurile de smântână, maioneză sau 
ciuperci. Cel mai des însă se foloseşte la 
salate. În farmacia naturistă este utilizat 
îndeosebi în tratarea unor afecţiuni ale 
rinichilor, ficatului şi stomacului.

Cod: 122
Categoria: 3

Oregano       1 g
Este o plantă perenă exigentă la căldură 
şi lumină, rezistentă la secetă. Se cultivă 
prin răsad, cu plantare vara. Se poate 
planta şi în ghivece. Felul de mâncare 
cel mai bine asociat cu oregano este 
pizza, o combinaţie bună şi cu roşii, 
legume fierte şi fripte, carne. Consumul 
de oregano ajută la digestie şi are efect 
antiseptic.

Cod: 123
Categoria: 3

Măgheran  
 0,5 g

Este o plantă anuală exigentă la 
căldură, lumină şi apă. Perioada de 
germinaţie este de 3-4 săptămâni, astfel 
recomandăm cultivarea prin răsad. 
Se poate planta şi în ghivece. Este un 
condiment potrivit pentru supe, fripturi, 
mâncăruri de legume. Este recomandat 
pentru tratarea afecţiunilor aparatului 
digestiv.

Cod: 125
Categoria: 3

Leuştean    1 g
Este o plantă perenă, care nu este deloc 
pretenţioasă, rezistă atât la călduri 
excesive cât şi la îngheţuri. Se înmulţeşte 
prin divizarea tufei. Leuşteanul este 
mai mult decât un simplu zarzavat 
pentru supe şi ciorbe (nici o ciorbă 
fără leuştean), poate fi folosit şi în 
tratamentul bolilor infecţioase. 

Cod: 126
Categoria: 3

Coriandru       4 g
Este o plantă anuală cu germinaţie 
lungă şi perioadă de vegetaţie scurtă. 
Fructele recoltăm la maturitate totală, 
când au culoarea de galben-brun închis, 
de 2-3 ori pe an. Este potrivit pentru 
mâncăruri cu varză, fripturi, umpluturi.  
Calmează durerile abdominale, 
reducând spasmele digestive, balonările 
şi uşurând evacuarea gazelor intestinale.

Cod: 124
Categoria: 3

Mărar                       4 g
Este o plantă anuală, erbacee, care 
preferă locurile însorite, calde. Mărarul 
este de neînlocuit, conferind salatelor 
de cruditaţi (mai ales a celei de 
castraveţi) precum şi preparatelor din 
carne o aromă deosebită. Are efect 
antispasmodic, protejează contra unor 
probleme digestive precum indigestia, 
balonarea.

Cod: 127
Categoria: 4
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Plante  aromatice

Busuioc       1 g
Este o plantă anuală, exigentă la căldură, lumină şi 
apă. Se poate cultiva şi în ghivece pe pervazul din 
bucătărie. Este folosit de minune la mâncărurile 
cu roşii, salate, proaspăt sau congelat. Busuiocul 
linişteşte crampele, este antiseptic şi tonic.

Cod: 128
Categoria: 3

Chimen dulce  2 g
Este o plantă erbacee, perenă, exigentă la căldură. 
Germinaţia boabelor începe de la 6-8 grade, 
temperatura optimă pentru germinaţie este în jur 
de 15 grade. Feniculul la gust şi la miros seamănă 
cu anason. Calmează durerile abdominale, reduce 
spasmele digestive şi balonările prin evacuarea 
gazelor intestinale.

Cod: 132
Categoria: 3

Cimbru  de cultură
              1 g

Cimbrul de cultură este un arbust sensibil la 
insuficienţa luminii şi a căldurii, dar rezistent la 
secetă. Planta se dezvoltă încet astfel trebuie 
cultivat prin răsad. Cele mai aromate frunze se 
recoltează atunci când plantele au început să 
înflorească. E un condiment potrivit pentru fripturi, 
mâncăruri de legume. Este un bun calmant pentru 
tuse, are efect antiseptic, antibacterian, fungicid.

Cod: 133
Categoria: 3

Busuioc                        2 g
Este o plantă anuală, exigentă la căldură, lumină şi 
apă. Se poate cultiva şi în ghivece pe pervazul din 
bucătărie. Este folosit de minune la mâncărurile 
cu roşii, salate, proaspăt sau congelat. Busuiocul 
linişteşte crampele, este antiseptic şi tonic.

Cod: 129
Categoria: 3

Busuioc                     2 g
Este o plantă anuală, exigentă la căldură, lumină şi 
apă. Se poate cultiva şi în ghivece pe pervazul din 
bucătărie. Este folosit de minune la mâncărurile 
cu roşii, salate, proaspăt sau congelat. Busuiocul 
linişteşte crampele, este antiseptic şi tonic.

Cod: 130
Categoria: 3

Salvie                       1 g
Salvia este o plantă perenă. Recomandăm 
cultivarea prin răsad, cu plantare la sfârşitul lui 
octombrie, şi înmulţirea prin divizarea rădăcinilor.  
Pe parcursul iernii planta trebuie acoperită. Salvia 
are o aromă puternică, usor amăruie, fiind folosită 
la fripturile de miel, gâscă sau viţel. Ceaiul de salvie 
fortifică întregul organism.

Cod: 134
Categoria: 3

Roiniţă                       1 g
Roiniţa este o plantă perenă. Creşte în tufe dense, 
este exigentă la lumină, dar rezistentă la secetă. Se 
poate semăna şi toamna. Este posibilă înmulţirea 
prin divizarea tufelor. Prima iarnă planta trebuie 
acoperită. Din cauza gustului proaspăt de lămâie 
e excelent pentru salate, tocăniţe şi prăjituri. 
Are efect calmant, linişteşte crampele, combate 
insomnia. 

Cod: 131
Categoria: 3

Creson                         2 g
Cresonul este o plantă erbacee legumicolă anuală 
cu flori albe mici. Se poate cultiva şi în ghivece pe 
pervazul din bucătărie. Perioada de germinaţie 
este foarte scurtă, la 10 zile după semănare, la  
înălţime de 6-8 cm, deja se poate recolta. Frunzele 
se folosesc în stare proaspătă, au gust interesant, 
iute. E o sursă suplimentară de vitamine. Frunzele 
cresonului sunt întrebuinţate ca salată sau 
condiment pentru mâncăruri cu carne. 

Cod: 135
Categoria: 3
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Melegigényes növény, bár jól alkalmazkodik a környezet 
adta feltételekhez. A magok 6-8 fokon indulnak csírázásnak. 
Egyenletes kelés 15 fok fölött várható, a virágzási 
időszakban hőigénye 25 fok. Közepes vízigényű. Íze és illata 
az ánizsmaghoz hasonlít. Étvágyjavító, szélhajtó, görcsoldó 

hatású.

Este o plantă erbacee, perenă, exigentă la căldură. 
Germinaţia boabelor începe de la 6-8 grade, temperatura 
optimă pentru germinaţie este în jur de 15 grade. Feniculul 
la gust şi la miros seamănă cu anason. Calmează durerile 
abdominale, reduce spasmele digestive şi balonările prin 

evacuarea gazelor intestinale.

To je biljka koja zahteva dosta toplote ali se jako dobro 
adaptira na postojeće uslove okoline. Seme klija na 6-8 ºC, 
ujednačeno nicanje možemo očekivati tek iznad 15ºC, a 
prilikom cvetanja zahtevi za temperaturom se kreću oko 
25ºC. Ima srednje zahteve za vodom. Ukus i miris podseća na 
Anis. Popravlja apetit, pomaže kod grčeva i sprečava 

nadimanje.

Teplomilná rastlina, hoci sa dobre prispôsobuje 
podmienkam okolia. Klíčenie semien sa začína pri teplote 
6-8 °C. Rovnomerné klíčenie môžeme očakávať nad 15°C, v 
období rozkvetu nárokuje teplo okolo 25°C. Má strednú 
potrebu vody. Chuť a vôňa sa podobá na semienka anízu. 
Zlepšuje chuť do jedla, uvoľňuje črevné plyny a má 

antipazmatické účinky.

CHIMEN DULCE

ÉDESKÖMÉNY

KOMORAČ-
divlja mirođija  

FENYKL

5 9 9 8 7 9 2 5 9 5 1 3 0
EU RULES AND STANDARD 3.

árkategória

2g

EU RULES AND STANDARD

1g

3.
árkategória

EU RULES AND STANDARD

2g

3.
árkategória

EU RULES AND STANDARD

2 g

árkategória
3.

EU RULES AND STANDARD

1 g

3.
árkategória

EU RULES AND STANDARD

1 g

3.
árkategória

ZSÁZSA
CRESON
KREČAVA 
ŽERUCHA SIATA 

LEPIDIUM SATIVUM

ZSÁZSA

CRESON

KREČAVA SALATA 

ŽERUCHA SIATA 

Nagyon könnyen, akár lakásban, ablakban is termeszthető 
fűszernövény. Sűrű, szórt vetése után néhány nappal kikel, és 6-8 
cm-esre nőve 10 nap múlva szüretelhető, ezért különösen télen jelent 
friss vitamin utánpótlást, ezenkívül baktériumölő hatású. A friss levelek 
íze csípős, mustárra, tormára emlékeztet. A zöldségkertbe köztes 
növényként vetve távol tartja a levéltetveket és a meztelen csigákat. 
Szendvicsek, párolt húsok ízesítője, de salátákhoz is keverhető.

Cresonul este o plantă erbacee legumicolă anuală cu �ori albe mici. Se 
poate cultiva şi în ghivece pe pervazul din bucătărie. Perioada de 
germinaţie este foarte scurtă, la 10 zile după semănare, la  înălţime de 
6-8 cm, deja se poate recolta. Frunzele se folosesc în stare proaspetă, au 
gust interesant, iute. E o sursă suplimentară de vitamine. Frunzele 
cresonului sunt întrebuinţate ca salată sau condiment pentru 
mâncăruri cu carne.

Začinska biljka koja se jako lako može gajiti čak i u stanovima. Nekoliko 
dana nakon guste setve seme već niče, nakon 10 dana biljka će biti 6-8 
cm visine i može se brati, što je naročito značajno u zimskom periodu 
kad predstavlja svež izvor vitamina. Osim toga ima i antibakterijska 
svojstva. Ukus svežih listova je pikantan, podseća na senf i ren. Ako se u 
bašti zaseje među druge kulture držaće podalje lisne vaši i puževe 
golaće. Koristi se kao začin za kuvana jela  i sendviče ali se može stavljati 
i u salate.

Kulinárska bylinka, ľahko pestovateľná hoci aj v byte aj v okne. Niekoľko 
dní po hustej, sypkej sejbe sa vyklíči, po náraste do 6-8 cm za 10 dní ju 
možno oberať, preto zvlášť v zimnom období znamená čerstvý prísun 
vitamínov, okrem toho má antibakteriálne účinky. Chuť čerstvých lístí je 
štipľavá, pripomína horčicu, chren. V zeleninovej záhrade pri 
medziriadkovej sejbe odpudzuje listové vošky a bezulitové slimáky. 
Používame ako dochucovadlá sendvičov, dusených mäsitých jedál, ale 
miešame aj do šalátov.
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Amestec de 
gazon
rezistent la secetă
 1 kg 
Conţine: 20% Lolium perene, 20% Festuca 
ovina, 20% Festuca arundinacea, 20% 
Festuca rubra. Aclimatizat la clima României 
rezistă la temperaturi ridicate de vară. 
Menţine un gazon frumos şi în condiţii 
nefavorabile. Dă rezultate excelente în cazul 
irigării periodice, dar rezistă şi în cazul irigării 
ocazionale. Datorită amestecului potrivit 
avem de a face şi la sfârşitul verii cu un ga-
zon verde plăcut.

Cod: 136 Cutie: 10 buc

Amestec de 
gazon
rezistent la 
umbră 1 kg 
Conţine: 30% Festuca heterophylla, 
70% Festuca rubra. Preferat pentru zone 
umbroase, sub copaci. Speciile din amestec 
rezistă la insuficienţa luminii şi precipitaţii 
scăzute, astfel un gazon dens, bogat, şi în 
zone mai umbroase.

Cod: 137 Cutie: 10 buc

Amestec de  
gazon cu lucrări 
minime 1 kg 
Conţine: 25% Agrostis capillaris, 25% Poa 
pratensis, 50% Festuca rubra. Amestecul 
asigură un gazon dens, plăcut. Necesită 
o irigare periodică. Datorită speciilor din 
amestec creşte mult în densitate şi puţin în 
înălţime. Datorită creşterii reduse necesită o 
întreţinere mai rară.

Cod: 139 Cutie: 10 buc

Sport seminţe de 
gazon 1 kg 
Conţine: 25% Lolium perenne, 30% Festuca 
heterophylla, 45% Festuca rubra. Amestec 
de gazon pentru terenuri de sport şi locuri 
cu trafic intens. Acest amestec de calitate 
conţine specii de iarbă cu firul subţire şi 
rezistent la călcat, care creează un covor 
foarte bun şi rezistent, dacă peluza a fost 
instalată şi întreţinută corect. Perioada 
optimă pentru însemânţare este primăvara 
devreme până toamna târziu.

Cod: 140 Cutie: 10 buc

Amestec de gazon
rezistent la trafic 
intens               1 kg 
Compoziţie: 10% Poa pratensis, 20% 
Festuca heterophylla, 35% Lolium perene, 
35% Festuca rubra. Se pretează pentru 
curţi şi grădini cu folosinţă mai intensă. Se 
poate folosi pentru completarea golurilor. 
Amestecul este alcătuit din specii cu 
rădăcini puternice şi cu o capacitate mare de 
regenerare. În perioada după răsărire trebuie 
protejat, până la dezvoltarea radiculaţiei.

Cod: 138 Cutie: 10 buc

Pázsit seminţe de 
gazon 1 kg
Conţine: 5%  Agrostis capillaris, 25% Lolium 
perenne, 30% Festuca heterophylla, 40% 
Festuca rubra. Amestec de gazon pentru 
parcuri şi grădini. Acest amestec de calitate 
conţine specii de iarbă cu firul subţire şi cu 
o creştere încetată, care creează un covor 
compact, dacă peluza a fost instalată şi 
întreţinută corect. Perioada optimă pentru 
însemânţare este primăvara devreme până 
toamna târziu.

Cod: 141 Cutie: 10 buc



Minituberculi de 
cartof     
Cod: 142           50 buc/sac



Ardei

BriLL F1. 0,5 1 Creştere nedeterminată, tip blocky, gust dulce

CiKLON F1 0,5 1 Creştere nedeterminată, formă conică, gust dulce

GiGANT F1 0,5 1
Creştere nedeterminată, coacere din verde în roşu, tip 
california, fructe mari

rAPireS F1 0,5 1
Creştere nedeterminată, fructe lungi, verde deschis, gust iute, 
productiv

ALMAPAPriKA 1 3 Creştere nedeterminată, tip măr, gust iute

BONi 0,5 3 Creştere nedeterminată, tip blocky

ÉdeSALMA 1 3 Creştere nedeterminată, tip măr, gust dulce

eLeFÁNTOrMÁNY 1 3 Creştere nedeterminată, fructe lungi, gust dulce

FeHÉrÖZÖN 0,5 4 Creştere determinată, fructe conice, albe, dulci

GreYGO 0,5 4 Gogoşar cu creştere nedeterminată, gust dulce

KeCSKeSZArV 1 3 Creştere nedeterminată, fructe lungi, gust iute

KUrTOVSZKA KAPiA 1 3 Creştere nedeterminată, tip capia

MACSKA PirOS 1 3 Creştere nedeterminată, roşu, iute

MACSKA SÁrGA 1 3 Creştere nedeterminată, galben, iute

NAGYKÚTi 1 3 Creştere nedeterminată, tip măr, fructe mari, gust iute

SYN.CeCei 0,5 4 Creştere nedeterminată, formă conică, gust dulce

Ardei PeNTrU BOiA

KALOCSAi V-2 1 3 Creştere nedeterminată, fructe pendule, gust iute

SZeGedi 20 1 3 Creştere nedeterminată, fructe pendule, gust dulce

TOMATe

CHerOLLA F1 35 sem. 2 Creştere nedeterminată, tip cherry

eLAN F1 35 sem. 2 Creştere determinată, timpuriu, 80-90g

LUGAS F1 35 sem. 2 Creştere nedeterminată, fructe rotund alungite, 60-70g

KeCSKeMÉTi JUBiLeUM 1 4 Creştere determinată, fructe rotund turtite,130-135g

KeCSKeMÉTi-549 1 4 Creştere determinată, fructe uniforme, 50-60g

KOrALL 1 4 Creştere determinată, 120-130g

MANO 1 4 Creştere determinată, fructe sferice, 50-60g

MOBiL 1 4 Creştere determinată, fructe rotund turtite, 120-140g

ViLMA 0,5 3 Creştere determinată, cultivare în ghivece, 15-20g

CASTrAVeTe

riTMO F1 10 sem. 1 Hibrid cu fructe lungi,  32-35cm, pentru sere şi solarii

BArBArA F1 2 4 Hibrid pentru conservare, cu broboane

JOKer F1 2 3 Hibrid cu fructe  de 15-18cm 

MOHiKÁN F1 1,5 2 Hibrid rezistent la mană, cu ţepi

PANNÓNiA F1 2 4 Hibrid cu perişori mici

PereZ F1 1,5 2 Hibrid rezistent la mană, cu ţepi

ZeNTA F1 2 3 Timpuriu, cu broboane

ZiTA F1 2 3 Hibrid pentru conservare, cu broboane

PePeNe Verde

CriMSON SWeeT 2 4 Coajă cu dungi, miez roşu strălucitor, 12-14kg

SUGÁr BABY 2 4 Coajă de culoare închisă, miez roşu aprins, 3-4 kg

ZeNGŐ F1 1,5 1 Coajă cu dungi, miez roşu aprins, 7-10kg
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PePene galben

MUSKOTÁlY 2 4 Soi cu aromă deosebită, miez verde deschis, 1kg

TÉTÉnYI CSeReS 2 4 Semitimpuriu, pulpă portocalie, 0,8-1kg

TOPÁZ 2 2 Foarte timpuriu, pulpă alb-verzuie, 1,2-1,5kg

DOvleaC PenTRU COPT

ORange 3 2 Pulpă portocalie, 2-4kg 

nagYDObOSI 3 4 Coaja cenuşiu deschisă, miez portocaliu, 4-8kg

DOvleCel

albaTÖK 3 4 Plante tip tufă, miez alb-verzui, 4-5kg

DOvleCel PaTISOn

ÓvÁRI FeHÉR 3 4 Plamte tip tufă, miez alb, 0,15-1,5kg

DOvleCel CUKKInI

blaCK beaUTY 3 4 Fructe cilindirce,  10-12cm lungi

CeaPă

SOnKaHagYMa 2 4 Bulb cilindric, galben -auriu

TÉTÉnYI ÁTTelelŐ 2 4 Praz, plantă de 60-70cm înălţime

TÉTÉnYI ÖRÖKZÖlD 2 4 Ceapă verde cu recoltare pe tot parcursul anului

TÉTÉnYI RUbIn 2 4 Ceapă roşie, bulb sferic

vITÉZ 2 4 Tardiv, pentru păstrare, bulb sferic

MORCOv

DanWeRS 126 5 4 Vegetaţie lungă, rădăcini rotunjite la vârf

FeRTÖDI vÖRÖS 5 4 Vegetaţie lungă, rădăcini rotunjite la vârf

KaROTela 3 4 Vegetaţie scurtă, tip Nanti

nanTI 5 4 Rădăcină cilindrică, cu vârf rotunjit

ReKORD 5 4 Vegetaţie lungă, tip Flakker 

vÖRÖS ÓRIÁS 5 4 Vegetaţie lungă, tip Flakker 

PăTRUnjel

FÉlHOSSZÚ 5 4 Soi răspândit, cu lungime de 20-24 cm

HanÁCSKa 5 4 Rezistent la făinare, 14-17cm

HOSSZÚ 5 4 Rădăcină lungă,, 20-24cm

KORaI CUKOR 5 4 Timpuriu, soi zaharat, 12-15cm

MOHaFODROZaTÚ 5 4 Pătrunjel cu frunze creţe

SIMalevelŰ 5 4 Soi pentru frunze

PăSTăRnaC

FeRTÖDI FÉlHOSSZÚ 2 4 Semilung, 25-35cm, poate ierna în câmp

ŢelInă

HegYKŐI 2 4 Tubercul de formă sferică

RIDICHI

jÁnOSnaPI 5 4 Ridichi de vară, rădăcină conică

jÉgCSaP 5 4 Rădăcină lungă, albă

MÜnCHenI SÖRReTeK 5 4 Rădăcină conică, potrivit şi pentru păstrare

neRO TOnDO 5 4 Ridichi negre de toamnă

ROZa 5 4 Rădăcină rotundă, roşie

SlOvana 5 4 Rădăcină cilindrică, cu vârf alb



Varză 

JÚNIUSI ÓrIÁS 2 4 Timpurie, rotundă, 0,6-1,2kg

POLÁr 2 4 Semitârzie, aplatizată, 3-4kg

Varză rOşIe

rUFUS 2 4 Timpurie, rotund-alungită 1,3-2kg

Varză creaţă

VerTUS 2 4 Tardivă, rotundă, 1,3-1,6kg

cONOPIdă

BeTa 1,5 4 Timpurie, albă, compactă

BrOccOLI

caLaBreSe 2 4 Vegetaţie medie, granule florale gri-verzui

Varză de BrUxeLLeS

BrÜSSzeLI FÉLMaGaS 2 4 Verzişoare rotunde, verde închise

GULIe

GIGaNT 2 4 Tardivă, bulb alb, mare, 3-5kg

SzeNTeSI FeHÉr 2 4 Gulie albă

SzeNTeSI FÓLIÁS KÉK 2 3 Gulioare sferice, de culoare albastru-violet

SzeNTeSI TarTÓS-KÉK 2 4 Gulioare rotund turtite, de culoare albastru-violet

SaLaTă

aTTraKcIÓ 3 4 Căpăţână turtită, compactă

edINa 3 4 Timpurie, frunze galben verzui, fine

GreaT LaKeS 3 4 Salată tip Iceberg

KOBaK 3 4 Căpăţână mare, bine îndesată

LOLLa rOSSa 3 4 Salată tip Lollo

MÁJUS KIrÁLYa 3 4 Timpuriu, de mărime mijlocie

rUccOLa 2 4 Gust puternic, puţin piperat

VINeTe

KecSKeMÉTI LILa 1 4 Semitimpuriu, fructe lungi, ovale, peste 250g

SPaNac

POPeY 5 4 Frunze netede, crocante

MăcrIş

PaLLaGI NaGYLeVeLŰ 3 4 Plantă perenă, 

SFecLă rOşIe

BÍBOrHeNGer 4 4 Formă cilindrică, pulpă roşu închis

rUBIN 4 4 Fomă sfrică, pulpă roşu închis

POrUMB PeNTrU FLOrIceLe

KecSKeMÉTI GYÖNGY 5 4 Soi semitardiv

POrUMB zaHaraT

MV JÚLIUS 50 1 Timpuriu, ştiuleţi de 20-22cm 

TaSTY SWeeT 40 1 Superdulce, ştiuleţi de 17-21cm 

FaSOLe OLOaGă

BUdaI PIacI 100 2 Timpuriu, păstăi late, galbene

carIOca 100 2 Culoare marmorată, roşu-maro

cerKa 50 2 Păstăi galbene, cilindrice, fragede

cerKa 500 g 500 Păstăi galbene, cilindrice, fragede

Saxa/FŐNIx 100 2 Păstăi verzi de 120x8mm 

OdIr 50 2 Păstăi late galbene

reGe 100 2 Timpuriu, păstăi galben aurii 
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Fasole urcătoare

Borlotto 50 2 Tardiv, păstăi galben-verzui cu dungi roşii

VeloX 50 2 Păstăi late, galbene, de 18-20cm lungime

Fasole uscată

eureKa 75 2 Boabe albe, mari

INKa 100 2 Boabe bej cu marmoraţii brune

ZeNIt 100 2 Boabe albe

MaZăre

NIMrÓD 100 4 Timpuriu, tolerant la fuzarioză

KelVeDoN csoDÁJa 250, 500 Boabe mari, semitimpuriu

KorVIN 250, 500 Producţie superioară

raJNaI tÖrPe 250, 500 Timpuriu cu păstăi de 7-8 cm lungime

VIllŐ 100, 250, 500 Tardiv, păstăi lungi, boabe mari

GaZoN

rezistent la secetă 1000 Gazon frumos şi în condiţii nefavorabile

rezistent la umbră 1000 Preferat pentru zone umbroase

rezistent la trafic intens 1000 Ideal pentru zone cu folosinţă intensă

cu lucrări minime 1000 Gazon dens, întreţinere mai rară.

Pazsit 1000 Ideal pentru parcuri şi grădini

sport 1000 Recomandat pentru terenuri de sport, locuri cu trafic intens.

PoruMB

MV NK 333 1000 Rezistent la secetă, creştere intensivă.

PlaNte aroMatIce

Busuioc cu frunze mici 2 3 Plantă anuală, ideală pentru măncăruri cu roşii, salate.

Busuioc cu frunze mari 2 3 Plantă anuală, ideală pentru măncăruri cu roşii, salate.

Busuioc roşu 1 3
Plantă anuală, cu frunze roşii, ideală pentru măncăruri cu roşii, 
salate.

roiniţă 1 3 Plantă anuală, excelent pentru tocăniţe , prăjituri.

chimen dulce 2 3 La gust şi la miros seamănă cu anason.

cimbru 1 3 Condiment potrivit pentru fripturi.

Mărar 4 4 Plantă anuală, aromă deosebită.

coriandru 4 3 Plantă anuală, potrivită pentru fripturi.

leuştean 1 3 Plantă perenă, ideală pentru ciorbe.

Măgheran 0,5 3 Plantă anuală, condiment potrivit pentru supe, fripturi.

oregano 1 3 Plantă perenă, combinaţie perfectă cu roşii.

tarhon 1 3 Plantă erbacee, perenă.

salvie 1 3 Plantă perenă, folosită la fripturi.

creson 2 3 Condiment ideal pentru salate.
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RO-445100 CAREI, 
Calea Armatei Romane nr.98B

tel./fax.: 0261-863055; 
mobil: 0745-241945
e-mail: office@zki.ro; 

www.zki.ro


