Paprika
Tip Kapya - Dulce italiano - Ardei alb - Blocky

Hibrizii noi de ardei pentru cultură în solar și câmp deschis
În timpul culturii tradiționale de ardei de tip Kapya întotdeauna au existat probleme datorate recoltelor în general scăzute. Acest
lucru se datorează faptului că soiurile comune și diversele soiuri populații locale sunt foarte tardive. Obținerea unor producții ridicate
nu se poate realiza numai prin productivitate genetică ridicată, ci și printr-o timpurietate mai bună. Noul nostru hibrid, Porteca RZ F1
combină aceste două caracteristici pozitive, ducând la recolte foarte ridicate și de calitate excelentă.

Tip Kapya

RZ 35-522 F1
Tm: 0-2 / PVY: 0, 1, 1.2 / Xcv:1-3
Hibrid nou cu fructe foarte mari!
∙∙ Acest nou hibrid împlinește dorința
cultivatorilor de ardei kapya cu fructe
foarte mari.
∙∙ În medie, diametrul fructului ajunge la
6-8 cm, iar lungimea la 17 cm!
∙∙ Fructele mari și uniforme ale hibridului
35-522 RZ vor domina piețele și vor
convinge atât consumatorii cât și
cultivatorii.

Sharing a healthy future

∙∙ Acest hibrid are creștere puternică,
plantele sunt echilibrate și viguroase, iar
sistemul radicular foarte puternic.
∙∙ Toate acestea alcătuiesc un hibrid cu
o toleranță foarte ridicată la condiții de
stres, care va lega fructe foarte ușor, iar în
final se vor obține producții ridicate și de
calitate înaltă.
∙∙ Rezistența specială a hibridului
împotriva virușilor (Tm și PVY) și bacteriozelor (Xcv) oferă o siguranță în plus
cultivatorilor.
∙∙ Recomandăm testarea hibridului
35-522 alături de Porteca RZ, în anul de
cultură 2014.

Tip Kapia

Porteca RZ F1
Tm: 0-2
Rijk Zwaan introduce un hibrid nou, extratimpuriu și foarte productiv!
∙∙ Fructele hibridului Porteca RZ au
același aspect exterior ca și soiurile
normale de kapya: fructe netede cu formă
conică, cu 2 sau 3 lobi, lungime 14-15 cm
și lățime 5-6 cm în partea superioară, iar
pulpa este groasă și cărnoasă. Culoarea
roșu închis a fructului face ca hibridul
Porteca RZ să fie foarte atractiv și apreciat.
∙∙ Planta prezintă internodii scurte, prin
urmare nu va crește prea înaltă. Datorită
sistemului radicular puternic plantele
sunt echilibrate și au o creștere viguroasă.
Hibridul Porteca RZ este de tip generativ,
ceea ce va permite obținerea unei legări
de rod și ulterior unei recolte foarte bune
chiar și în condiții nefavorabile. Plantele
înfloresc și leagă fructe încontinuu pe
durata perioadei de vegetație.
∙∙ Foliajul bine dezvoltat protejează
fructele împotriva arsurilor solare.
∙∙ Porteca RZ este un hibrid extratimpuriu ale cărui fructe se colorează foarte
rapid de la verde închis în roșu atractiv.
Prin comparație cu alți hibrizi, hibridul
Porteca RZ va deveni roșu la culoare și
gata de recoltat mult mai repede decât

alte soiuri sau populații locale. Chiar dacă
este recoltat puțin necopt, culoarea finală
va fi perfectă.

∙∙ Fructele proaspete nu sunt sensibile
la fenomenul de crăpare și nu prezintă
microfisuri în pulpa fructului. Fructele
se comportă excelent la transport, iar
numărul total de fructe vandabile pe piață
este foarte ridicat.
∙∙ Acest hibrid nou a fost deja cultivat
în mai multe țări și în diverse condiții de
cultură în ultimele 2 sezoane. Toate rezultatele din practică și câmpurile de testare
confirmă productivitatea sa și procentul
foarte ridicat de fructe calitatea I-a.
∙∙ Recomandam cultivarea hibridului
Porteca RZ atât în cultura standard din
câmp deschis, cât și în sere și solarii
pentru obținerea unor producții mai
timpurii.
∙∙ Recomandăm o desime de 40.00050.000 plante/ha (de exemplu (100 cm
între benzi, 40 cm între rândurile din
bandă și 35 cm între plante/rând). Cereți
informații cu privire la un program de fertilizare adecvat culturii dumeavoastră.

Tip dulce italiano

Palermo RZ F1
Tm: 0-2
∙∙ Acest tip de ardei este foarte cultivat
în Italia. Recent se observă o creștere
a cererii pentru acest hibrid în Europa
Centrală și de Est!
∙∙ Hibridul Palermo RZ are o creștere
viguroasă, plantele având talie mare. Se
recomandă cultura în solarii, palisarea și
conducerea plantelelor pe 3-4 brațe.
∙∙ Fructele sunt mari, au lungimea de
18-20 cm și diametrul de 3-5 cm în partea
superioară.
∙∙ Culoarea roșie atractivă și gustul
foarte dulce face ca acest hibrid să fie la
fel de popular ca un hibrid din categoria
premium, ambalat câte 2-3 fructe în folie
de plastic.
∙∙ Recomandăm testarea hibridului
Palermo RZ la cultura în solarii, iar fructele
testate la vânzarea în piețe.

Legendă de rezistențe la ardei:
High resistance - rezistență ridicată
Intermediate resistance - rezistență intermediară
Tm:

Tobacco mosaic tobamovirus
– Virusul mozaicului tutunului la ardei

TSWV:

Tomato spotted wilt tospovirus
– Virusul petelor de bronz

Xcv:

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
– Putregaiul negru la frunzele de ardei

PVY:

Potato Y potyvirus
– Virusul Y al cartofului la ardei

Ardeii de culoare albă (sau verde deschis)
sunt foarte apreciați în multe zone din
Europa Centrală și de Est. Acești ardei pot
fi împărțiți în 2 grupe: hibrizi tip blocky (4
lobi) sau semi-blocky (tip Babura) și hibrizi
conici. Hibrizii de formă conică sunt foarte
productivi, foarte ușor de cultivat și sunt
mai rezistenți. Hibridul Bravia RZ aparține
grupei de ardei de formă conică.

Ardei alb

Tip Blocky (4 lobi)

Bravia RZ F1

Menta RZ F1

Tm: 0-2

TSWV

Tm: 0-2, PVY: 0

∙∙ Bravia RZ este un hibrid timpuriu, cu

∙∙ Hibrid de tip blocky (4 lobi) cu creștere

fructe mari, pulpă cărnoasă, de culoare
alb gălbui. Fructele au o greutate medie
cuprinsă între 120-130 g. Portul plantei
este echilibrat, iar sistemul radicular
puternic asigură o producție sigură.
∙∙ Prin comparație cu alți hibrizi de
această culoare, hibridul Bravia RZ nu va
prezenta decolorări de culoare violet, nu
conține antociani. Rezistența specială
a hibridului împotriva virușilor oferă o
siguranță în plus cultivatorilor.
∙∙ Recomandăm cultivarea hibridului
Bravia RZ în sere și solarii, în ciclul I și II,
atât în sistem tradițional de cultivare, cât
și palisat pe 2 brațe.

viguroasă și care produce în mod constant
fructe în 4 lobi, de calitate ridicată.
∙∙ La cultura în sere/solarii fructele au
culoare galben deschis cu tentă verzuie,
iar când hibridul este cultivat în câmp
deschis culoarea fructelor devine galben
deschis, atunci când condițiile de lumină
sunt mai bune.
∙∙ Legarea de rod este foarte bună
indiferent dacă temperaturile sunt ridicate
sau scăzute. Fructele sunt uniforme, au
greutatea cuprinsă între 150-200 g, iar
pulpa este cărnoasă.
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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 însuși este
responsabil pentru depozitarea corespunzătoare a semințelor și va fi considera dacă produsele și recomandările
de cultivare sunt potrivite pentru a fi folosite la culturile destinate și în condițiile locale.
Imaginile din acestă broșură prezintă tipurile cărora hibrizii menționați aparțin și nu hibrizii ca atare. Aceste
imagini nu constituie nici o garanție, expresă sau implicită, de performanță a culturii.
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