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Rijk Zwaan sortimentul de varză, conopidă,
gulioare şi broccoli
Descrierile, ilustraţiile, indicaţiile privind cultivarea şi orice alte informaţii, sub indiferent ce formă, ale Rijk Zwaan, de exemplu datele de expirare, însămânţare, plantare şi cules se
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şi va aprecia dacă produsele şi indicaţiile privind cultivarea pot fi folosite pentru culturile pentru care au fost concepute şi în condiţiile locale. Imaginile din această broşură ilustrează
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Optimizarea perioadei de recoltare a hibrizilor
de vărzoase
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Cum planificam plantarea pentru a asigura
recoltarea la momentul dorit!

Tehnologiile de cultură:

de vegetație se scurtează. De exemplu

de transplantare reprezintă un start

desime de 45.000 pl/ha sau mai mare,

răsadul de calitate bună și data corectă

bun pentru o cultură de succes. Dar
în afară de aceste aspecte, irigarea și

fertilizarea corectă sunt în strânsă
legătură

cu

durata

perioadei

de

vegetație și momentul recoltării. În ceea
ce privește irigarea și fertilizarea este

bine de știut de ce are nevoie fiecare
hibrid, deoarece lipsa sau excesul pot fi

Cum să optimizăm perioada de recoltare a hibrizilor de
varză, în funcție de factorii care pot schimba perioada de
cultivare a acestor hibrizi.

calitate determină o perioadă corectă

De exemplu, hibridul Gintama RZ

Cheia pentru o cultură de varză

menționată pentru respectivul hibrid

unei culturi cu un răsad prea tânăr,

având un sistem radicular insuficient

transplantat în Aprilie; dar dacă este

fi adaptat condițiilor fiecăruia de

aceste aspecte putem să planificăm

de success este hibridul care poate
cultură. Acesta trebuie să se adapteze
atât cerințelor pieții cât și așteptărilor

producătorului. De-a lungul timpului
producătorii au ajuns la concluzia

că unul dintre cele mai importante
aspecte ale unei culturi de varză este

să difere. Luând în considerare toate
mai bine programul de transplantare

al hibrizilor cu perioadă de vegetație
apropiată.

(ex.

Hibridul

Multima

RZ este cu 7-10 zile mai tardiv decât
hibridul Tacoma RZ)

ca fiecare hibrid să prezinte o perioadă

Dacă se dorește obținerea perioadei

perioada de vegetație a hibrizilor

cere produsul, trebuie să se țină cont

de vegetație cunoscută. Dar, de fapt
depinde de o serie de factori.

Perioada de vegetație este durata de
cultivare până la recoltare a unui hibrid, iar aceasta se calculează în zile de

la data transplantării in câmp. Perioada

optime de recoltare, atunci când piața
de câteva aspecte: răsadurile folosite

la plantare, tehnologia de cultură,
diferențele

meteorologice.

sezoniere,

condițiile

Răsadurile folosite la plantare

de vegetație caracteristică fiecărui hib-

trebuie

hibrizilor. Dacă hibridul se va cultiva

cele mai importante aspecte de care

rid se stabilește în timpul testărilor

în alte condiții și altă perioadă, ne

putem aștepta ca perioada de vegetație

să

fie

sănătoase,

bine

înrădăcinate și dezvoltate. Acestea sunt

trebuie să se țină seamă pentru un start
bun după transplantare. Răsadul de

de vegetație a oricărui hibrid. Începutul

dezvoltat, sau cu un răsad bolnav este
foarte dificil.

poate fi recoltat după 85 zile dacă este

De exemplu, dacă alegeți hibrizii

transplantat la jumătatea lunii Iulie

consum în stare proaspătă, conținutul

poate fi recoltat după 90-100 zile.

De asemenea se pot observa diferențe

De asemenea anotimpul influențează

și care prezintă rădăcini firave și

Tacoma RZ și Multima RZ dezvoltă

între un răsad obținut în pat germinativ
un răsad obținut în palete alveolare
sau cuburi nutritive și care prezintă
un sistem radicular bine dezvoltat.
Utilizarea

răsadurilor

cu

rădăcini

forma căpățânii. De exemplu hibrizii
o căpățână mai aplatizată dacă sunt

cultivați pentru toamna, spre deosebire
de cultura pentru recoltare de vară.

firave prelungește durata perioadei

De cele mai multe ori condițiile

anumite condiții poate duce chiar la

culturilor. De exemplu temperaturile

de vegetație a oricărui hibrid, iar în
pierderea culturii.

cele mai importante aspecte sunt durata

zilei și intensitatea luminii. Mărirea
duratei

și

intensității

luminoase

vor stimula o dezvoltare mai bună
a creșterii plantelor de varză, iar

scăderea acestor factori va determina
o prelungire a dezvoltării plantelor.

Tacoma RZ sau Multima RZ pentru

total de N pur trebuie să fie cu 30
% mai puțin decât media (în mod

normal trebuie adăugate în medie

120 kg N/ha la un sol greu) deoarece
acești hibrizi prezintă o vigoare și un
sistem radicular puternic dezvoltat. De

asemenea, datorită conținutului mai
redus de N, calitatea internă este mai
bună, iar forma căpățânii mai plată.

meteorologice influențează dezvoltarea

O mare atenție trebuie dată și desimii

prea

des, cu atât căpățâniile vor fi mai mici

ridicate,

seceta

pot

stresa

dezvoltarea hibrizilor de varză prin

Diferențele sezoniere:

la fel de dăunătoare.

încetinirea sau chiar stoparea creșterii
și dezvoltării acestora. Aceste perioade
critice

pot

prelungi

perioada

de

vegetație cu 10 până la 14 zile. În această
situație este recomandată folosirea
hibrizilor din sortimentul Rijk Zwaan
cu rezistență foarte bună la secetă:
Tacoma RZ, Gintama RZ, Multima RZ.

de plantare. Cu cât se plantează mai
(dar nu întotdeauna producții mai

mici!) și perioada de vegetație mai
lungă. Acest factor poate influența și

forma căpățânii. De exemplu hibrizii
Tacoma RZ și Multima RZ pot forma
căpățânii

mai

rotunde

când

sunt

plantate la desime mai mare. Dar

scăderea desimii generează formarea
unor căpățânii mai mari, iar perioada

plantarea hibridului Gintama RZ cu o
va produce căpățânii de 1,5-2,5 kg (în

condiții de irigare) pretabile pentru
consum

în

stare

proaspătă.

Însă

plantarea aceluiași hibrid, Gintama RZ,

la o desime mai mică (30.000-35.000 pl/
ha) va produce căpățânii mai mari, de

4-5 kg, pretabile pentru industrializare
și depozitare.
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Conopidă

Adelanto RZ F1

Chambord RZ F1

yy O planificare cât mai bună a

yy Hibrid semitimpuriu cu o inflores-

este mult dorită de toți producători, iar

yy Este varietatea preferată din gama

producției de conopidă din primavară

datorită acestui fapt s-a introdus hibridul Adelanto RZ între hibrizii Divita
RZ și Chambord RZ

yy Hibrid timpuriu, cu perioada de

vegetație de 68-70 zile de la plantare,

urmând după hibridul Divita RZ F1 ca
și maturitate

yy Inflorescența de culoare albă este de
calitate excelentă și prezintă autoînvelire bună

yy Plante de vigoare mare, foliaj

albăstrui, având suprafața frunzei mai
mare decât a hibridului Divita RZ.

yy Hibridul este recomandat producătorilor care doresc hibrizi timpurii, cu
foliaj bogat

yy Perioada optimă de plantare este din
20 Martie până în 20 Aprilie pentru
cultura timpurie în câmp și de la

Celeritas RZ F1 Noutate

Divita RZ F1

yy Hibrid nou, extratimpuriu, urmând

yy Pentru recoltare primăvara târziu, vara devreme și toamna. Suportă bine

Opaal cu 2-4 zile, cu inflorescență de

perioada de vegetație mediu timpurie.

ca maturitate după 		
calitate deosebită.

yy Recomandat pentru cultura în spații
protejate, dar se poate cultiva și în

câmp deschis protejat cu agrotextil
(Covertan).

yy Inflorescența albă, compactă, nu este
sensibilă la învinețire

yy Prezintă rezistență mare la stres,
fiind un hibrid ușor de cultivat
Desime recomandată:

35.0000 – 50.000 plante/ha

(58 cm x 50 cm, 50 cm x 45 cm )

vremea rece din primăvară, calitatea inflorescenţei este aceeaşi cu a hibrizilor cu
yy Perioadă de vegetaţie 65-68 zile de la plantare, hibrid mai timpuriu decât
Chambord cu 4-7 zile

yy Calitatea inflorescenţei este excelentă, greutatea este cuprinsă între 0,9-1,8 kg

yy Portul plantei este compact, suportă bine plantarea în rânduri dense, de aceea
oferă rezultate excelente în condiţii intensive.

yy Permite cultivarea atât în benzi în aer liber cât și în sere

yy Suportă foarte bine condiţiile de lumină redusă, îngheţul la sol şi de aceea
poate fi cultivat şi în perioadele reci din primăvară

yy Recomandăm plantarea lui în sere şi solarii începând cu 20 Februarie, iar în aer
liber din 20 Martie (acoperire COVERTAN P19) până la mijlocul lunii Aprilie.

yy Pentru recoltare în toamnă perioada de plantare este între 5 Iulie - 15 August.
Desime recomandată:

35.000 – 45.000 plante/ha (60 cm x 50 cm sau 50 cm x 45 cm)

jumătatea lunii Iulie până la jumătatea lunii August pentru recoltare în
toamnă

Desime recomandată:
35.0000 – 43.000 plante/ha

(60 cm x 50 cm, 50 cm x 45 cm )

cenţă de calitate excelentă !

hibrizilor semitimpurii, având perioa-

da de vegetație de 70-74 de zile, chiar şi
în condiţii climatice dificile

yy Recoltarea acestui hibrid trebuie
planificată în perioada Mai-Iunie,

precum şi în lunile Septembrie-Noi-

embrie. Cultura pe timpul verii poate
suferi de lipsa de calciu și de aceea se
recomandă corectarea acesteia.

yy Inflorescenţa este de culoare alb specific, uşor de recoltat şi de pus în lăzi,

greutatea fiind cuprinsă între 1,5-1,8 kg
yy Frunzele au un port erect si apără

perfect inflorescenţa de lumina soarelui, autoînvelire bună

yy Recomandăm în primul rând

comercializarea pe piaţa produselor
proaspete

yy Perioada optimă de plantare este din
20 Martie până la mijlocul lui Aprilie,

respectiv de la mijlocul lui Iulie până la
10 August.

Desime recomandată:
25.000 – 35.000 plante/ha

(65cm x 60cm sau 60cm x 55cm)
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Conopidă
Santamaria RZ F1

Cercy RZ F1

yy De câţiva ani este hibridul preferat al legumicultorilor

yy Hibrid ce urmează ca perioadă de

vremea schimbătoare, calitatea inflorescenţei este excelentă

la o distanță de 5-7 zile şi care trebuie

români. Îşi datorează succesul faptului că suportă foarte bine
chiar şi vara, şi poate fi cultivat cu succes pe suprafețe mari în
soluri cu proprietăţi diferite.

yy Foliajul alcătuit din frunze late acoperă perfect inflorescenţa

din primăvară până în toamnă, autoînvelirea fiind foarte bună
yy Inflorescenţa este de culoare alb intens, nu se învineţeşte,
suportă bine transportul, nu este sensibilă la deteriorare și
brunificare

yy Conform experienţelor noastre, îşi respectă foarte bine peri-

oada de vegetatie, care pentru cultura de vară este de 75-80 de
zile, iar pentru cea de toamnă este de 80-85 de zile

yy Prezintă rezistență foarte mare la condiții de stres termic, de
aceea poate fi planificat şi pentru cultura de vară

yy În căldura de vară, frunzele interne ce acoperă căpăţâna nu
sunt sensibile la necrozarea marginilor (lipsa de calciu)

Stabilis RZ F1

yy În condiţii normale de cultură si cu fertilizare adecvată,

vegetație după hibridul Santamaria RZ
planificat astfel: pentru a fi recoltat

vara, plantarea se face cu 85 de zile
înainte, iar pentru recoltare de toa-

mnă plantarea se face cu 90-95 de zile
înainte

yy Structura plantei este asemănătoare

hibridului Santamaria RZ, dar foliajul
său este mai înalt cu aproximativ 10
cm iar culoarea acestuia este verde
albăstrui.

yy Inflorescenţa prezintă formă regulată, suprafaţă netedă specifică, este

uniformă, iar în perioadele calde, nu
este predispusă la învineţire

yy Suportă excelent condiţiile aride,

Dexter RZ F1

fierbinţi la fel ca hibridul Santamaria

yy Hibrid cu utilizări multiple, popular, uşor de cultivat, cu o calitate deosebită a

posibilă o recoltare continuă, dar se

yy Perioada de vegetatie: pentru recoltare vara – 75 de zile, iar toamna – 85 de zile

comparație cu hibridul Santamaria RZ

Noiembrie

în perioadele fierbinţi de vară necroza-

nici toamna, și suportă bine îngheţurile ușoare de toamnă

sau numai într-o măsură nesemnifica-

rezultate bune şi în condiţii grele de sol

yy Recomandăm hibridul Cercy RZ

yy Ușor de desfăcut în buchete mici, numărul buchetelor cu diametrul de 4-6 cm

yy Hibrid pretenţios la irigare şi nutriţie, de aceea reco-

profesioniști

yy Recomandăm plantarea lui de la începutul lunii Aprilie până la sfârşitul lunii

lucrează în condiţii semiintensive şi intensive

este de la sfârşitul lunii Martie până

Desime recomandată: 25.000 – 32.000 plante/ha

aer liber începând cu a doua decadă a lunii Martie în mod

piaţa pentru produse proaspete, cât şi

yy Recomandat pentru comercializare pe piaţa de produse

Desime recomandată:

Desime recomandată:

(70 cm x 60 cm sau 50 cm x 60 cm)

yy Hibrid flexibil, cu adevărat modern.

frunzele interioare pot să acopere chiar şi o inflorescenţă de

hibridului Santamaria RZ – în condiţii de vară, trebuie luate

yy Poate fi cultivat cu încredere din primăvară până toamna

yy Inflorescenţa granulată fin are o formă boltită, este regu-

yy Recomandat atât pentru consum în stare proaspătă cât şi

yy Planta este de vigoare medie, frunzele exterioare au o

depozitate foarte bine în depozite frigorifice

acoperire optimă a căpăţânii, nefiind sensibile la brunificare

luna Martie până la sfârşitul lunii Iulie.

yy Prezinta autoînvelire foarte bună, iar vernalizarea se pro-

(70 cm x 60 cm sau 60 cm x 60 cm)

RZ şi plantat împreună cu acesta, face

inflorescenţei.

maturizează ceva mai concentrat în

yy Putem planifica recoltarea sa din luna Iunie, continuând toata vara, până în

yy Foliajul nu este predispus la boli, iar

yy Foliajul este de culoare verde albăstrui metalizat, nu este sensibil la Peronospora

rea frunzelor interioare nu apare deloc,

yy Sistemul radicular puternic dezvoltat face ca hibridul să poată fi cultivat cu

tivă

yy Frunzele interioare acoperă mult timp inflorescenţa, autoînvelire bună

duce foarte bine chiar şi vara

în primul rând pentru producătorii

este ridicat, fiind un hibrid recomandat pentru prelucrare industrială

mandăm Stabilis RZ mai ales pentru legumicultorii care

yy Perioada de plantare recomandată

Iulie.

yy În urma testelor efectuate recomandăm plantarea sa în

la 20 Iulie, având ca destinaţie atât

(65 cm x 60 cm sau 50 cm x 60 cm)

continuu până în prima decadă a lunii August,

industrializare.

proaspete

23.000 – 33.000 plante/ha

yy Perioada de vegetație este mai scurtă cu 5-7 zile decât a

2,5-3 kg

în calcul 75 de zile, iar toamna – 80 zile de la plantare.

târziu, în condiţii intensive şi semiintensive

lată şi în condiţii de vară, nu este sensibilă la învineţire

pentru industrializare, iar după recoltare inflorescențele pot fi

poziție verticală, iar cele interioare sunt late și asigură o

yy Perioada recomandată pentru plantare este începând din

(lipsă de calciu)

Desime recomandată: 23.000-33.000 plante/ha

28.000 – 40.000 plante/ha

(55cm x 60cm sau 40cm x 60cm)
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Conopidă

Conopidă
verde

Broccoli

Vitaverde RZ F1
yy Primul hibrid de conopidă verde,

care este potrivit atât pentru recoltarea

de vară, cât şi pentru cea de toamnă (de
la mijlocul lunii Iunie până la sfârşitul
lunii Octombrie.)

yy Este primul hibrid care elimină din

procesul de cultivare fenomenele care
produc cele mai mari probleme, adică
creşterea frunzelor prin inflorescenţă

şi problemele de constituire a inflorescenţei.

yy Pentru o producţie excelentă de

Casper RZ F1

Castellum RZ F1

yy Unul dintre hibrizii de succes ai RZ pentru recoltarea de

yy Hibrid uşor de cultivat, recomandat pentru recoltarea din

la începutul verii până în toamnă.

yy Perioada de vegetație: în cultura de vară timpurie şi vara
este de 85 de zile, iar pentru toamna – 95 de zile

yy Calitatea inflorescenţei şi culoarea sa albă este deja de
notorietate pe piaţa autohtonă

yy Autoînvelirea este perfectă, frunzele interioare acoperind
complet inflorescenţa până la greutatea de 2,5-3,0 kg

yy Îşi păstrează calitatea sa excelentă şi în condiţii dificile de
cultură

yy Ne-am putut convinge de nenumărate ori de excelenta sa
rezistenţă la frig (-9 oC fără deteriorarea inflorescenţei!)

yy La desfacerea în buchete rezultatul este foarte avantaj-

os, de aceea este hibridul popular şi preferat al prelucrării
industriale

yy Recomandăm plantarea de la sfârşitul lunii Martie până

la mijlocul lunii Aprilie, respectiv de la începutul lunii Iunie
până la sfârşitul lunii Iulie.
Desime recomandată:

25.000 – 35.000 plante/ha

(65 cm x 60 cm sau 50 cm x 60 cm)

toamnă, mai ales acelor producători care doresc să producă
o marfă de calitate în condiţii semiintensive. Suportă bine
îngheţurile la sol de la sfârşitul toamnei.

yy Planificăm recoltarea din Septembrie până în Noiembrie,
perioada de vegetație fiind de 100-110 de zile

yy Prezintă sistem radicular agresiv, adânc, de aceea hibridul
nu este sensibil la condiţiile mai puţin optime de cultură

yy Nu este sensibil la bolile produse de ciuperci şi bacterii,

de aceea poate fi folosit cu încredere şi în cazul producţiei
ecologice

yy Inflorescenţa compactă, este protejată de multe frunze

interioare, chiar şi până la dimensiuni foarte mari (2,5-3,0

kg), care face din ea o marfă excelentă atât pentru comercia-

lizarea pe piaţa de produse proaspete, cât şi pentru industrializare

yy Suportă bine refrigerarea în timpul depozitării temporare
yy Principala perioadă de plantare a hibridului Castellum
durează de la începutul lunii Iunie până la sfârşitul lunii

Iulie, dar asigură o calitate foarte bună şi atunci când este
plantată de la 20 Martie, până în 20 Aprilie.
Desime recomandată:

23.000 – 32.000 plante/ha

(70 cm x 60 cm sau 50 cm x 60 cm)

conopidă verde, din Iunie până în

Agassi RZ F1

August, Vitaverde RZ asigură un fond

yy Hibrid modern pentru comercializare pe piaţa de produse proaspete şi pentru

yy Perioada de vegetatie 75 de zile

yy Perioadă de vegetație de 70-75 de zile

yy Inflorescenţă compactă, puternică

yy Forma inflorescenţei este regulată, puternic boltită, nu este sensibilă la creşte-

yy Recomandăm plantarea din Aprilie

yy Inflorescenţă de calitate excelentă, are în medie între 0,7 – 1,3 kg, nu este pre-

Desime recomandată:

yy Partea semnificativă a producţiei o constituie inflorescenţa principală, dar

genetic de încredere.

industrializare, fiind hibridul cel mai de încredere al perioadei de vară.

yy Foliaj puternic cu un port vertical

yy Inflorescenţă compactă, de culoare albastru-verde

poate fi uşor de recoltat şi pus în lăzi

rea frunzelor prin căpăţână nici în zilele călduroase de vară

până la sfârşitul lunii Iulie.

dispusă la decolorare antocianică

30.000 – 35.000 plante/ha

poate produce și inflorescențe secundare, mult mai mici ca greutate

(58 cm x 60 cm sau 48 cm x 60 cm)

yy Găurirea cotorului nu este caracteristică nici când vremea este schimbătoare
yy Se recomandă plantarea în mod continuu de la sfârşitul lunii Martie până la
începutul lunii August cu un număr de plante de 30.000 – 40.000/ha.
(58cm x 60cm sau 40cm x 60cm)

Monfils RZ F1

Noutate

yy Un hibrid nou de broccoli promiţător, pentru recoltare de la sfârșitul lunii Mai
până în Octombrie.

yy Inflorescenţa este regulată şi convexă şi are puţini lăstari laterali

yy Tulpină este mai groasă, iar inflorescența poate fi păstrată foarte bine o bună
perioadă.

yy Greutatea inflorescenţei este cuprinsă între 0,7- 1,5 kg.

yy Conform experienţelor noastre de până acum suportă bine căldura de vară,
leagă în siguranţă, nefiind probleme nici la calitatea inflorescenţei.

yy Recomandare: plantat de la mijlocul lunii Martie până la începutul lunii August

Desime recomandată:
30.000 – 40.000/ha (58cm x 60cm sau 40cm x 60cm)
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Varză albă
Lemma RZ F1 Noutate
(RZ 30-266)

yy Hibrid extratimpuriu cu creștere
foarte rapidă, având o perioadă de
vegetație de 58 zile

yy Căpățâna perfect rotundă,

păstrandu-și forma chiar și în condiții
de primăvara rece și ventilație slabă,

nu este sensibilă la înflorire, având un
cotor scurt

yy Greutatea este cuprinsă între 1-1,8
kg, cu o perioadă de 7-10 zile după

împlinirea perioadei de vegetație când
poate rămâne în teren fără a crăpa

yy Culoarea căpățânii este verde atractiv, chiar și după 4-5 frunze culoarea

Jetma RZ F1
yy Hibrid cu o perioada de vegetație de 52 de zile este cel mai rapid hibrid cu
căpăţână rotundă din Romania

yy Hibridul cel mai popular de pe piaţă datorită culorii de un verde proaspăt,
structurii interne foarte fine, precum şi gustului plăcut
yy Greutatea căpăţânii este cuprinsă între 0,8-1,5 kg

yy Faţă de alți hibrizi timpurii, poate fi bine depozitat – chiar şi până la 5-7 zile

yy Datorită frunzelor de la bază compacte şi care au poziție verticală hibridul poate fi cultivat cu desimi mari, nefiind predispus la putrezire

rămâne verde. Frunzele sunt fine, iar
gustul este dulce, plăcut.

yy Foliajul este de vigoare medie are

poziție verticală și este cerat, prin ur-

mare nu este sensibil la atacul dăunătorilor

yy Datorită vigorii nu foarte mari,

tolerează desimi mai mari de plantare,

desimea recomandată fiind de 5,5-7 pl/

m2, în funcție de echipamentele folosite

yy Prezintă rezistenţă la frig peste medie, de aceea nu este sensibil la înflorire

la plantare și condițiile de cultură

yy Poate fi cultivat cu încredere şi în primăverile reci cu zile înnorate

proaspată

înainte de vreme,

yy Recomandăm plantarea, în primul rând, în sere şi solarii, dar are un randament bun şi în primele faze în aer liber

yy În cazul cultivării în solarii recomandăm semănatul de la sfârşitul lunii De-

cembrie, iar în cazul plantării în aer liber de la mijlocul lunii Ianuarie – dacă este
posibil, răsadurile să fie crescute în cuburi nutritive (5 cm, respectiv 4 cm)

yy Recomandăm plantarea în spaţii protejate neîncălzite din mijlocul lunii Febru-

arie, (cu acoperire COVERTAN P17) iar în aer liber din mijlocul lunii Martie (cu
acoperire COVERTAN P19) până la mijlocul lunii Aprilie.
Desime recomandată: 60.000 – 75.000 plante/ha
(40 cm x 40 cm sau 35 cm x 40 cm)

yy Recomandat pentru consum în stare

Rayma RZ F1

Cilema RZ F1

yy Hibrid de 56 de zile, cu o vigoare

yy Hibrid semitimpuriu pentru comer-

în primăvară şi la începutul verii.

te şi pentru prelucrare industrială

medie, recomandat pentru recoltarea
yy Căpăţână rotundă şi de culoare verde proaspăt

yy Greutatea medie a căpăţânii este
cuprinsă între 1,3 -1,8 kg

yy Suportă foarte bine dimineţile cu

brumă din primăvară şi stresul cauzat
de încălzirea bruscă

yy Rayma RZ este un hibrid timpuriu

tipic pentru cultura în aer liber al cărui
timp de plantare optim durează de la

mijlocul lunii Martie până la sfârşitul
lunii Aprilie.

yy Poate fi plantat împreună cu Adema

RZ, deoarece necesităţile sale de irigare
şi nutriţie sunt aceleaşi. Prin faptul că
Rayma RZ este un hibrid care este

mai timpuriu cu câteva zile, recoltarea
poate fi împărţită foarte bine în două
etape.

Desime recomandată:
45.000 – 60.000 plante/ha

(45 cm x 50 cm sau 38 cm x 45 cm)

cializarea pe piaţa de produse proaspeyy Perioada de vegetaţie este de 70-75
zile

yy Greutatea medie a căpăţânii este
cuprinsă între 2,0-3,5 kg

yy Rezistă foarte bine la transport si nu
se crapă uşor

yy Căpățâna prezintă la exterior o cu-

loare verde deschis, iar la interior este
albă, gustul este foarte plăcut, dulce
yy Necesită atenție privind protecţia
împotriva tripsului

yy Se recomandă plantarea de la

mijlocul lunii Martie, până la începutul lunii Mai pentru recoltare de la

începutul lunii Iulie respectiv August
- Septembrie.

Desime recomandată:
40.000 – 50.000 plante/ha

(50 cm x 50 cm sau 40 cm x 50 cm)
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Naoma RZ F1
yy Hibrid de varză albă semitardiv, destinat culturilor de

vară toamnă în câmp, fiind o alegere sigură pentru cultivarea și în ciclul doi.

yy Perioadă de vegetație de 70-80 zile

yy Greutatea medie a căpăţânii este cuprinsă între 2-4 kg

yy Forma căpăţânii este rotundă, uşor aplatizată, iar la maturitate deplină are un aspect perfect rotund

yy Foliajul este mai puternic şi mai viguros comparativ cu

RZ 30-270 F1

tul şi depozitarea mai lungă

de la plantare

hibridul Tacoma RZ, de aceea suportă foarte bine transpor-

yy Hibrid semitimpuriu, cu perioadă de vegetație de 75 zile

yy Nu emite tijă florală și prezintă o rezistență foarte bună

yy Foliajul puternic cerat prezintă poziție verticală, nu este

la crăpare, până la 3-4 săptămâni în condiții normale de

cultură, iar pentru perioadele umede, rezistența la crăpare
este de 2 săptămâni

yy Naoma RZ este foarte potrivit atât pentru comercializa-

rea pe piaţa de produse proaspete, cât şi pentru prelucrare

Adema RZ F1
yy Adema RZ este un hibrid consacrat al segmentului de varză timpurie din câmp
deschis

yy După plantare, poate fi recoltat deja la 58-60 zile, iar crăparea începe doar după

vârsta de 70-75 de zile, având astfel o perioadă de recoltare și de vânzare de mini-

mum două săptămâni!!!

yy La începutul recoltării ne putem aştepta la o greutate medie de 1,0-1,3 kg, iar de la
65 de zile cu o medie de 1,3-2,0 kg.

yy Aspectul comercial a căpăţânii de culoare verde intens este amplificat şi mai mult
de forma rotundă şi regulată a căpăţânii

yy Poate fi stocat 2-3 săptămâni şi suportă foarte bine transportul
yy Tolerează bine stresul ce apare primăvara timpuriu

yy Prezintă puţine frunze la bază, astfel poate fi cultivat mai dens, iar în multe

locuri Adema RZ este cultivat în rânduri dense având ca destinație conservarea
prin murare

yy Dacă nu este recoltat la timp, nu trebuie să se uite de protecţia împotriva tripsului
yy Recomandat mai ales pentru cultura timpurie în aer liber, dar este potrivit şi
pentru recoltarea în toamnă

yy Perioada optimă de plantare durează de la mijlocul lunii Martie până la mijlocul
lunii Aprilie. Pentru cultura de toamnă, se recomandă o planare în primele două
decade ale lunii August.
Desime recomandată:

45.000-55.000 plante/ha

(45cm x 50cm sau 40cm x 45cm)

Noutate

industrială

yy Suportă bine ariditatea, căldura din vară, fiind potrivit
pentru cultivarea la sfârşitul verii şi toamna
Desime recomandată:

35.000 – 40.000 plante/ha

(60 cm x 50 cm sau 60 cm x 40 cm)

sensibil la dăunători și prezintă rezistență la fusarium

yy Căpățâna de formă rotundă, este ușor aplatizată, având o
greutate cuprinsă între 2-3 kg

yy Recoltarea poate fi planificată din luna Iunie până în
Noiembrie

yy Se recomandă cultura acestui hibrid în special în cultura
irigată

yy Recomandat pentru consum în stare proaspată
Desime recomandată:

38.000 – 47.000 plante/ha

(60 cm x 50 cm sau 55 cm x 40 cm)

13

14

R Z S e l e c t | s e e d s & s e r v i c e s | 2 0 13

Varză albă
Multima RZ F1

Tacoma RZ F1

yy Hibrid cu utilizări multiple, putând fi cultivat cu încrede-

yy Primul hibrid cu proprietăți și particularități ale căpățânii

yy Perioada de vegetație de 80 de zile vara şi de 85 de zile

yy Hibrid semitardiv, cu perioadă de vegetație de 75-80 de

re din primăvară până în toamnă

toamna – urmând cu 5-7 zile după hibridul Tacoma RZ

yy Plantele pot rămâne în câmp până la 100-110 zile de la
plantare fără să crape

yy Forma căpăţânii este aplatizată, prezintă structură internă
deosebit de fină, frunzele sunt subţiri, cotorul este scurt,
gustul este dulceag, plăcut, fără iuţeală

yy La o adâncime de 3-4 straturi frunzele au o culoare încă

verde proaspăt, de aceea căpăţâna are un aspect comercial şi
după ce este depozitată câteva zile

yy Frunzele sunt puternic cerate, hibridul nefiind sensibil la
bolile produse de ciuperci sau la atacul produs de trips

yy Greutatea medie a căpăţânii este cuprinsă între 1,5 -3,0 kg
yy Recomandat pentru piaţa de produse proaspete, pentru
salate, pentru prelucrarea industrială – chiar cu căpăţâna
murată în întregime

yy Datorită rădăcinii sale puternice suportă bine condiţiile

de sol nefavorabile şi căldura de vară. Prezintă rezistenţă la
fuzarioză

Desime recomandată: 35.000 – 40.000 plante/ha
(60 cm x 50 cm sau 60 cm x 40 cm)

ce se pretează pentru murare

zile, uşor de cultivat, destinat culturilor de vară, toamnă în
câmp

yy Căpăţâna este alcătuită la o adâncime de 3-4 straturi din

frunze de culoare verde proaspăt, frunzele şi nervura frunzelor fiind subţire,

yy Greutatea medie a căpăţânii este cuprinsă între 1,3-2,5 kg.
yy Frunzele de culoare verde albăstrui, prezintă un strat de

pruină, sunt foarte fine, mari, cu nervuri subțiri acoperind

mai mult din jumătatea căpățânii, fiind ideale pentru învelire și obținerea sarmalelor

yy Căpățâna este de formă rotund-aplatizată, prezintă gust
plăcut, dulceag, lipsit de arome extreme

yy Hibrid rezistent la fuzarioză, foliajul său nu este sensibil
la boli produse de ciuperci şi la atacul de trips

yy Datorită rădăcinii sale agresive rezistă şi are o calitate

bună şi în condiţii de nutriţie slabă, iar în condiţii deficitare
de apă plantele sunt adevărate supravieţuitoare

yy Suportă bine nu numai căldura de vară, dar şi lipsa tem-

porară de apă. Nu este sensibil la deformări, la necroza frunzelor cauzate de şocuri termice, având o calitate excelentă şi
în lunile de vară

yy Experienţele de cultivare arată că suportă atât plantarea în
rânduri dense, cât şi în rânduri rare, însă în cazul rândurilor
dense în prima perioadă este oportun să lucrăm cu o doză
de azot redusă faţă de cea obişnuită.

yy Plantarea se poate planifica în mod continuu din Martie

până la 10 August, astfel recoltarea va fi eșalonată de la începutul lunii Iunie până în Noiembrie

yy Recomandat pentru consum în stare proaspătă și murare
Desime recomandată:

35.000 – 45.000 plante/ha

(60 cm x 50 cm sau 55 cm x 40 cm)
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Varză albă

Secoma RZ F1

Noutate

(RZ 30-283)

yy Hibrid nou cu utilizări multiple, atât
pentru consum în stare proaspătă cât
și pentru industrializare, cultivat în
condiții intensive sau extensive

yy Perioadă de vegetație 90 zile de la

plantare, cu perioadă de recoltare de
la mijlocul verii până toamna târziu,

fiind un hibrid de încredere chiar și în
cultura a II a.

Gintama RZ F1

Noutate

yy Forma căpățânii este rotundă, iar

greutatea este cuprinsă între 2,5-5 kg

(RZ 30-282)

yy Căpățâna este de culoare verde

pentru industrializare și depozitare

recomandă hibridul pentru industriali-

yy Hibrid nou cu utilizări multiple, atât pentru consum în stare proaspătă cât și

plăcut, prezintă cotor scurt, ceea ce

yy Prima recoltare se poate face la o greutate medie de 1,5-2 kg, perioada de

zare cu un procent redus de scăzămin-

115-120 zile, acumulând o greutate de 4-4,5 kg când are ca destinație industrializa-

yy Dacă se dorește recoltarea

vegetație fiind de 85-90 zile de la plantare. Însă poate fi menținut în cultură până la

te

rea. Căpățâna nu este sensibilă la crăpare, putând rămane în teren până la 30-40 zile

căpățânilor pentru consum în stare

yy Testările arată că dacă este plantat în perioada 1-10 Iulie poate fi recoltat în

tilizării cu azot și creșterea numărului

peste perioada optimă de vegetație, fără a-și pierde calitățile.

proaspătă se recomandă scăderea fer-

siguranță toamna și apoi se poate păstra în depozit până în Martie

de plante la hectar

tivă pentru producatori

mare, rezistând bine și în condiții neiri-

proaspăt atât la vânzare imediată după recoltare cât și după depozitare

Desime recomandată:

yy Căpățâna are formă rotundă, ușor aplatizată, fiind ușor de ambalat și foarte atrac-

yy Plantele sunt de vigoare medie spre

yy Prezintă 5-7 frunze exterioare de culoare verde intens, astfel aspectul rămâne

gate. Prezintă rezistență la fusarium

yy Căpățâna are o structură densă, cu frunze fine, gustul specific dulce-plăcut, iar
cotorul este subțire și de lungime medie

yy Frunzele exterioare de culoare verde albăstrui sunt puternic cerate, permițând
plantei să reziste la condiții climatice dificile

yy Foliajul de vigoare mare protejează căpățâna de loviturile mecanice. Foliajul nu
este sensibil la atacul de boli, bacterii si trips.

yy Sistemul radicular puternic ajută la extragerea nutriențiilor din sol foare bine, și

la o bună rezistență la secetă, iar plantele nu sunt predispuse la înclinare. Prezintă
rezistență la fusarioză.

yy Perioada optimă de plantare de la începutul lunii Martie până la jumătatea lunii
Iulie, atât ca cultură principală cât și secundară

Desime recomandată: 30.000 – 37.000 plante/ha, în condiții de cultură neirigată, iar
pentru cultura intensivă se recomandă o desime de 35.000 – 45.000 plante/ha

32.000 – 45.000 plante/ha

Septima RZ F1

Noutate

Selma RZ F1

(RZ 30-263)

yy Varietate foarte bună în vederea obţi-

mare atât în condiții semiintensive cât și extensive de cultură

cultura de toamnă

yy Hibrid cu destinație pentru industrializare, prezintă o productivitate foarte
yy Perioadă de vegetație de 120 zile, cu posibilitate de depozitare până în Februarie

yy Greutatea căpățânii este cuprinsă între 5-8 kg, în funcție de desimea de plantare și condițiile de cultură

yy Forma căpățânii este rotundă, cotorul este de lungime medie, foliaj de culoare verde deschis, iar căpățâna este fin stratificată

yy Sistemul radicular puternic și foliajul robust ajută plantele să se dezvolte
rapid, neintrând în competiție cu buruienile

yy Foliajul de culoare verde albăstrui nu este sensibil la atacul de boli și trips,
având rezistența și la fusarioză

yy Recoltarea trebuie programată de la mijlocul lunii August până la sfârșitul
lunii Octombrie

yy Hibrid recomandat cultivatorilor care doresc căpățâni uniforme, de calitate
înaltă, ușor de cultivat și cu productivitate mare

yy Perioadă recomandată de plantare Aprilie-Iunie
Desime recomandată:

25.000 – 32.000 plante/ha (65 cm x 60 cm sau 60 cm x 50 cm)

nerii de producţii foarte mari pentru
yy Perioadă de vegetaţie 100 – 110 de
zile

yy Căpăţâni mari şi grele 3,5 – 6,0 kg

yy Structură internă foarte fină, cotor
scurt, pretabilă pentru procesare

yy Rezultate foarte bune şi în condiţii de
căldură şi secetă

yy Perioada optimă de plantare este din
Aprilie până în Iunie

Desime recomandată:
28.000 – 32.000 plante/ha

(60 cm x 60 cm sau 60 cm x 55 cm)
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Varză albă

Zuleima RZ F1
yy Hibrid cu perioadă de vegetație de
120 de zile, în principal pentru pre-

lucrare industrială, respectiv depozitare temporară

yy Prezintă un cotor scurt, o structură
internă foarte fină, albă, omogenă, cu

Ancoma RZ F1
yy Hibrid tardiv, pentru depozitare, ce poate fi cultivat cu încredere având o
structură a căpăţânii unic de fină.

yy Hibrid cu utilizări multiple, pe parcursul depozitării pierderea de greutate este
minimă, iar pierderea calităţii este neînsemnată

yy Perioada de vegetație este de 110-120 de zile, produce o cultură uniformă

yy Foliajul este robust, prezintă o poziție verticală, nu este sensibil la bolile pro-

duse de ciuperci şi la trips

yy Dimensiunea dorită a căpăţânii (1,5-4,0 kg) poate fi obţinută prin alegerea
optimă a desimii de plantare şi a perioadei de plantare

yy Forma căpăţânii este atrăgătoare, are aspect de sferă aplatizată, fiind uşor de
recoltat

yy După depozitare poate fi curăţat mult mai repede faţă de alţi hibrizi, având un
aspect plăcut

yy Este o materie primă excelentă pentru producerea de preparate uscate, salate
precum şi pentru procesare

yy Pe parcursul prelucrării sale, principalele proprietăţi care îi conferă valoare

sunt: culoarea albă, gustul neutru, dulce şi conţinutul ridicat de substanţă uscată
yy Se pot obține producţii bune şi de calitate excelentă chiar şi în condiţiile lipsei
de apă

yy Poate fi cultivat în siguranţă în diferite soluri, fiind rezistent la ofilirea răsadului cauzată de fusarioză

yy Recomandăm pentru recoltarea în toamnă şi toamnă târzie, precum şi pentru
depozitarea pe perioadă medie şi lungă

yy Perioadă recomandată de plantare: din Aprilie până la sfârşitul lunii Iunie.
Desime recomandată:

25.000 – 35.000 plante/ha (65 cm x 60 cm sau 60 cm x 50 cm)

un conţinut ridicat de substanţă uscată.
Gustul este plăcut, fără să fie iute

Mucsuma RZ F1

Noutate

yy Greutatea căpăţânii variază între

yy Hibrid pentru depozitare, cu perioadă de vegetație de 125 de zile, care se

cultivare, forma sa fiind aplatizată

depozitat foarte bine pe termen lung

distinge printr-o calitate stabilă a

primele 4-5 straturi de frunze acoperiretoare sunt de culoare verde.

yy Perioada recomandată de plantare:

proaspăt, verde şi după depozitare.

Desime recomandată:

într-un depozit frigorific normal, putând fi depozitat chiar şi până la sfârşitul

2,5- 6,0 kg în funcţie de tehnologia de

distinge între hibrizii concurenţi prin uşurinţa cultivării şi prin faptul că poate fi

yy În condiţii mai puţin optime se

yy Căpăţâna are formă de sferă rotundă, greutatea cuprinsă între 1,5 -4,0 kg, iar

căpăţânii şi printr-o producţie bună

yy Îşi păstrează culoarea şi pe parcursul depozitării, având un aspect atractiv,

din Mai până în 20 Iunie

yy Datorită conţinutului ridicat de substanţă uscată poate fi depozitat foarte bine

25.000 – 35.000 plante/ha

lunii Mai cu pierderi minime, fiind uşor de curăţat

(65 cm x 60 cm sau 60 cm x 50 cm)

yy Datorită structurii interioare fine, a frunzei nu foarte groase şi a gustului
plăcut este preferatul gospodinelor în perioada de iarnă

yy Căpăţânile se formează relativ sus pe plantă, de aceea este uşor de cules, recoltarea sa fiind eficientă

yy Poate fi cultivat în siguranţă şi cu costuri reduse, chiar şi în condiţii de mo-

nocultură, deoarece foliajul său nu este predispus la bolile produse de ciuperci şi
bacterii, sau trips şi este rezistent la fusarioză

yy Mucsuma RZ oferă o producţie acceptabilă chiar şi cu o nutriţie redusă şi fără
irigare

yy Recomandăm cultivarea sa în primul rând pentru comercializare pe pieţele
de produse proaspete, depozitare, iar dacă este cultivat în rânduri mai dense

căpăţânile care se dezvoltă la 3-4 kg servesc ca materie primă excelentă pentru
prelucrare

yy Perioadă recomandată de plantare: din Mai până la mijlocul lunii Iunie
Desime recomandată:

28.000 – 42.000 plante/ha (60 cm x 60 cm sau 45 cm x 50 cm)
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Varză creață tip Savoy

Varză roșie
Rexoma RZ F1
yy Hibrid popular de toamnă, potrivit
pentru comercializare pe piaţa de

produse proaspete, prelucrare indu-

strială și depozitare pe perioadă mai
îndelungată

yy Perioadă de vegetație de 100 - 120 de
zile

Margot RZ F1

Morama RZ F1

Salima RZ F1

yy Hibrid cu perioadă de vegetație

yy Hibrid cu perioadă de vegetație de

yy Hibrid de varză creaţă, extratimpu-

târziu, prezintă o rezistenţă excelentă

Septembrie până în Decembrie

de 110 zile, pentru recoltare toamna

la frig (în iernile mai blânde iernează
chiar şi în aer liber)

yy Plante de vigoare mare, cu foliaj bo-

gat, având astfel o capacitate excelentă
de a concura buruienile

yy Frunze de culoare verde albăstrui,

puternic băşicate, nu sunt sensibile la
bolile cauzate de ciuperci

yy Căpăţânile au o greutate cuprinsă
între 1,5-2,0 kg, formă sferică uşor

aplatizată, sunt ideale pentru comercializarea în lăzi

yy Perioadă optimă de plantare: din Mai
până la sfârşitul lunii Iunie.
Desime recomandată:

27.000 – 33.000 plante/ha

100 de zile, cu perioadă de recoltare din

riu

yy Forma căpățânii este rotundă, iar

pot fi culese deja la 55-60 de zile după

greutatea este cuprinsă între 2-3,5 kg
yy Foliajul la maturitate este ușor ondulat

yy Gustul plăcut și conținutul foarte

ridicat în substanță uscată recomandă
hibridul atât pentru consum în stare

proaspătă, dar și pentru industrializare
și depozitare

yy Hibrid nepretențios, ușor de cultivat
și care poate rezista temperaturilor
scăzute din toamnele târzii

yy Perioadă recomandată de plantare

din Mai până pe 20 Iulie, în funcție de
destinația producției

Desime recomandată:
30.000 – 40.000 plante/ha

yy Căpăţânile grele, de 1,0-2,0 kg, dense,
plantare

yy Interiorul căpăţânii este compact,

frunzele interioare au o culoare galben
intensă, gustul este plăcut, nu este iute

yy Recomandăm în primul rând pentru
cultivare în sere şi solarii, precum şi

pentru cultivare în aer liber primăvara
timpuriu

yy Perioada optimă de plantare în

sere neîncălzite şi solarii este a doua
jumătate a lunii Februarie, iar în aer

liber de la mijlocul lunii Martie, până
la sfârşitul lunii Aprilie
Desime recomandată:

40.000 – 55.000 plante/ha

yy Căpăţână rotundă, având o greutate
cuprinsă între 1,5-3,5 kg

yy Datorită culorii sale roşu închis, a

frunzelor sale interioare subţirii, pre-

cum şi a cotorului scurt calitatea interi-

oară a hibridului Rexoma RZ constituie
etalonul la multe firme de comercializare şi prelucrare a legumelor

yy Nu este sensibil la necrozarea frun-

zelor interioare nici la o cultivare fără
irigare,

yy Se poate depozita până în Mai cu
pierderi reduse

yy Se acomodează bine în diferite

condiţii de cultivare, de aceea este un
hibrid ușor de cultivat

yy Se recomandă plantarea sa de la

începutul lunii Aprilie până la mijlocul
lunii Iunie

Desime recomandată:
28.000 – 40.000 plante/ha

(60 cm x 60 cm sau 60 cm x 40 cm)

Redma RZ F1

Resima RZ F1 Noutate

yy Hibrid semitimpuriu de încredere, cu

yy Hibrid cu perioadă de vegetație de

yy Perioadă de vegetație de 80 de zile,

yy Căpățâna este de culoare roșu indigo

o utilizare flexibilă.

cu căpăţână rotundă, de culoare roşu
intens

yy Greutatea căpățânii este cuprinsă
între 1,5-3,0 kg

yy Se poate cultiva atât în cultură principală cât și în ciclul 2 (după cartofi,

varză timpurie), fiind un hibrid foarte
popular în rândul legumicultorilor

yy Se pretează pentru comercializarea
pe piaţa de produse proaspete, dar și

pentru prelucrare industrială sau chiar
depozitare temporară

yy Se recomandă plantarea din Martie
până la sfârşitul lunii Iulie
Desime recomandată:

30.000 – 40.000 plante/ha

(60 cm x 60 cm sau 60 cm x 40 cm)

120 zile

închis, prezintă pruină și este de formă
alungită

yy Greutatea căpățânilor este cuprinsă
între 2-4 kg

yy Datorită conținutului ridicat în

substanță uscată hibridul este re-

comandat pentru depozitare dar și
pentru industrializare

yy Prezintă capacitate mare de adaptare

la condițiile de temperaturi ridicate din
vară

yy Perioadă recomandată de plantare de
la începutul lunii Mai până la mijlocul
lunii Iunie

Desime recomandată:
28.000 – 35.000 plante/ha

(60 cm x 60 cm sau 60 cm x 40 cm)
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Gulioare

Cindy RZ F1

Nacimiento RZ F1

Volturno RZ F1

Templin RZ F1

yy Hibrid extratimpuriu destinat

yy Hibrid de vigoare mare, nu este predispus la bolile produse de ciuperci

yy De ani buni este hibridul cu cel mai bun randamentul

yy Prezintă foliaj cu creșteri verticale, capacitate ridicată

tejate, dar și în câmp

toamnă

yy Foliajul este cerat, puternic, cerat, are creștere verti-

cel mai bine vremea rece din primăvară

plantărilor de primăvară în spații proyy Prezintă tulpină tuberizată, de 8-10
cm, de culoare verde deschis

yy Bulbul este aplatizat, fiind foarte
bine sprijinit de hipocotil

yy Suportă cel mai bine condiţiile de
lumină slabă.

yy Hibrid rapid, uşor de cultivat, de înaltă calitate, pentru cultura de primăvară și
yy Prezintă foliaj cu creșteri verticale chiar şi în condiţiile de lumină redusă din
Decembrie şi Ianuarie

yy Bulbul aplatizat este de culoare verde deschis, fiind stabil sprijinit de hipocotil

yy Se recomandă mai ales pentru cultivare în sere şi solarii, însă acoperit cu agro-

textil (Covertan) are un randament bun şi în prima perioadă în aer liber.

yy Perioadă recomandată de plantare în sere neîncălzite şi solarii de la mijlocul

lunii Februarie până la sfârşitul lunii Martie, respectiv toamna, de la sfârşitul lunii
August până la începutul lunii Octombrie

fiind liderul plantărilor de vară

cală, nefiind sensibil la bolile produse de ciuperci nici în
perioadele cu precipitaţii ridicate

yy Tulpina tuberizată de 10-15 cm, de culoare verde deschis, își păstreză calitatea o perioadă mai lungă, fără să
lemnifice la interior

yy Hipocotilul este cel mai lung din sortiment, astfel

recoltarea fiind foarte uşoară, fără să fie murdăriți bulbii
yy Tulpina este puternică, nu este predispusă la înclinare

nici în perioada sa de răsad, sprijinind foarte bine bulbul
yy Datorită rădăcinii agresive, adânci, prezintă o pro-

ducţie de o calitate înaltă chiar şi în condiţiile unui teren
de cultivare mai slab

yy Cultivarea sa asigură un succes sigur şi în condiţii

semiintensive, deoarece dezvoltă frunze suficiente şi nu
este sensibil la crăparea bulbului

yy Recomandăm cultivarea sa în primul rând din

primăvară până în toamna în aer liber, dar și primăvara
devreme în spații protejate

de rezistenţă împotriva stresului foarte bună, tolerează
yy Formează repede bulbi aplatizaţi, a căror formă o
păstrează şi la dimensiuni extreme (15 cm)

yy Hipocotilul sprijină stabil bulbul, nefiind predispus la
înclinare

yy Recomandăm plantarea hibridului Templin în sere şi

solarii din Februarie, precum şi cultura în câmp deschis,
primăvara devreme
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