
BIHAR F1 
Primul hibrid de gogoşar rezistent la Xanthomonas din paleta ZKI. Se pretează pentru 

culturi, în câmp intensive şi semi-extensive, dar şi în solarii. Hibridul are creştere 
nedeterminată. Are punct pistilar închis astfel nu este sensibil la mucegăire 

interioară. Fructele sunt mari de greutate medie 150-200g de culoare roşu închis, 
lucios format din 3 sau 4 lobi. Rădăcina puternică, tulpina şi coronament bine 

dezvoltat, foliaj bogat. Leagă primele fructe aproape de sol astfel mărind 
rezistenţa la rupere şi cădere.

APOLLO F1
Este un ardei tip „blocky”, cu creştere nedeterminată şi capacitate de 
creştere ridicată. Fructele sunt mari de 150-220g, cu coacere din alb-
gălbui în roşu aprins. Majoritatea fructelor au 4 lobi, pulpa este foarte 

groasă cu gust deosebit. Rezistă la transportul în saci. În spaţii protejate 
se recomanda palisarea culturii pe 1-2 braţe. Plantele sunt robuste, 

cu rădăcini agresive, ramuri puternice şi foliaj bogat. Este rezistent la 
virusul mozaic al tutunului ( Tm2 ).

BRILLANT F1
Hibrid tip ’’blocky’’ alungit, generativ, destinat cultivării în sere sau 
câmp liber, extensiv şi/sau intensiv. Cel mai ridicat randament se 
obţine în culturi palisate sau condus pe 2 braţe, dar se pretează 

şi la cultură cu lucrări minime în verde. Leagă primele fructe 
foarte rapid. Fructele prezintă 3-4 lobi, cărnoase, gustoase, cu 

luciu deosebit, rezistent la păstrare şi manipulare. Greutatea 
medie este de 130-160g. Necesită fertilizare bogată în azot.  

La maturitate se coace în roşu.

CECIL F1
Este un hibrid de ardei gras, conic, cu creştere nedeterminată, de tip vegetativ. 

Necesită lucrări minime în verde. Plantele sunt viguroase, cu internodii lungi şi frunze 
mari. Are o capacitate ridicată de adaptabilitate şi de regenerare. Fructele sunt 12-15 cm 

lungi, cu greutate medie de 110-130g, pendule, cu coacere din alb în roşu, dulci. Se poate 
cultiva în spaţii protejate palisat, condus pe două braţe sau cultură intensivă în câmp liber. 

Este rezistent la virusul mozaic al tutunului (Tm2). 

SAMPEI F1
Este un hibrid timpuriu, tip LSL, cu creştere nedetermiată,  

cu producţie ridicată. Se remarcă prin rezistenţa fructelor la păstrare.  
Are internodii scurte, coacere dinamică, producţia timpurie este 

semnificativă. Ciorchinele conţin un număr de 5-6 fructe. Fructele sunt 
sferice, uniforme, tari, de 140-160g până la 180-200g funcţie de tehnologia 
aplicată. Fructele sunt de culoare roşu închis, cu un gust excelent. Densitatea 

optimă este de 2,4 plante/m² la cultivarea pe un sau două braţe. Este tolerant la 
fuzarioză rasa 1 şi 2 (F 1,2) respectiv VMT şi rezistent la verticilioză (V ).

VITEZ 
Este un soi foarte căutat, cu coacere târzie, de 130 zile. Are un frunziş bogat, înalt,  

sistem radicular bine dezvoltat, puternic. Valorifică bine elementele nutritive din sol,  
este rezistent la seceta atmosferică, rezistă bine  în zilele călduroase ale verii.  

Bulbul este rotund, de culoare arămiu închis, cu tunicile pergamentoase,  
puternice şi tari, care conferă soiului o depozitare îndelungată.  

Are producţii bune şi foarte bune in funcţie de tehnologia aplicată

ZEuS F1
Siguranţa în cultivare!

Hibrid de varză timpuriu, perioada de vegetaţie de 60 
zile de la plantare. Căpăţânile se pot păstra şi după această 

perioadă încă 2-3 săptămâni fără riscul  
de crăpare, sau să formeze tije florale.

HORNET F1
Pentru cine contează timpurietatea !

Hibrid de varză extratimpuriu, cu perioada de vegetaţie de  
50-53 zile de la plantare. Este destinat cultivării în spaţii  

protejate şi în câmp. Căpăţânile sunt compacte,  
cu cotor mic şi masa de 0,8-1,2kg.

uBAC F1
Hibrid semitimpuriu, de 75-80 zile. Inflorescenţa este compactă, albă, 

bine acoperită, cu greutate ideală de 1,5 kg. Are o creştere viguroasă. 
Recomandăm  pentru culturi de primăvară şi toamnă. Se pretează pentru 

consum în stare proaspătă şi pentru industrializare.

ZENTA F1 
Hibrid timpuriu, cu flori predominant femele,  

cu capacitate de producţie ridicată, destinat pentru conservare.  
Este tolerant faţă de mană (P), făinare (L), virusul mozaic al castraveţilor  

(UMV) şi  rezistent la cladosporium (K). Capacitatea de creştere este medie.  
Fructele sunt crocante, fără gust amar, cu broboane.  

Raportul de lungime lăţime este de 3-3,2:1.  
Se poate cultiva atât palisat cât şi nepalisat.

KAROLINA F1 (ZKI 6908 F1)
Hibrid  timpuriu  de castraveţi cornichon, partenocarpic 

cu broboane destinat conservării. Planta prezintă o creştere vegetativă 
moderată, necesitând lucrări în verde reduse. Fructele foarte bine 

proporţionate, raportul lungime lăţime fiind de 3,1-3,3:1.  
Au culoare verde închis şi nu prezintă fructe deformate datorate 
stresului tehnologic. Are rezistenţă faţă de mană, făinare, 

cladosporium şi virusul mozaic al castraveţilor. Se recomandă în 
culturi intensive atât în sere cât şi în câmp.

ZKI 104 F1 
Este un hibrid tip cornichon timpuriu, partenocarpic, cu broboane. Fructele sunt 

de culoare verde închis. Raportul lungime lăţime este de 3,0-3,1:1. Nu au tendinţa 
de a se deforma. Este excelent pentru conservare. Este rezistent la putregaiul 

alb al rădăcinilor, făinare şi tolerant faţă de virusul mozaic al castraveţilor. 
Corespunzător pentru culturi în câmp liber, palisat sau nepalisat.
  



NOSZTALGIA F1
Hibrid cu coaja ’neagră’, semitimpuriu ca perioada de coacere. 

Se caracterizează prin toleranţa remarcabilă faţă de temperaturile 
scăzute şi tendinţă minimă impotriva arşiţei solare. 
Fructele sunt de formă aproape rotundă, de culoare neagră, 
de 7-10kg. Pulpa este foarte dulce, de culoare roşu închis, 
cu seminţe mărunte, negre. Datorită miezului compact şi fermităţii 

cojii rezistă foarte bine la transport. 
Are o rezistenţă deosebită faţă de boli.

  

BRENNuS F1
Hibrid de pepene galben, tip Cantaloup ce se remarcă prin 
capacitatea mare de fructificare. Planta este vegetativă, robustă cu 

sistem foliar puternic. Rezistent la boli. Dinamica coacerii este uniformă, 
nu e predispus la piticirea fructelor în condiţii intensive. Fructele sunt de 

1,2-2kg, la coacere, pulpa, are culoare portocalie cu concentraţie mare de 
zahăr. Are un gust şi miros remarcabil. Coaja e puternic brăzdată , 

la coacere este galben verzuie cu brezde verzi. Perioada de păstrare 
e de până la 2 săptămâni după recoltare.

SuLTAN F1
Hibrid tip crimson cu coacere extratimpurie. Coloraţia 

mai deschisă oferă protecţie bună faţă de arşiţa solară. 
Capacitate bună de a lega fructe pe tot parcursul 

vegetaţiei. Fructele uniforme au greutatea de 7-9kg. 
Pulpa este compactă, densă şi de culoare roşie. Capacitate 

bună de transport şi de păstrare. Dă rezultate bune şi în 
culturi semi-intensive.
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TITAN F1
Portatltoi din familia Cucurbitaceelor ce se preteaza pentru altoirile 

pepenilor verzi si galbeni cu rezultate excelente. Are rezistenta fata de 
fuzarioza si verticilium. In rasadnite rasarirea e uniforma,capacitatea 
de inradacinare este foarte buna, altoirea se face cu mare usurinta si 

altoiul porneste in vegetatie fara intarzieri. Recomandat celor care vor 
sa asigure rezistenta si siguranta culturior prin altoire. 


