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ARDEI

SONETT F1
O să-ți placă!

• Hibrid conic alb dulce, nedeterminat, rezistent la 
virusul ofilării pete ale tomatelor (TSWV)

• Culoarea fructelor se potrivește bine nevoilor 
pieței proaspete

• Raport remarcabil de calitate comercializabilă
• Soldul fructelor extra și din categoria întâi
• Carne groasă, transportabilitate excelentă și termen 

de valabilitate
• Adaptare tehnologică largă
• Usor de cultivat
• Adunarea și forma superioară a fructelor în 

timpul cultivării
• Sistem radicular bine dezvoltat, stabil și sănătos
• Rezistenta : HR: TSWV:P0 si Tm0,1,2

GIDRAN F1
Extra la calitate, excepțional la 
mărimea fructelor!

• Indeterminateweetwhiteconichybrid, rezistent la 
Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)

• Culoarea fructelor se potrivește bine nevoilor pieței proaspete
• Raport remarcabil de calitate comercializabilă
• Număr mare de fructe extra și de 

primă categorie
• Carne groasă, transportabilitate excelentă 

și termen de valabilitate
• Tehnologic larg

adaptare
• Usor de cultivat
• Adunarea și forma superioară a 

fructelor în timpul cultivării
• Sistem radicular bine 

dezvoltat, stabil și sănătos
• Rezistenta: HR: TSWV:P0 si Tm0,1,2
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CARMA F1
Randament suplimentar, venit suplimentar!

• Este un hibrid tipic de ardei cu randament 
mare cu fructe gigantice

• Fructe de calitate excelentă
• Forma stabilă a fructelor în diferite 

condiții meteorologice și de creștere
• Vitalitate ridicată, cultivare pe termen lung
• Structură radiculară foarte bună, care 

tolerează diferite tehnologii și un 
conținut mai mare de sare

• Mentine marimea si calitatea 
fructelor pana la sfarsitul sezonului

• Rezistenta: HR: Tm0,1,2

DUETT F1
Randament ridicat, calitate uimitoare!

• Ardei dulce conic verde deschis
• Forma comercială foarte obișnuită
• Fructe tari și strălucitoare cu pulpa foarte groasă
• Durată lungă de valabilitate

• Frunziș și sistem de ramuri foarte bun
• Sistem radicular puternic
• Toleranță generală la stres peste medie
• Lățimea fructelor este de cca 7 cm lungime este de cca 12-14 cm
• Culoarea coaptă biologic este roșu
• Rezistenta: HR: Tm0,1,2
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NAVIGATOR F1
Kapia hibrid pentru tine!

• Cu corp mare tip ardei kapia roșu dulce
• Forma fructelor este potrivită pentru nevoile pieței locale
• Fructele au pulpa extrem de groasă de culoare roșie 

intensă în interior și în exterior
• Fructele au cca 160-210 g greutate
• Forma este în principal aplatizată pe două fețe
• Lățimea fructelor este de cca 7-8 cm lungime este de cca 15-18 cm
• Set de fructe de încredere

• Frunziș foarte bun, sistem radicular puternic
• Toleranță generală foarte bună la stres
• Centrale puternice cu sistem de ramificații puternic

RUBICON F1
Kapia hibrid de marime mare pentru o crestere de succes!

• Forma fructelor este potrivită pentru nevoile pieței locale
• Fructele au pulpa extrem de groasă de culoare roșie 

intensă în interior și în exterior
• Fructele au cca 170-200 g greutate
• Forma este în principal aplatizată pe două fețe
• Lățimea fructelor este de cca. 7-8 cm lungime este de cca.15-19 cm
• Set de fructe de încredere

• Frunziș foarte bun, sistem radicular puternic
• Toleranță generală foarte bună la stres
• Centrale puternice cu sistem de ramificații puternic
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MÁGUS F1
Kapia pentru cele mai bune piețe!

• Fructele se potrivesc bine nevoilor 
supermarketurilor datorită formei lor frumoase

• Colorare uniformă în verde/roșu și forma lor 
frumoasă
• Evaluările și ambalarea sunt ușoare datorită 

uniformității sale frumoase
• Foarte recomandat pentru ambalaje bi/tricolorate
• Carne groasă, formă plăcută, depozitare lungă 

și transportabilitate
• Randament mare și toleranță generală foarte largă la stres
• Calitatea fructelor este stabilă, puternică împotriva micro fisurării
• Oferim aceste fructe si pentru utilizatorii din industria 

alimentara, in special pentru dungi si zaruri

MÍTOSZ F1
Dimensiune mare, randament mare!

• Este un nou hibrid de tip kapia cu o formă 
foarte incitantă

• Forma obișnuită, aplatizată (cu două fețe) uniformă
• Fructele sunt de obicei mari (120-180 g)
• Carne de obicei groasă, cu gust dulce dulce
• Calitatea fructelor este stabilă, puternică împotriva micro cracare
• Datorita formei sale deosebite, poate fi in centrul 

petrecerilor la gratar
• Excelent materie primă și pentru industria alimentară
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TEMES F1
Mai bun decât alții!

• Ardei nedeterminat în formă de roșie dulce
• Uşor de produs, adaptare largă a tehnologiei
• Toleranță generală remarcabilă la stres
• Acest tip are un sistem extins de rădăcini și ramuri
• Primul nod este aproape de suprafață, ceea ce este o cerință 

de bază în tehnologia intensivă cu randament ridicat
• Foarte bine protectoare frunzele, fructele suspendate
• Fructe atractive-avantaj pentru piata proaspata
• Are o culoare roșu închis foarte frumoasă, potrivită 

pentru vânzarea pe piața proaspătă și feliere
• Pachet de rezistență la noutate la nivel mondial: IR: Xv:1,2,3 și CMV

BIHAR F1
Hibrid cheie în producția de ardei în 
formă de roșii!

• Usor de cultivat
• Randament foarte mare și stabil
• Rezistența la Xanthomonas vesicatoria
• Obiceiul de creștere nedeterminat combinat cu 

frunziș extrem de bun
• Sistem radicular bine dezvoltat și tulpină puternică
• Culoare roșie uniformă intensă în interior și exterior
• Mărimea fructelor se potrivește bine pieței proaspete 

și mașinilor de prelucrare a alimentelor
• Greutatea medie este de 170-300 de grame
• Rezistenta: IR: Xv: 1,2,3

REGÖS F1
În formă tot timpul!

• Ardei „mere” iute nedeterminat
• Fructele sunt agățate și au formă de semi-glob foarte uniformă
• Are o excelentă toleranță generală la stres
• Plantele sunt puternice, cu tulpina si sistemul radicular puternic
• Mărimea fructelor este de cca. 50-60mm /in 

functie de tehnologia agro si de vreme/
• Un set excelent de fructe și dimensiune perfectă pentru conservarea borcanelor

• Lider de piață în tipul său
• Rezistenta: IR: Xv: 1,2,3

10



ISPÁN F1
Mare și fierbinte!

• Hibrid de ardei iute „mere” nedeterminat, 
generativ, cu o aromă excelentă

• Tufa vitală cu sistem radicular bine dezvoltat
• Foarte bine, protejand frunzișul
• Adunarea și producția de fructe bine echilibrate
• Capacitatea de reînnoire este excelentă
• Fructe mari pulpa groasă, strălucitoare, alb strălucitor

• Dimensiune ideală pentru conserve (ardei murat 
umplut și neumplut)

BÉKÉS F1
Uniformă și dulce!

• Ardei dulce nedeterminat, „mere”, cu o 
aromă excelentă

• Obisnuinta de crestere medie puternica
• Fructe rapide și stabile
• Randament ridicat

• Fructe de dimensiuni mari pulpă foarte groasă

• Material excelent pentru 
conservare și decapare
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APOLLO F1
Calitate premium!

• Acest hibrid are o calitate excelentă în 
segmentul premium

• Perioada de valabilitate și transportabilitatea 
sunt remarcabile

• Pulpa groasă și consistență excelentă
• Hibrid de obicei prietenos pentru cultivator
• Culoare unică, strălucitoare, strălucitoare

• Transportabilitate excelentă
• Prezintă caractere vegetative moderate
• (frunze mari, sistem radicular si tulpina puternica)
• Rezistenta: HR: Tm0,1,2

IPON F1
Precoceitate, randament, mărime optimă a fructelor!

• Hibrid nedeterminat, dulce alb, blocat
• Randament timpuriu remarcabil
• Dimensiune optimă, pulpă groasă, culoare albă 

strălucitoare excelentă
• Greutate medie a fructelor: 140-160 g
• Adaptare tehnologică largă
• Sistem radicular puternic bine dezvoltat
• Perioada de valabilitate și transportabilitatea sunt remarcabile

• Rezistenta: HR: Tm0,1,2

HELIKON F1
Blocuri albe timpurii cu fructe uriașe!

• Hibrid nedeterminat, dulce alb, blocat
• Randament timpuriu remarcabil
• Carne de dimensiuni mari, tipic groasă
• Greutate medie a fructelor: 150-180g
• Adaptare largă la tehnologie
• Sistem radicular puternic bine dezvoltat
• Perioada de valabilitate și transportabilitate remarcabile
• Rezistenta : HR: Tm0,1,2
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FÓKUSZ F1
Rapid și de încredere!

• Ardei nedeterminat, dulce, cu randament ridicat, așa-
numitul ardei „de tip kavardzsik”.

• Flexibilitate și natură stabilă a fructelor pe tot parcursul 
sezonului
• Caracteristică bine echilibrată și cu randament ridicat
• Culoare verde deschis, fructe suspendate
• Crop are 180-250 mm lungime și 30-40 mm lățime
• Culoare și formă foarte stabile
• Sistem puternic de rădăcini și ramuri
• Rezistenta: HR: Tm0,1,2

ÉDES SPIRÁL F1
Forma unica, gust dulce!

• Nedeterminat, ardei dulce
• Culoare galben-verzuie deschisă
• Fructe agățate lungi, cu formă curbă
• Umărul de fructe foarte îngust
• Greutatea fructelor este de 20-30 g

• Obiceiul de creștere și frunzișul sunt foarte 
potrivite pentru producția în câmp deschis

• Perfect pentru consum proaspăt și 
produse murate

• Consistență excelentă a cărnii după procesare

CSIPŐS
SPIRÁL F1
Forma unica, gust iute!

• Nedeterminat, ardei iute
• Culoare galben-verzuie deschisă
• Fructe agățate lungi, cu formă curbă
• Umărul de fructe foarte îngust
• Greutatea fructelor este de 20-30 g

• Obiceiul de creștere și frunzișul sunt foarte 
potrivite pentru producția în câmp deschis

• Perfect pentru consum proaspăt și 
produse murate

• Consistență excelentă a cărnii 
după procesare
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RAPIRES F1
Productivitate și picătură pe tot 
parcursul anului!

• Ardei verde iute, tradițional, nedeterminat
• Fructe suspendate, gust intens iute și proaspăt
• Cultivare pe tot parcursul anului
• Fructe stabile chiar și în condiții de lumină proastă
• Toleranța la stres - în special la schimbarea 

temperaturii - este peste medie
• Fructele au 35-40 mm lățime și 160-220 mm lungime
• Greutatea medie este de 45-55 g
• Rezistenta: HR: Tm0,1,2

GIGANT F1
Pulpa crocanta, fructe gustoase!

• Hibrid dulce nedeterminat
• Are o viteză de creștere medie-rapidă
• Fructele devin de la verde închis la roșu 

închis și au formă puțin alungită
• Fructele sunt agățate, dimensiunea medie este de 70-90 mm 

lățime și 120-150 mm lungime
• Pulpa este groasă, după coacere are o culoare roșie 
intensă
• Toleranța la stres și termenul de valabilitate este peste medie
• Greutatea medie este de 150-200 g
• Rezistenta: HR: Tm0,1,2

TATAMI F1
Ajutați să depășiți provocările tot mai mari!

• Portaltoi de ardei
• Compatibilitate foarte bună la altoire, diametru mare a tulpinii
• Rădăcină dezvoltată agresivă
• Gestionarea mai eficientă a apei și a îngrășămintelor
• Tolerează foarte bine diferitele tipuri de sol
• Oferă un plus de siguranță în timpul cultivării
• Producția de ardei este posibilă acolo unde era limitată înainte
• Recomandat si in cultura fara sol
• Rezistenta: HR: TSWV:P0, Tm0,1,2 si IR: M
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Rezistenţă
Lungime
(cm)

Lăţime
(cm)

Carne
(mm)

Greutate
(g)

Creştere
obiceivarietate Gust Formă

HR IR

Apollo F1

Brillant F1

Diadema F1

Helikon F1

Ipon F1

Bihar F1

Temes F1

Carma F1

Secolul F1

Creta F1

Sonett F1

Gidran F1

Duett F1

Magus F1

Mítosz F1

Navigator F1

Rubicon F1

Fókusz F1

Rapires F1

Gigant F1

Békés F1

Regös F1

Ispán F1

Csípős Spirál F1

Édes Spirál F1

8-10

7-9

8-9

8-11

8-10

4-7

4-7

11-13

11-13

11-13

10-12

11-15

12-14

8-10

8-12

15-18

15-19

18-20

16-22

12-15

4-5

4-5

4-5

25-35

25-35

8-10

7-9

8-9

8-11

8-10

9-11

9-11

6-8

6-7

6-7

6-7

6-8

6-7

5-7

5-8

6-8

7-8

3-4

3,5-4

7-9

6-8

5-6

6-8

1-1,5

1-1,5

5-6

4-5

4-5

5-6

5-6

5-9

5-9

5-6

5-6

4-5

4-5

4-5

4-5

5-7

5-7

5-7

5-7

3-4

3-4

5-6

5-7

5-7

5-7

3

3

120-160

120-150

150-200

150-180

140-160

170-300

170-300

120-150

120-130

110-130

110-120

120-140

110-125

120-140

120-180

160-210

170-200

50-60

45-55

150-200

65-70

60-70

65-70

20-30

20-30

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

dulce

Fierbinte

dulce

dulce

Fierbinte

Fierbinte

Fierbinte

dulce

eu Tm0,1,2

eu Tm0,1,2

eu

eu Tm0,1,2

Tm0,1,2eu

eu Xv: 1,2,3.

Xv: 1,2,3.
și CMVeu

eu Tm0,1,2

eu Tm0,1,2,3

eu Tm0,1,2

TSWV: P0eu Tm0,1,2

eu TSWV: P0
Tm0,1,2

eu Tm0,1,2

eu

eu

eu

eu

eu Tm0,1,2

eu Tm0,1,2

eu Tm0,1,2

eu

eu Xv: 1,2,3.

eu

eu

eu

Tatami F1
Portaltoi de ardei

TSWV: P0
Tm0,1,2

Meu

Chei:

I = Nedeterminat
TSWV: P0 = Tomato Spotted Wilt Virus, patotip: P0 
CMV = Cucumber Mosaic Virus
Xv1,2,3 = Xanthomonas vesicatoria
M = Meloidogyne incognita, M. javanica, M. arenaria (Nematoda) 
Tm0 = ToMV, TMV, patotip:P0
Tm2 = ToMV, TMV, TMGMV, BePMV, PaMMV, ObPV, PMMoV, patotip: P1,2 Tm3 = 
ToMV, TMV, TMGMV, BePMV, PaMMV, ObPV, PMMoV, patotip: P1,2,3 ToMV = 
Tomato mosaic virus
TMV = Virusul mozaicului tutunului
TMGMV = Virusul mozaicului verde ușor al tutunului 
BePMV = Virusul peței ardeiului
PaMMV = Paprika mild mosaic virus 
ObPV = Virusul ardeiului Obuda
PMMoV = Pepper mild mottle virus

HR = rezistență ridicată
IR = rezistență intermediară
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ARDEI PENTRU COND

FONÓ F1
Rezistență superioară de înaltă calitate în pulbere!

• Boia dulce nedeterminată pentru pudră și 
produse zdrobite

• Usor de produs
• Adaptare largă a tehnologiei
• Toleranță generală remarcabilă la stres
• Acest tip are un sistem extins de rădăcini și ramuri
• Primul nod este aproape de suprafață, ceea ce 

este o cerință de bază în tehnologia intensivă cu 
randament ridicat

• Foarte bine protectoare frunzele, fructele suspendate
• Parametri de calitate excelenti
• Fructele pot fi culese fără calix
• Pachet de rezistență la noutate la nivel 

mondial: IR: Xv:1,2,3 și CMV

PALOTÁS F1
Randament ridicat și pulbere de o calitate 
extraordinară!

• Hibrid dulce lider de piață
• Cultură nedeterminată, fructe suspendate, cu randament ridicat
• Mărimea fructelor este deosebit de mare, poate fi cules 

foarte ușor și fără calix
• Este cel mai preferat hibrid între producătorii de pastă 

de boia de ardei
• Maturare concentrată, setari fiabile și conținut 

remarcabil de substanță uscată
• Materia prima pentru pulbere de o calitate extraordinara
• Creștere viguroasă, acoperire optimă a frunzișului, 

rădăcini puternice și cules foarte economic

BOLERO F1
Un record la randament si la culoare!

• Soi nedeterminat, dulce, cu fructe suspendate
• Recomandat pentru cultivare în condiții intensive de 

câmp deschis sau în cultură protejată
• Număr mare de fructe
• Conținut ridicat de culoare
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BOKSA F1
Boia de ardei foarte iute!

• Boia iute nedeterminată pentru pudră și 
pentru produse zdrobite

• Usor de produs
• Adaptare largă a tehnologiei
• Toleranță generală remarcabilă la stres
• Acest tip are un sistem extins de rădăcini și ramuri
• Primul nod este aproape de suprafață, ceea ce este 

o cerință de bază în tehnologia intensivă cu 
randament ridicat

• Foarte bine protectoare frunzele, fructele suspendate
• Parametri de calitate excelenti
• Fructele pot fi culese fără calix
• Rezistenta : HR: Tm0,1,2 si IR: Xv: 1,2,3

JUBILEUM F1
Cel mai preferat hibrid cald!

• Excelent materie primă pentru pasta de boia iute și pentru pudră
• Hibrid foarte popular, categoric fierbinte cu fructe suspendate
• Soi nedeterminat, cu maturitate mijlocie timpurie
• Lungimea fructului este de 12 cm

• Recomandat pentru condiții de creștere intensivă
• Rezistent împotriva bolii bacteriene pete frunzelor
• Venituri și profit mai mari datorită randamentului remarcabil 

de mare
• Rezistenta : HR: Tm0,1,2 si IR: Xv: 1,2,3
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GLOBAL
Singurul soi de cirese-ardei iute cu 
rezistenta impotriva bacteriilor!

• Rezistent împotriva Xanthomonas vesicatoria
• Ardei iute cireș cu tulpină tare și fructe suspendate
• Randament nedeterminat, timpuriu, mare
• Fructele sale sunt ușor plate în formă de glob, cu 

diametrul de 2,5-3 cm
• Conținut de substanță uscată 24-25%, conținut de culoare: 

170-210 ASTA
• Conținut de capsaicină: 950-1500 mg/kg 

(15000-24000 unitate Scoville)
• Rezistenta: HR: Xv 1-10

HÍRÖS
Productie economica randament mare!

• Boia iute nedeterminată
• Fructe atârnate foarte mari
• Lungimea este de 16-18 cm

• Fructe concentrate și maturare
• Conținut foarte mare de material uscat și pigment
• Recoltare usoara si economica, cultivarea este 

posibila in camp deschis si in conditii 
protejate

• Randament foarte mare

• Industria alimentară salută fructele de înaltă calitate Hirös chiar 
și în moduri „proaspete” și uscate

• Cultură oferă materie primă foarte bună după uscare
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Rezistențe
In medie

Fructe
greutatea

(g)

Capsaicina
conţinut
(mg/kg)

Culoare
conţinut

ASTA

Poziţie
de fructe

Creştere
tipvarietate Maturitate

HR IR

Dulce

din timp

din timp

din timp

din timp

mijlocul

din timp

din timp

Fierbinte

Bolero F1

Palotás F1

Fono F1

Kaldóm

Kalorez

Kárminvörös

Szegedi 80

agăţat

agăţat

agăţat

permanent

agăţat

agăţat

agăţat

sub 100

-

-

-

-

-

-

350-400

120-250

130-270

250-360

200-280

260-360

260-380

25

30

30

27

23

24

24

eu

eu

Xv: 1,2,3
și CMVeu

SD Xv: 1,2,3

eu Xv: 1,2,3

eu

eu

Jubileu F1

Szikra F1

Boksa F1

Hírös

Szegedi 178

agăţat

agăţat

agăţat

agăţat

agăţat

500-700

700-1000

1100-2000

500-800

500-700

din timp

din timp

din timp

mijlocul

din timp

Ardei iute cirese

250-350

125-170

130-170

190-250

130-190

21

21

21

35

21

eu Tm 0,1,2 Xv: 1,2,3

eu Tm 0,1,2 Xv: 1,2,3

eu Tm 0,1,2 Xv: 1,2,3

eu

eu

Global agăţat 950-1500 mijlocul 170-210 13 eu Xv: 1-10

Chei:

I = Nedeterminat
SD = Semideterminat
CMV = Virusul mozaicului castraveților
Xv1,2,3 = Xanthomonas vesicatoria, patotip 1,2,3 
Xv1-10 = Xanthomonas vesicatoria, patotip 1-10 Tm0 
= ToMV, TMV, patotip:P0
Tm2 = ToMV, TMV, TMGMV, BePMV, PaMMV, ObPV, PMMoV, patotip: P1,2 Tm3 = 
ToMV, TMV, TMGMV, BePMV, PaMMV, ObPV, PMMoV, patotip: P1,2,3 ToMV = 
Tomato mosaic virus
TMV = Virusul mozaicului tutunului
TMGMV = Virusul mozaicului verde ușor al tutunului 
BePMV = Virusul peței ardeiului
PaMMV = Paprika mild mosaic virus 
ObPV = Virusul ardeiului Obuda
PMMoV = Pepper mild mottle virus

HR = rezistență ridicată
IR = rezistență intermediară

Datele și informațiile din graficul nostru sunt pentru 

informații generale, nu pot fi tratate ca o scrisoare de 

garanție. Caracteristicile plantelor și fructelor pot fi 

influențate semnificativ de tehnologia aplicată, regiunea 

geografică, condițiile meteorologice, timpul de recoltare, 

după recoltare și tehnologia de procesare.
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PEPENI VERDICI

ATLAS F1
Vigurozitate puternică, fruct suplimentar pentru exportul timpuriu!

• Noutatea segmentului timpuriu cu acoperire excelentă a frunzelor și productivitate ridicată
• Soi timpuriu cu cantitate foarte mare din prima recoltă
• Culoarea întunecată a pielii foarte atractivă
• Are o calitate foarte bună a cărnii în segmentul timpuriu
• Vigoare puternică, acoperire bună a frunzelor și mai puțină problemă cu arsuri solare

• Întărire excelentă și reînnoire a fructelor chiar și în 
condiții proaste de stres datorită plantei viguroase

• Soi foarte fiabil cu randament bun, cu toleranță 
ridicată la stres

• Mărimea uniformă a fructelor 5-8 kg în medie
• Potrivit pentru exportul timpuriu în cutie de hârtie
• In tehnologia altoite are foarte bine

randament timpuriu cu un plus de calitate pe portaltoiul TITAN F1
• Rezistenta: HR: Fon 0,1,2

PLUTO F1
Calitate buna, dimensiune personala!

• Varietate timpurie în segmentul de mărime personală
• Întărire excelentă a fructelor datorită adaptabilității mari EC
• Productivitate foarte sigură datorită întăririi ușoare a fructelor
• O uniformitate plăcută

• Vigoarea echilibrată este cu adevărat benefică în tehnologia altoită
• Dimensiunea este potrivită pentru export în cutie mică (4-5-6 bucăți per 

cutie), randamentul de mărime de 3-5 kg   este mai mare de 85-95%
• Calitate unică, carne foarte densă, termen de valabilitate foarte bun
• Rezistenta: IR: Fon 0,1

NOSZTALGIA F1
Piele atractivă, calitate excelentă pentru 
piața locală!

• Se remarcă prin toleranță excelentă la frig, mărimea fructelor 
cocoloase și fără susceptibilitate la arsuri solare

• Are coaja total inflorita si forma de fruct rotund-oval
• Mărimea fructelor este de 6-9 kg

• Are un sistem radicular puternic, agresiv si un frunze bine 
acoperitoare
• Nu este sensibil la arsurile solare
• Întărirea excelentă a fructelor și siguranța culturii 
caracterizează acest soi chiar și în condiții extinse

• Foarte bună toleranță la frig și la stres
• Arată echilibrată, mărime uniformă
• Rezistenta: IR: Fon 0,1
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STABILO F1
Forță puternică, productivitate excelentă!

• Epoca mijlocie timpurie de recoltare
• vigoare puternică foarte bună acoperire cu frunze
• Nu este sensibil la arsurile solare
• Fruct foarte concentrat, randament mare la 

prima cules
• Marime uniforma 10-12 kg si forma rotunda
• Calitate foarte buna
• Perioada de valabilitate bună și capacitatea de a 

păstra fructele pe tulpină
• Plante bune tolerante la boli și la stres
• Calitate foarte buna, potrivita pentru vanzarea feliate
• Portaltoiul recomandat este Titan F1
• Rezistenta: IR: Fon 0,1

CHARISMA F1
Noua varietate timpurie în sezonul principal, cu termen 

de valabilitate și capacitate de depozitare unice!

• Varietate timpurie în segmentul mijlociu timpuriu
• Datorită vigoarei echilibrate mijlocii-puternice este 

ușor de crescut chiar și în tehnologia altoită
• Reînnoire foarte bună și întărire continuă a fructelor
• Nu este sensibil la arsurile solare
• Greutatea medie este de 8-12 kg cu forma foarte uniforma
• Culoarea pielii foarte frumoasă

• Calitate excelentă a cărnii, potrivită pentru vânzarea feliată
• Perioada de valabilitate foarte lungă și capacitatea de depozitare

• Portaltoiul recomandat este Titan F1
• Rezistenta: IR: Fon 0,1

GRIZZLY F1
Dimensiune mare uniformă, randament 

excelent, cererea comercianților!

• Producție foarte timpurie
• Culoare exterioară frumoasă, atractivă
• vigoare puternică, fructele sunt bine acoperite de frunze
• Uniforma de marime mare 12-14 kg ideala pentru piata 
interna
• Calitate bună, carne roșie intensă
• Productivitate fiabilă și foarte stabilă în toate 
condițiile
• Nu este sensibil la arsurile solare
• Se recomandă folosirea portaltoiului de lagenaria 

pentru altoire din cauza vigoarei puternice
• Rezistenta: IR: Fon 0,1
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NAUTILUS F1
Randament mare, timpurie, rezistent la 

arsurile solare!

• Producție foarte timpurie Rată ridicată a randamentului timpuriu

• Întărire foarte bună a fructelor
• Bun gust, calitate excelentă pentru piața internă
• vigoare foarte puternică
• Productivitate fiabilă și stabilă în diferite condiții
• Forma uniforma si marime mare 12-14 kg
• Culoarea exterioară cu dungi foarte frumoasă,

• Se recomandă utilizarea portaltoiului de lagenaria pentru altoire
• Rezistenta: IR: Fon 0,1

DELPHIN F1
Precoceitate, uniformitate excelentă a formei!

• Noua noastră varietate timpurie alungită are o 
uniformitate unică a formei și o productivitate 
excelentă pentru piața internă

• Soi timpuriu cu cantitate foarte mare din 
prima recoltă

• Punerea usoara a fructelor chiar si in stare proasta
• Dimensiune excelentă și uniformitate de formă
• Are vigoare puternică, acoperire bună a frunzelor și 

nivel ridicat de rezistență la boli în comparație cu 
celelalte soiuri timpurii

• Nu este sensibil la arsurile solare
• Calitate bună, culoare roșie intensă a pulpei
• Marime medie 8-11 kg, perfect pentru piata interna timpurie
• În tehnologia altoită are un randament timpuriu foarte bun
• Se recomandă utilizarea portaltoiului de lagenaria (ZKI 18010)
• Rezistenta: IR: Fon 0,1

DESIGN F1
Întărire excelentă a fructelor, mărime 

uniformă pentru piața de export!

• Este un hibrid complet negru, triploid, fără 
semințe, cu piele înflorită

• Timp de coacere la mijlocul timpurii

• Mărimea fructelor este de 4-6 kg fără altoire
• Are un sistem radicular puternic, agresiv si un 

frunze bine acoperitoare
• Culoarea pulpei fructelor este roșu intens și are o 

transportabilitate excelentă
• Datorită forței sale puternice, este mai puțin 

sensibil la arsurile solare
• Varietatea de polenizator recomandată este Lentus F1
• Rezistenta: IR: Fon 0,1
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Stare de cultivare ** Rezistenţă

varietate Maturitate*
(zile)

Greutate
(kg)

Carne
culoare

Păstrarea
pe tulpină

Sugerat
portaltoiVigoare Brix

Intens
din timp

Extensiv HR IR

Dună roșie rotundă-alungită timpurie

Atlas F1

Lentus F1

62-65

62-65

5-8

7-9

7

6

roșu

roșu

10-11

10-11

excelent

excelent

excelent

Titan F1

Titan F1

5

5

5

5

Fon 0,1,2

Fon 0,1,2

Sultan F1 65-70 5-9 6 roșu 10-11

Mărimea personală

Titan F1 5 5 Fon 0,1

Pluto F1 70-75 3-5 7 rosu intens 11-12 excelent Titan F1 5 1 Fon 0,1

Pielea timpurie, alungită, rotundă, neagră

Nosztalgia F1 65-70 7-9 7 roșu intens 11-12 bun ZKI 18010
lagenaria 5 5 Fon 0,1

Dună roșie rotundă alungită timpurie mijlocie

Stabilo F1

Carisma F1

75-80

72-75

10-12

8-12

9

8

roșu

rosu intens

Dună purpurie timpurie alungită și alungită

11-12 excelent Titan F1 5

5

5

5

Fon 0,1

Fon 0,111-12 excelent Titan F1

Grizzly F1

Delphin F1

Nautilus F1

70-75

70-72

70-75

12-14

8-11

12-14

10

8

10

roșu

roșu

roșu

10-11

10-12

10-11

excelent ZKI 18010
lagenaria 5

5

5

5

5

5

Fon 0,1

Fon 0,1

Fon 0,1

bun

excelent

ZKI 18010
lagenaria
ZKI 18010

lagenaria

Fără semințe

David F1

Design F1

65-70

65-70

4-6

4-6

7

7

rosu intens

rosu intens

11-12

11-12

excelent Titan F1 5

5

1

1

Fon 0,1

Fon 0,1excelent Titan F1

Varietate cu polenizare deschisă

purpuriu
dulce 76-80 9-12 8 roșu mauwe 9-10 bun 3 5 Fon 0,1

Chei:

Fon 0, 1, 2 = Fusarium oxysporum f. sp. cursele niveum 0, 1 și 2

HR = rezistență ridicată

IR = rezistență intermediară

* zilele de maturitate sunt relative, este potrivit să se compare soiurile,

zilele depind de vreme

* * 1 – mai puțin potrivit, 5 – recomandat
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PEPENI

MILICA F1
Extra devreme, profit rapid!

• Noul nostru soi galia
• Maturare extra timpurie
• Frunziș mediu puternic, rezistent
• Punerea perfectă a fructelor

• Randament remarcabil și în producția în câmp deschis
• Piele fin plasata, culoare galben aprins la maturitate deplina
• Gust extrem de delicios, brix ridicat
• Termen de valabilitate excelent (4-5 zile)
• Fructe mari: 1,3-1,7 kg/buc
• Recomandat pentru acei cultivatori care caută un soi 

timpuriu cu termen de valabilitate adecvat

JAGUAR F1
Termen de valabilitate excelent, productivitate unică!

• Varietate timpurie

• Vigoare puternică frunze plăcute și mai puține arsuri solare 
datorită vigorii puternice

• Planta robusta cu rezistenta la mucegai
• Întărire excelentă a fructelor și productivitate unică
• Piele frumoasă plasată, nu este sensibilă la crăpare
• Marime uniforma si forma ovala 2,5-3,5 kg
• Perioada de valabilitate unică în segmentul ananas, 

transportabilitate foarte bună
• Pulpa este alb-verzuie crem, cu brix ridicat 
12-13º
• Gust și miros foarte plăcut
• Recomandat pentru seră timpurie și pentru 

câmp deschis
• Rezistenta: HR: Fom 0,1 si IR: Gc, Px 1,2
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Stare de cultivare ** Rezistenţă

varietate Maturitate*
(zile)

Greutate
(kg)

Carne
culoare

Păstrarea
pe tulpină

Sugerat
portaltoiVigoare Brix

Intens
din timp

Extensiv HR IR

Pulpa verde tip Galia

Milica F1 60-65 1,3-1,7 7 verde 12-14 bun Titan F1 5 5

Px 1,2,
GcVitalia F1 65-68 1,2-1,7 9 verde-crem 12-14 excelent Titan F1 5 3 De la 0,1,2

Pulpa de tip Ananas verde-crem

Px 1,2,
GcJaguar F1 70-72 2,5-3,5 8 verde-crem 12-13 excelent Titan F1 5 4 De la 0,1

Chei:

Fom 0, 1, 2 = Fusarium oxysporum f. sp. Melonis 0, 1 si 2 cursa

Px 1, 2 = Podosphaera xanthii (syn. Sphaerotheca fuliginea) 1 și 2 rasă

Gc = Golovinomyces cichoracearum (sin. Erysiphe cichoracearum)

HR = rezistență ridicată

IR = rezistență intermediară

* datele de maturitate arată comparația între soiuri, sezonul poate afecta valorile acestuia

* * 1 - mai puțin potrivit, 5 - sugerat
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CASTRAVETI

BRUTUS F1
Excelentă materie primă pentru industria prelucrătoare, 

atât pentru câmp deschis, cât și pentru forțare!

• Castraveți de decapare partenocarpic spinos foarte timpurii
• Tip vegetativ, cu lăstari laterali puternici și 

sistem radicular puternic
• Toleranță remarcabilă la stres datorită creșterii 

puternice și sistemului radicular puternic
• Fructele sunt de culoare verde închis, au formă cilindrică frumoasă, nu au 

tendința de a se deforma și fac gemeni, își păstrează bine dimensiunea
• Raportul lungime: latime este de 3,1-3,3:1,0

• Fructele au tulpina lungă, prin urmare culesul este mai ușor
• Soi multifructiv cu 3-4 fructe pe noduri, 

producție de fructe bine echilibrată
• Este rezistent la boli, poate fi produs „chimic 
economic”
• Recomandat pentru utilizare atât în   industria de prelucrare, cât și 

pentru decaparea la domiciliu, atât în   forțarea intensivă, cât și în 
tehnologia în câmp deschis

• Rezistenta: HR: Px, Ccu si IR: Pcu, CMV

CASSIUS F1
Calitate suplimentară fără compromis!

• Castraveți partenocarpic spinați foarte timpurii 
pentru tehnologie de forțare intensivă

• Plantele au rădăcini puternice, sunt de tip vegetativ, 
cu lăstari laterali puternici

• Datorită creșterii viguroase și rădăcinilor puternice, 
toleranța la stres a plantelor este remarcabilă

• Plantați 3-3,3 plante tinere/m2
• Sunt 2-3 fructe/nod
• Fructele sunt de formă cilindrică obișnuită, de 

culoare verde închis și de formă uniformă
• Raportul lungime:lățime este: 3,4:1,0
• Tulpina fructelor este lungă, prin urmare culesul este ușor
• Rezistenta: HR: Px, Ccu si IR: Pcu, CMV
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KARAVÁN F1
Randament maxim împreună cu 
toleranță la stres!

• Hibrid de castraveți murători partenocarpici foarte 
timpurii, spinați

• Vigoare de creștere mijlocie-puternică, lăstarii laterali sunt scurti
• Fructele sunt cilindrice obișnuite, nu au tendința de a se 

deforma și fac gemeni, își păstrează bine dimensiunile
• Soi multifructiv cu 2-3 fructe per noduri
• Remarcabilă, bună toleranță la stres, chiar și din cauza oricăror 

defecțiuni agrotehnice sau condiții meteorologice neobișnuite

• Datorită rezistenței sale unice la mucegai Downey, 
poate fi produs „chimic-economic”

• Recomandat atât pentru procesare, cât și pentru utilizări pe piața 
proaspătă, atât pentru tehnologiile intensive în câmp deschis, cât 
și pentru forțare

• Rezistenta: HR: Px, Ccu si IR: Pcu, CMV MALIKA F1
răspundere și calitate înaltă!

soi timpuriu, spinat partenocarpic 
decapare chivarăș

tip enerativ cu lăstatură laterală slabă
dezvoltare, prin urmare frunzișul său 
se întinde ușor

Uite sunt cilindrice regulate, nu tind să
forma si face orice gemeni, isi pastreaza marimile 

bine soiul ulti-fructiv cu 3-5 fructe pe nod s 
rezistent la boli fungice si virusi, n sa fie produs 
'chimic-economic'
Este recomandat atât pentru procesare, cât și pentru utilizări 
în domeniul proaspăt, atât pentru tehnologiile intensive de 
forțare în câmp deschis
rezistență: HR: Px, Ccu și IR: Pcu, CMV

ZKI 104 F1
Soi cu randament ridicat, care poate 
fi produs în siguranță!

• Soi de castraveți murători timpurii, 
spinați, partenocarpici

• Are vigoare de creștere mijlocie-puternică cu 
lăstari laterali scurti

• Fructele sunt cilindrice obișnuite, nu au tendința de a se 
deforma și fac gemeni, își păstrează bine dimensiunile

• Soi multifructiv cu 2-3 fructe per noduri
• Producția de fructe bine echilibrată
• Recomandat atât pentru procesare, cât și pentru utilizări pe piața 

proaspătă, atât pentru tehnologiile intensive în câmp deschis, cât și 
pentru forțarea

• Rezistenta: HR: Px, Ccu
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ZKI 15-26 F1
Productie stabila in toate conditiile!

• Tipul semi-multi Beth-alfa
• Frunziș puternic, lăstari laterale scurte și puternice
• Fructele sunt drăguțe cilindrice, cu umerii rotunjiți, de 

culoare verde închis, lungime de 16-18 cm
• Toleranță generală remarcabilă la stres
• Recomandat pentru forțarea de 

primăvară și toamnă
• Rezistenta: HR: Px, Ccu si IR: CMV, CVYV

ZKI 15-60 F1
Calitate ridicată și randament de încredere!

• Tipul semi-multi Beth-alfa
• Frunziș mijlociu-puternic, lăstari laterali scurti și puternici
• Fructele sunt ușor nervurate, de formă cilindrică frumoasă, cu 

umerii rotunjiți, de culoare verde închis, lungimea de 15-18 cm.
• Toleranță generală remarcabilă la stres
• Recomandat pentru forțarea de primăvară și toamnă
• Rezistenta: HR: Px, Ccu si IR: CMV, CVYV
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Rezistenţă

varietate Creştere
vigoareTip Maturitate Cultivare recomandată

HR IR

Murarea

sugerat pentru câmp deschis și
pentru tehnologia de forțareBrutus F1 murătura partenocarpică, spinoasă

murătura partenocarpică, spinoasă

foarte devreme puternic Px, Ccu Pcu, CMV

suprafață plană intensivă și
susținut, forțândKaraván F1

Malika F1

foarte devreme

foarte devreme

mediu

slab

Px, Ccu

Px, Ccu

Pcu, CMV

Pcu, CMVsuprafață plană intensivă și
susținut, forțândmurătura partenocarpică, spinoasă

murătura partenocarpică, spinoasă

murătura partenocarpică, spinoasă

ZKI 104 F1

ZKI 65-13 F1

din timp

din timp

mediu

puternic

susținut, forțând Px, Ccu

Px, Ccusuprafață plană intensivă și
susținut, forțând Pcu, CMV

Castravete spinos pentru piata proaspata

Cassius F1 partenocarpică, spinoasă pentru forțare foarte devreme puternic forțare intensivă pentru piața proaspătă Px, Ccu Pcu, CMV

Beth-Alfa

ZKI 15-60 F1 partenocarpic, Beth-alfa din timp mediu forțarea de primăvară și toamnă Px, Ccu CMV, CVYV

ZKI 15-26 F1 partenocarpic, Beth-alfa din timp puternic forțarea de primăvară și toamnă Px, Ccu CMV, CVYV

Chei:

Px = Podoshaeria xanthii ex. Sphaerotheca fuliginea (mucegaiul praf)

Ccu = Cladosporium cucumerinum (Scab)

Pcu = Pseudoperonospora cubensis (mucegaiul pufos)

CMV = Virusul mozaicului castraveților

CVYV= Virusul îngălbenirii venelor de castravete

HR = rezistență ridicată

IR = rezistență intermediară
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MĂZARE

SPARTACUS
Primul la rând!

• Precoceitate suplimentară

• Numărul mare de păstăi per plantă înseamnă un randament ridicat
• Rezistență ridicată (HR) la mucegaiul pufos
• Tipul frunzișului: normal
• Culoarea semințelor proaspete: verde închis
• Maturitate: 660 °C AHU
• Seminte/pastaie: 6-7 seminte
• Rezistenta: HR: Fop1, Pv

TOLDI
Arată direcția!

• Extra precoceitate cu randament remarcabil
• Toleranță semnificativă (IR) la mucegaiul pufos
• Maturitate: 670 °C AHU
• Tipul frunzișului: normal
• Culoarea semințelor proaspete: verde închis
• Seminte/pastaie: 6-8 seminte
• Rezistenta: Fop1 si IR: Pv
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ORIENTA
Devreme și trei păstăi!

• Instalație robustă în ciuda timpurii
• Tipul frunzișului: normal
• Culoarea semințelor proaspete: verde închis
• Maturitate: 700 °C AHU
• Păstăi/nod: în mare parte 3 păstăi
• Seminte/pastaie: 6-8 seminte
• Rezistenta: Fop1 si IR: Pv

AGILAR
Baza masivă a primei reprize a 
sezonului!

• Numărul de păstăi și semințe asigură un 
randament remarcabil

• Bună toleranță la mucegaiul pufos
• Tipul frunzișului: normal
• Culoarea frunzelor: verde închis
• Maturitate: 770 °C AHU
• Pod-uri/nod: majoritatea 2-3pod-uri
• Seminte/pastaie: 10-12 seminte
• Rezistenta: Fop1 si IR: Pv
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MEDION
Seminte de mazare de marime medie - baza de calitate reala!

• Numărul mare de păstăi per plantă înseamnă un randament ridicat
• Rezistență ridicată la mucegaiul praf (Erysiphe pisi)
• Tipul frunzișului: normal
• Culoarea semințelor proaspete: verde închis
• Maturitate: 860 °C AHU
• Păstăi/nod: predominant 3 păstăi
• Seminte/pastaie: 6-7 seminte
• Rezistenta: HR: Fop1, Ep

TREIME
Concentrat, cu randament mare!

• Rezistență ridicată la mucegaiul praf 
(Erysiphe pisi)

• Tipul frunzișului: normal
• Culoarea semințelor proaspete: verde închis
• Maturitate: 880 °C AHU
• Păstăi/nod: predominant 3, 

ocazional 4 păstăi
• Seminte/pastaie: 7-8 seminte
• Rezistenta: HR: Fop1, Ep
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Maturitate Dimensiunea semințelor verzi Rezistenţă

varietate Index
Zile

comparat
la Avola

<7,5 7,5-8,2 8,2-9,3

mm

9,3-10,2 > 10,2AHU C̊ HR IR

Spartacus

Toldi

Orienta

Korvin

Lehel

Diademă

Agilar

Favorit

Medion

Treime

Villő

Torda (afila)

660 - 3 2 3,5

3,8

3,7

4,3

3,2

4

3,9

2,8
3

3,9

4,5

3,8

Fop1, Pv

Fop1

Fop1

Fop1

Fop1

Fop1

Fop1

670

700

700

700

760

770

820

860

880

900

900

- 2

0

0

0

4

5

9

12

13

14

14

2

2-3

2

2

2

2

2-3

2–3 (4)

2-3 (4)

2

2

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Fop1

Fop1, Ep

Fop1,Ep

Fop1,Ep

Fop1, Ep

Omega 910 15 2 2,8 Fop1

Chei:

Fop1 = Fusarium oxysporum f. fp. pisi 1. rasă (Fusarium wilt)

Pv = Peronospora viciae (mucegaiul pufos)

Ep = Erysiphe pisi (fainare)

HR = rezistență ridicată

IR = rezistență intermediară
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DULCI DULCI

ZKI 03060 F1
Gust excelent la maturitate timpurie, pentru industria 
de prelucrare și pentru piața proaspătă!

• SH2porumb dulce superdulce
• Maturitate timpurie, cca 72-74 zile
• Inaltimea plantei: 180-200 cm
• Amplasarea urechii: 50-70 cm
• Greutate medie a urechii (cu coji): >300 grame
• Lungimea urechii: 180-210 mm
• Diametru ureche: 46-48 mm
• Forma urechii: cilindrică, tocită
• Numărul rândului nucleului: (12) 14-16
• Recuperare (% din porumb tăiat per 

greutate verde): 40% <
• Forma miezului: lung
• Adâncimea miezului: 10-12 mm
• Culoarea miezului: galben tipic
• Culoarea cojii de porumb: verde intens
• Toleranță ridicată la stres
• Rezistenta: IR: Ps, Et

ZKI 03310 F1
Gust excelent, randament ridicat pentru industria de 
prelucrare și pentru piața proaspătă!

• SH2porumb dulce superdulce
• Maturitate medie, cca 78-80 zile
• Inaltimea plantei: 200-220 cm
• Rezistent la cazare
• Amplasarea primei urechi: 70-80 cm
• Greutate medie a urechii (cu coajă): > 400 grame
• Lungimea urechii: 230 mm
• Diametru ureche: 50 mm
• Forma urechii: tocită
• Numărul rândului nucleului: 16-18
• Recuperare (% din porumb tăiat per 

greutate verde): 40% <
• Forma miezului: lung
• Adâncimea miezului: 11-12 mm
• Culoarea miezului: galben auriu
• Culoarea cojii: verde intens
• Toleranță ridicată la stres
• Randament ridicat

• Vigurozitate puternică, răspundere mai mică pentru ventuze, fermitate bună a tulpinii
• Rezistenta: HR: MDMV si IR: Ps, Et
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ZKI 03350 F1
Ureche uriașă, randament mare, plantă puternică!

• SH2porumb dulce superdulce
• Maturitate medie, cca 80-81 zile
• Pentru procesare și pentru piața proaspătă
• Inaltimea plantei: 210-230 cm
• Rezistent la cazare
• Amplasarea primei urechi: 90 cm
• Greutate medie a urechii (cu coajă): mai 

mult de 450 de grame
• Lungimea urechii: 240 mm
• Diametru ureche: 52 mm
• Forma urechii: tocită
• Numărul rândului nucleului: 16-18
• Recuperare (% din porumb tăiat per 

greutate verde): 40% <
• Forma miezului: lung
• Adâncimea miezului: 12 mm
• Culoarea miezului: galben auriu
• Culoarea cojii: verde intens
• Toleranță ridicată la stres
• Randament ridicat

• Vigurozitate puternică, răspundere mai mică pentru 
ventuze, fermitate bună a tulpinii

• Rezistenta: HR: MDMV si IR: Ps, Et

Plantă
înălţime
(cm)

Ureche

greutate
(g)

Rezistență/Toleranță
varietate Maturitate

(zile)
prima ureche

plasare
Lungimea urechii

(mm)
Nucleu
rândul Nr.

Tip Remarci

HR IR

Gust excelent
devreme

segment
ZKI 03060 F1 SH2 72-74 180-200 50-70 180-210 > 300 (12) 14-16 Ps, Et

Toleranta la stess,
rezistenţă,
randament ridicat

ZKI 03310 F1 SH2 78-80 200-220 70-80 230 > 400 16-18 MDMV Ps, Et

Uniformitate,
toleranta la stresZKI 03350 F1 SH2 80-81 210-230 90 230-240 > 450 16-18 MDMV Ps, Et

Chei:

MDMV - Virusul mozaicului pitic al porumbului 

Ps = Puccinia sorghi (Rugina comună)

Et = Exserohilum turcicum/Helminthosporium (Blinght de frunze de porumb de nord)

HR = rezistență ridicată

IR = rezistență intermediară
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ROSII

MOBIL
Tradiție și calitate!

• Varietate determinată cu frunză mare
• Fructe alungite-rotunde, mari
• Fructele pot fi culese fără tulpină
• Este ideal pentru producerea pastei, dar potrivit si 

pentru consumul pe piata proaspata
• Recomandat pentru producția în câmp deschis
• Este un soi cu randament deosebit
• Rezistenta: HR: V, F

KORALL
Excelenii mănâncă cu două scopuri!

• Determinați varietatea
• Are vigoare de creștere mijlocie-puternică și 

frunze deschise
• Forma obișnuită de glob și fructe mari
• Fructele pot fi culese fără tulpină
• Recomandat atât pentru piața în stare proaspătă, cât și 

pentru utilizare în procesare

• Recomandat pentru producția în câmp deschis
• Rezistenta: HR: V, F

O.N.U.
Soi timpuriu cu randament ridicat 
pentru recoltare mecanică!

• Hibrid de tomate de procesare timpurie, cu randament mare
• Folie deschisă, mijlocie
• Fructe de forma ovala, 80-90 grame, cu culoare 

excelenta si brix inalt
• Maturare concentrată
• Ideal pentru recoltarea la mașină
• Rezistenta: HR: V, F
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Fructe Rezistenţă

varietate Creştere
vigoare

Maturitate
(zile) Remarci

Formă Greutate
(g) HR IR

soi de piata proaspata, rosu inchis, ferm
carneKorall D 125-130 B 120-130 V, F

varietate de piață proaspătă, mare
randament, dimensiune mare

Mobil D 130-135 A 130-135 V, F

concentrat, uscat echilibrat
O.N.U D 123-125 C 65-75 continutul materiei V, F

Chei:

D = Determinat

A = rotund alungit B = 

rotund

C= Alungit

V = Verticilium alboatrum

F = Fusarium oxysporum f. lycopersicum, rasa 1

HR = rezistență ridicată

IR = rezistență intermediară
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CEAPĂ

SONKAHAGYMA
Bucătăria este goală fără ea!

• Maturitate mijlocie timpurie

• Specialitate ceapă de formă cilindrică
• Mai puțin picant, excelent pentru salate
• Durată lungă de depozitare în condiții optime

VITÉZ
Dacă ai nevoie de condimente, 

nu de o simplă ceapă!

• Aceasta este o varietate de ceapă tradițională maghiară
• Închis, culoare maro cupru, becuri atrăgătoare
• Becuri de dimensiuni medii, cu diametrul de 5-7 cm
• Conținut ridicat de substanță uscată

• Bună capacitate de depozitare

• Solame exterioare remarcabile, bine închise
• Aroma sa este viguroasa, este esentiala pentru gatit
• Randament ridicat
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TÉTÉNYI RUBIN
Gardianul gustului tradițional!

• Maturitate mijlocie-tardivă

• Potrivit pentru recoltarea la mașină
• Colorare bună și reținere a pielii
• Excelenta toleranta la boli
• Capacitate remarcabilă de stocare

varietate Maturitate
(zile)

Maturitate Culoare/Formă Retenția pielii
(stabilitate)

Capacitate de stocare
(luni)

Sonkahagyma

Vitéz

120

130

120

mijlocul timpuriu

târziu

mijloc-tarziu

mediu

excelent

bun

5-6

7-8

5-6Tetényi rubin
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