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Hibrizi partenocarpici
- cu țepi
Ultimii ani au fost printre cei mai remarcabili ani

Hibrizi partenocarpici
- cu perișori (făra țepi)
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Recomandări pentru
producția de castraveți
cornichon
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Cele mai des
întâlnite boli și dăunători

Condițiile climatice schimbătoare din ultimele sezoane
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pentru cultivatorii de castraveți din întreaga Europă.
au pus la încercare chiar și pe cei mai experimentați
cultivatori de castraveți. Au fost ani cu primăveri reci și
ploioase, urmate apoi de veri călduroase cu zile toride
și nopți reci, iar zilele de toamnă au fost înnorate și
reci. Problemele au apărut atât datorită condițiilor
prielnice pentru apariția și dezvoltarea manei castraveților, dar și a atacului de păianjen. La finalul culturii,
producțiile au fost cu 10-15 % mai mici decât media, în
aproape toate zonele.

Fertilizare Optimă
- cultura în spații protejate
Legendă rezistențe

Hibrizi
partenocarpici
- cu țepi
Kybria RZ F1
Ccu/Px

CMV

•• Hibrid partenocarpic de tip multifruct, cu țepi, foarte productiv
destinat cultivatorilor profesioniști.
•• fruct de culoare verde închis, cu țepi fini, ușor de recoltat
•• fructele au formă cilindrică și nu sunt predispuse la deformare,

Cu toate acestea, în ciuda tuturor dificultăților întâmpinate pe parcursul anului, majoritatea cultivatorilor
de castraveți au terminat anul financiar pe profit și se
îndreaptă optimiști către noul sezon.
Alegerea unui hibrid modern este soluția cea mai bună
pentru condițiile unui climat dificil, presiunea ridicată
de boli și cerința mare de alimente sigure și sănătoase.
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Kybria RZ

Preocuparea permanenta a companiei Rijk Zwaan
este crearea de noi hibrizi, care sunt foarte productivi și foarte rezistenți la diverși agenți patogeni, dar
totodată asigură constant fructe de calitate excelentă,
chiar și în condiții de stres. Calitatea nu este un subiect
de negocierea la Rijk Zwaan.
În această broșură, dorim să vă prezentăm hibrizi
consacrați și totodată să introducem câțiva hibrizi noi
promițători.

Sharing a healthy future

obținându-se fructe de calitate superioară chiar și în condiții de
stres.
•• în condiții optime de cultură, poate produce 3-5 fructe/axil,
acestea dezvoltându-se una câte una, ceea ce asigură o producție si
o recoltare continuă

Comentariu Petrescu Rovel
- Director tehnic Sere Popești
Fără să par lipsit de modestie, pot să spun că am
o foarte bună experiența în cultura castraveților în
seră. În cei peste 20 de ani de activitate în producția
de legume și în special în producția de castraveți de
tip cornichon, am lucrat cu foarte multi hibrizi de
castraveți, pot spune fără exagerare cu toți hibrizii
de castraveți, de la toate firmele de top din acest
segment. Pe lângă hibrizii pe care i-am folosit efectiv
în cultură, am testat alte sute de hibrizi. În anul 2008
am primit pentru testare hibridul Kybria RZ F1.

•• Raport L:D – 3,1:1
•• Dimensiunea ideală de recoltare, 6-9cm

Recunosc faptul că rezultatele după prima testare

•• Aspect exterior plăcut de la prima fază de dezvoltare până la

nu au fost unele foarte bune. Nu au fost foarte bune

recoltare

pentru că noi am fost surprinși de capacitatea de

•• Calitate deosebită pentru consum în stare proaspătă, procesare

fructificare, implicit de productivitatea acestui

și industrializare începând din primăvară și până toamna.

hibrid și nu am gestionat bine timpii de recoltare. În

•• Nu este sensibil la deformări și apariția golurilor în pulpa fructului

următorul sezon și de fiecare dată când în planul de

•• Hibrid cu productivitate ridicată și timpurietate foarte bună

cultură am avut castraveți de tip cornichon, Kybria

•• Portul plantei este deschis, recoltarea fructelor și aplicarea pesti-

RZ a ocupat toată suprafața destinată acestei specii.

cidelor este ușoară și eficientă

Pot spune fără niciun fel de rezervă ca acest hibrid

•• Lăstarii laterali nu se dezvoltă foarte puternic, prin urmare costu-

este un hibrid pentru profesioniști, pentru cultivatorii

rile lucrărilor în verde (ciupirea lăstarilor) sunt cu 15-20 % mai mici

adevărați. Performanța obținută cu Kybria RZ F1 este

decât la alți hibrizi

una extraordinară, 160 tone/ha pe ciclul II de cultură

•• Kybria RZ este un hibrid modern, destinat cultivatorilor interesați

în seră, dimensiune fruct 6-9 cm. Calitatea fructelor

atat de producții foarte ridicate, cât si de o calitate excelentă a

este impecabilă, acestea sunt solicitate atât pe piața

fructelor

de legume proaspete cât și pentru industrializare

•• Recomandat cultivatorilor profesioniști pentru cultura din sere și

- conservare. În concluzie, Kybria RZ are o singură

solarii, dar și palisată în câmp deschis

problemă, ne pune pe toți la treabă pentru ca produce
foarte mult.
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Lenara RZ

Lenara RZ F1 NOU!
(RZ 12-77)

Ccu/Px

CMV

•• Hibrid partenocarpic, cu țepi, special pentru cultura în sere și solarii

Cantara RZ

Comentariu Marcel Meșca
-Producător loc. Matca,
jud. Galați

Comentariu Marian
Bărbieru - Producător
loc. Matca jud. Galați

Chaikovskiy RZ F1
•• Hibrid partenocarpic cu țepi, reco-

•• Cel mai nou hibrid de la Rijk Zwaan, de

(RZ 12-78)

Ccu/Px

CMV

Cantara RZ F1 NOU!
(RZ 12-306)
Ccu/Px

CMV

•• Hibrid ușor de cultivat, cu productivitate ridicată

În faza de testare, sub numărul de cod RZ

Acest hibrid l-am testat împreună

mandat pentru cultivarea în sere și solarii

tip partenocarpic cu țepi pentru cultivare

•• Fructe uniforme, cu aspect deosebit, de culoare verde închis și cu țepi de mărime

12-77, acest hibrid mi-a lăsat o impresie

cu Lenara RZ (RZ 12-77), hibridul

•• Tulpina principală se dezvoltă puternic,

în spații protejate.

medie

foarte bună și a devenit foarte rapid un

Chaikovskiy RZ, fiind sub număr de cod

iar internodiile sunt de mărime medie

•• Timpurietate și productivitate foarte

•• Hibridul Lenara RZ se caracterizează prin fructe perfect cilindrice ca formă și care

hibrid despre care producătorii din zona

12-78. Rezultatele obținute după primul

spre mare

bună.

nu sunt sensibile la deformare chiar și în condiții de stres!

mea (Matca) au devenit foarte interesați.

test nu au fost foarte concludente și

•• Deși creșterile lăstarilor laterali nu sunt

•• Portul plantei este asemănător cu al

•• Raport L:D – 3,3:1

Începând cu anul 2012, RZ 12-77 a devenit

am reluat testele în anul următor. Am

atât de viguroase, cultura nu trebuie să fie

hibridului Lenara RZ F1

•• Fructele au aspect atractiv, se dezvoltă încet de la mărimea 12-14 cm înainte,

Lenara RZ F1. Datorită calităților sale, acest

încercat pe cât posibil să respect tehno-

prea densă.

•• Plantele au vigoare medie, iar dezvol-

îngroșându-se mult mai târziu decât alți hibrizi, prin urmare cultivatorii au o

hibrid a devenit foarte popular, într-un

logia recomandată de reprezentantul

•• În condiții optime de cultivare, leagă

tarea lăstarilor laterali este moderată.

perioadă mai lungă de recoltare

timp relativ scurt. Vigoarea foarte bună a

firmei Holland Farming iar rezultatele au

2-3 fructe/axil

•• Datorită sistemului radicular foarte

•• Hibridul leagă foarte ușor, în condiții favorabile între 2-4 fructe/axil, nefiind

plantelor, producția ridicată, capacitatea

fost excepționale.

•• Procentul de pierdere al fructelor (avor-

puternic se dezvoltă și fructifică bine și în

sensibil la avortarea fructelor

de regenerare și mai ales calitatea fructelor

tarea) este scăzut chiar și în condiții de

condiții nefavorabile de cultură.

•• Datorită portului deschis, costurile cu întreținerea culturii sunt scăzute și prezintă

sunt atuurile acestui hibrid. Fructele au un

Cunosc bine și ceilalți hibrizi de castraveți

stres sau la recoltarea fructelor mai mari

•• Fructele au țepi proeminenți, formă

rezistență împotriva bolilor produse de ciuperci

aspect comercial deosebit, indiferent la ce

tip cornichon de la Rijk Zwaan: Kybria RZ,

(12-15 cm).

cilindrică și culoare verde închis

•• Tolerant la perioada cu zile scurte, vreme înnorată și din aceste motive, hibridul

mărime sunt recoltate.

Lenara RZ și Karaoke RZ. Eu fiind foarte

•• Fructele sunt uniforme, de culoare

strălucitor.

mulțumit de cei menționați anterior,

verde închis, țepii sunt proeminenți (cei

•• Raport Lungime : Diametru = 3,3 : 1.

Culoarea, forma și gustul sunt perfecte

inclusiv de Chaikovskiy RZ. În primul

mai proeminenți din sortimentul RZ

•• Leagă foarte bine fructele, produce 2,5

pentru un castravete de salată, dar și pentru

ciclu de cultură îl cultiv în combinație cu

•• Raport L:D – 3,4:1

-3 fructe/axil și nu este sensibil la avor-

conservare. În piața noastră de legume,

Lenara RZ, iar în ciclul II alături de Kybria

•• Datorită sistemului radicular puternic

tarea florilor.

producătorii de castraveți care cultivă

RZ. La noi piața cere primăvara - vară

se dezvoltă foarte bine și în condițiile din

•• Recomandăm cultivarea în ciclu I de

Lenara RZ, în special în ciclul I termină

fructe mai mari, de 12-14 cm pentru

vară și toamnă

cultură datorită timpurietății bune și tole-

primii de vândut marfa. După ce s-au

salată, iar de la sfârșit de august - început

•• Recomandat pentru cultura în sere și

ranței ridicate la luminozitate scăzută.

terminat castraveții Lenara RZ, încep să

de septembrie cererea se schimbă și se

solarii.

•• Destinație: consumul în stare

vândă și ceilalți producători care au cultivat

cer fructe de 6-9 cm pentru conservare.

alte varietăți. După părerea mea dar și după

Pentru mine alegerea făcută consider

părerea multor fermieri din zonă, în prezent,

că este una ideală: prima cultură

Lenara RZ, cel puțin pentru cultura din ciclul

Chaikovskiy RZ + Lenara RZ, a doua

I este varianta cea mai bună.

cultură Kybria RZ + Chaikovskiy RZ.

Lenara RZ este cea mai bună alegere pentru plantările timpurii din primăvară
•• Recomandat pentru cultura în sere și solarii.
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Karaoke RZ

Karaoke RZ F1
Ccu/Px

CMV/Pcu

Liszt RZ F1
Ccu/Px

CMV

NOU!

Sound RZ

Shakthi RZ F1 NOU!
Ccu/Px

CMV/PRSV/WMV/ZYMV/Pcu

Sound RZ F1 NOU!
(RZ 12-302)
Ccu/Px

CMV

Comentariu Lazăr Melu
- Producător loc Barcea,
jud Galați

•• Hibrid partenocarpic, cu țepi destinat

•• Hibrid partenocarpic nou, promițător, cu țepi, recomandat

consumului în stare proaspătă, dar și

pentru cultivarea în câmp deschis la sol

•• Hibrid partenocarpic de înaltă calitate,

•• Hibrid partenocarpic cu țepi, ușor de

pentru procesare

•• Portul plantei este deschis, prin urmare recoltarea este ușoară

cu țepi, recomandat pentru cultura în

cultivat, recomandat pentru cultura pali-

•• Plantele au vigoare medie spre mare,

iar costurile sunt considerabil reduse

câmp deschis, direct pe sol

sată in câmp

prezintă un foliaj sănătos care nu este

•• Hibridul prezintă capacitate de regenerare ridicată, plante

•• Fructele cilindrice prezintă o formă și

•• Plante de vigoare mare cu dezvoltare

sensibil la făinare, având o capacitate

foarte robuste, sănătoase, fiind ușor de cultivat și în condiții mai

calitate internă perfectă chiar și în condiții

intensă a fructelor și pe lăstarii laterali

mare de regenerare, ceea ce asigură o

dificile.

de stres

•• Frunzele sunt mici și de culoare verde

cultură de lungă durată

•• Calitatea interioară perfectă (miez mic, textură crocantă) și

•• Fructele sunt crocante, nu sunt

închis

•• Fructele uniforme, de culoare verde

aspect exterior plăcut

sensibile la deformare, raportul

•• Foliajul nu este sensibil la boli cauzate

închis și formă regulată sunt apreciate la

•• Hibridul Liszt RZ este rezistent împotriva bacteriozelor

Lungime:Diametru se menține stabil pe

de ciuperci, prin urmare costurile de

orice mărime recoltată

•• Prezintă producții ridicate, chiar si la recoltarea de fructe cu o

întreaga perioadă de recoltare

protecție fitosanitară sunt mai scăzute

•• Fructul prezintă un miez (interior) mic,

dimensiune mică (3-5 cm, 5-8 cm) de la începutul culturii până la

•• Calitatea fructelor corespunde celor

comparativ cu alți hibrizi

iar pulpa fructului este crocantă

finalul perioadei lungi de cultivare

mai ridicate standarde

•• Toleranță deosebită la stres și capaci-

•• Produce 2-3 fructe/axil, prin urmare

•• Hibridul produce fructe perfecte, indiferent de mărime, cu o

•• Raport L:D – 3,1:1

tate ridicată de regenerare

Cu ajutorul reprezentantului firmei

producția este ridicată

calitate excelentă pentru procesare

•• Fructele hibridului Shakthi RZ se

•• Fructe de calitate înaltă în orice stadiu

Holland Farming, respectând pe

•• Raport L:D – 3,1:1

•• Raport L:D – 3,1:1

pretează a fi recoltate de la mărime mică

de recoltare

cât posibil tehnologia recomandată

•• Se recomandă cultivarea în câmp

•• Se recomandă cultura în câmp deschis, direct pe sol.

până la medie, pentru cultura în câmp,

•• Raport L:D – 3,1:1

de acesta, am reușit o producție de

pe sol

•• Se recomandă cultura palisată în câmp

aproximativ 70 tone/ha. Mă consider

deschis la sol și în sere, solarii.

În ciuda previziunilor dezastroase
făcute de majoritatea celor cu care
am discutat la începutul anului 2014,
despre cultura de castraveți din câmp
deschis în sistem palisat, cu hibridul
12-302 RZ am demonstrat că se poate.
Din câte am observat, este un hibrid
dedicat acestui tip de cultură. Între
timp hibridul sub număr de cod 12-302
RZ, a primit numele de Sound RZ F1.

•• Datorită sistemului radicular puternic

un cultivator cu experiența și cu rezul-

dezvoltat,foarte agresiv, hibridul asigură

tate foarte bune în cultura protejată

recolte profitabile chiar și în condiții

și recunosc că și eu am fost sceptic la

tehnologice mai puțin performante

început. Rezultatele obținute în acest

•• Plante de vigoare mare cu capacitate

an m-au făcut să iau hotărârea de a

de regenerare deosebită

extinde suprafața cultivată cu castra-

•• Foliajul prezintă rezistență ridicată la

veți în câmp deschis pentru anul viitor.

mana castraveților și a virușilor comuni.

Fabrica de conserve “CONTEC” din

•• Se recomandă cultura în câmp deschis,

Tecuci, jud Galați, a inițiat acest proiect

direct pe sol.

pentru a beneficia de fructe de calitate
pentru conservele pe care le produce.
Rezultatele din acest an sunt încurajatoare iar pentru anul viitor sperăm
să avem rezultate excelente deoarece
acum avem toate premisele în acest
sens.
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Majestosa RZ

Hibrizi partenocarpici
cu perișori (fără țepi)

Chaikovskiy RZ

Recomandări pentru
producția de castraveți cornichon
Nota RZ F1

NOU!

Majestosa RZ F1

Trilogy RZ F1

•• Unul dintre cei mai de încredere hibrizi

•• Hibrid partenocarpic, de tip multifruct,

partenocarpici cu perișori

de mare succes, ce formează fructe pe

•• Hibrid partenocarpic, de vigoare mare,

•• Fructele sunt de culoare uniformă,

tulpina principală

verde închis
•• Raport L:D – 3,2:1

Cultură spații
protejate

Cultură
câmp
deschis

Cultură
palisată

Cultură
la sol

Consum stare proaspătă

Industrializare

Fructe mici

Fructe mari

K araoke RZ

















fructele cu perișori se pot recolta la orice

Kybr i a RZ







•• Plantele au vigoare mare și dezvoltă

mărime de dezvoltare







•• Prezintă lăstari laterali ce se dezvoltă

Sh akt h i RZ



foarte puțini lăstari laterali

•• Foliajul este sănătos, foarte puțin

•• Frunzele sunt sănătoase și sunt de

puternic, însă datorită frunzelor mici,

Li s z t RZ









sensibil la mana castraveților

mărime medie

portul este deschis și fructele sunt ușor de





•• Se recomandă cultura în sere, solarii și

•• Costuri scăzute cu forța de muncă

recoltat

în câmp deschis.

manuală

•• Foliajul este sănătos, nu este sensibil





•• În medie produce 3-4 fructe/axil – hibrid

Ccu/Px

CMV/ZYMV

(RZ 12-43)

Ccu/Px

CMV

Hibrizi cu țepi

CMV/Pcu







C an tara RZ





Le n ara RZ





la Didymella (Putregaiul tulpinii), Pătarea

Chaikovskiy RZ







de tip multifruct

unghiulară a frunzelor și este rezistent

•• Raport L:D – 3,2:1

împotriva virușilor comuni ai castraveților

Sou n d RZ













•• Procentul de pierdere al fructelor

•• Fructele de formă cilindrică, au culoare









(avortarea) este foarte scăzut, aproape

uniformă, verde închis

inexistent

•• Raport L:D – 3,1:1









•• Fructele au formă cilindrică, sunt

•• Capacitate excelentă de regenerare,









de culoare verde închis și sunt ușor

hibrid ideal pentru cultura de lungă

marmorate

durată

•• Se recomandă pentru cultura pali-

•• Se recomandă cultura palisată în câmp

sată atât în sere și solarii cât și în câmp

deschis.

Hibrizi cu
perișori

Ccu/Px

Hibrid

Trilogy RZ







Majestosa RZ











Nota RZ












deschis.
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Fertilizare Optimă
- cultura în spații protejate

Cele mai des
întâlnite boli și dăunători
Putregaiul tulpinilor
(Didymella bryoniae)

În general 1000 L de apă de irigat ar trebui să conțină 1,0-1,5 kg de îngrășământ cu un

Boala poate afecta atât tulpinile cât și

de îngrășăminte (branduri) sunt recomandate pentru utilizare în cultura castraveților,

frunzele. Simptomele apărute pe frunze

însă cel mai important factor este raportul corect al nutrienților si solubilitatea

sunt în formă de “V”, având o colorare

acestora.

raport al nutrienți pretabil pentru perioada de cultivare adecvată plantei. Câteva tipuri

maronie, dezvoltându-se de la margine
Viroze

către interiorul frunzei. Poate cauza

•

ofilirea întregii frunze. Didymella poate

Pseudoperoospora

Viroze

cauza rupturi ale tulpinii iar la baza aces-

Frunzele devin marmorate, pestrițe,

teia pot apărea picături mici, cleioase, de

Mana castraveților
(Pseudoperonospora cubensis)

marginea lor se curbează în jos, devin

culoare maro deschis. Infecția netratată

Frunzele afectate prezintă pete unghi-

încrețite și își reduc mărimea. Fructele

duce la ofilire, iar mai târziu, la moartea

ulare galbene de 5-8 mm care nu se

infestate sunt noduroase, pestrițe și

plantei. Trebuie evitată cultivarea prea

desprind niciodată de pe frunze. Pe

deformate. Virozele pot fi prevenite doar

densă, plantele fiind predispuse la

partea inferioară a petelor se dezvoltă

printr-un control intens al vectorilor (afide

veștejire rapidă și sensibile la infecția

un miceliu de culoare cenușie. Infecția se

și tripși) și prin eliminarea din cultură a

cu Didymella. Se poate combate cu

instalează atunci când umezeala persistă

plantelor infectate pentru a reduce riscul

următoarele produse: Bravo 500, Topas,

pe frunze mai mult timp (aprox. 4 ore) și

infecțiilor ulterioare. Hibrizii Rijk Zwaan

Systhane Duplo.

când temperatura înregistrează valori

sunt rezistenți (HR sau IR - verificați cu

Didimella

atenție descrierea hibrizilor) împotriva

de 16-17 oC. Combaterea se poate face
atât cu fungicide de contact, având ca

CMV și ZYMV, iar pentru a controla alte

substață activă fosfonatul de potasiu,

tipuri de viroze semintele hibrizilor nostri

produsul ATLANTE, un produs foarte

sunt supuse tratamentului termic.

eficient, cât si cu fungicide sistemice

Săptămâni după plantare
Săptămâna 1.

N: P 2O 5: K 2O

Soluție %

Solinure GT
11:35:11

Litri/zi/plantă

0, 2

0,2 L la fiecare 3 zile

Săptămâna 2.

Solinure GT
14: 06: 23

0, 12

Aprox. 0,4/zi

Săptămâna 3-4.

Solinure GT
20: 20: 20

0, 12

Aprox.0,5/zi

Săptămâna 5-6.

Universol
23: 06: 10

0, 15

Aprox.0,7/zi

Săptămâna 7-8.

Universol
18: 11: 18

0, 15

Aprox.0,7/zi

Începând cu săptămâna 9 până
la sfărșit

Solinure GT
14: 06: 23

0, 12

Aprox.0,5/zi

La fiecare 10-14 zile, in functie
de evolutia culturii si agrofond

Razormin

1,5-2ml/1l apa

Minim 0,3l/aplicare

La fiecare 10 zile, in functie de
evolutia culturii si agrofond

Solinure
11: 35: 11

0, 12

Aprox.0,5/aplicare

(Aliette, Curzate, Acrobat, Proplant,
Infinito, etc.) . Aplicarea fungicidelor se

Se recomandă Calciu suplimentar CAN17, în mod normal 7 kg Nitrat de Calciu (pentru

recomandă a fi aplicate alternativ, în 2-3

5000 plante)/săptămână, începând din a 3-4a săptămână după plantare, până la finalul

tratamente.

sezonului.

Pătarea unghiulară
(Pseudomonas syringae pv.
Lachrymans)
Acarieni

Legendă rezistențe

Pe frunze apar mici pete unghiulare (3-5
mm) de culoare gălbuie care trec în maro,

Acarieni

înconjurate de o zonă verde deschis, care

Pe suprafața frunzelor apar pete

mai târziu se maronesc intens iar, în final,

albe-argintii de 1-1,5 mm în diametru,

centrul petelor se usucă și cade, frunzele

adesea petele se confundă cu carența

având un aspect perforat. Se poate

de microelemente. Pe partea inferioară a

combate cu produse pe bază de cupru

Afide-Tripsi

High resistance - Nivel ridicat de rezistență

frunzelor, în apropierea nervurilor, se pot

iar frunzele infectate, în mod normal,

Frunzele se răsucesc în jos, pe partea

Intermediate resistance - Nivel intermediar de rezistență

observa insecte mici de 0,3-0,8 mm. Dacă

trebuie eliminate de pe plantă.

inferioară a frunzelor apar dejecții lipi-

numărul lor crește se poate observa și

Pseudomonas

Afide-Tripsi

Rezistențe

cioase și se pot observa afide verzi sau

Ccu:

Cladosporium cucumerinum – Cladosporiza castraveților

negre de 1-2 mm.

CMV:

Cucumber mosaic cucumovirus – Virusul mozaicului la castraveti

inferioară a frunzelor. Pentru a ține

Combaterea se face cu unul din urmato-

Px:

Podosphaeria xanthii – Făinarea castravetilor

sub control păianjeni, este importantă

arele insecticide, (Karate Zeon, Actara,

Pcu:

Pseudoperonospora cubensis – Mana castravetilor

observarea primelor simptome și apoi

Mospilan, Laser).

CVYV:

Cucumber vein yellowing ipomovirus – Virusul galben al nervurilor la castraveti

utilizarea acaricidelor (Sanmite, Vertimec

Nu uitați că menținerea sub control a

WMV:

Watermelon mosaic potyvirus - Virusul mozaicului la pepeni verzi

etc). Vremea caldă și uscată favorizează

afidelor si a tripsului este cel mai impor-

PRSV:

Papaya ringspot potyvirus

dezvoltarea păianjenilor.

tant mod de a evita infecțiile cu viroze.

apariția pânzei de păianjen, tot pe partea

Pentru creșterea eficacității tratamentelor fitosanitare aplicate foliar,
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România - Reprezentant și Distribuitor

Holland Farming Agro
Str. Drumul Osiei, Nr 74, București, sector 6, cod 062395
Tel: 004 021 410 2165, 004 021 314 5071/73
Fax: 004 021 410 0889
Mail: office@hollandfarming.ro
Web: www.hollandfarming.ro
www.facebook.com/hollandfarming.ro/
Marius Velea - Director general
Tel: 004 0744 545 867
Mail: marius.velea@hollandfarming.ro

George Puican - Director executiv
Tel: 004 0740 187 403
Mail: george.puican@hollandfarming.ro

Anca Natalia Sala
dir. vânzări zona NORD-VEST
Tel: 004 0749 288 087
Mail: anca.sala@hollandfarming.ro

Florina Creangă
specialist horticultură
Tel: 004 0752 288 083
Mail: flori@hollandfarming.ro

Mihaela Mateiu Filote
reprezentant regional CENTRU
Tel: 004 0752 288 099
Mail: mihaela.mateiu@hollandfarming.ro

Florentina Vrîncianu
reprezentant regional EST
Tel: 004 0752 288 082
Mail: florentina@hollandfarming.ro

Corina Mihaela Hîncu
reprezentant regional SUD-EST
Tel: 004 0741 059 163
Mail: corina.hincu@hollandfarming.ro

Sever Meleru
reprezentant regional SUD
Tel: 004 0752 288 081
Mail: sever.meleru@hollandfarming.ro

Marius Miclean
reprezentant regional CENTRU-NORD
Tel: 004 0752 288 472
Mail: marius.miclean@hollandfarming.ro

Ionuţ Țabără
reprezentant regional SUD-EST
Tel: 004 0752 288 089
Mail: ionut.tabara@hollandfarming.ro

Francisc Kelemen
reprezentant regional NORD-VEST
Tel: 004 0752 288 473
Mail: kelemen@hollandfarming.ro

Exonerare de răspundere: Descrierile, fotografiile, recomandările de cultivare și orice alte informații oferite de Rijk Zwaan
cu privire la date de expirare, semănat, plantat și recoltat sunt bazate pe cât posibil pe experiențele din câmpurile de
testare și din practică. Cu toate acestea, Rijk Zwaan nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea
unor astfel de descrieri, fotografii, sfaturi de cultivare și alte informații. Cumpăratorul/utilizatorul însusi este responsabil
pentru depozitarea corespunzătoare a semințelor si va considera dacă produsele si recomandările prezentate sunt potrivite pentru a fi folosite în conditiile sale de cultivare.
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