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Hibrizi
partenocarpici
cu țepi și cu
perișori

Fertilizare
Optimă – cultura
în spații protejate

Cele mai întâlnite
boli și dăunători
specifici

Sharing a healthy future

Cuprins
3-8

Hibrizi partenocarpici
- cu țepi

Romara RZ F1

9

Hibrizi partenocarpici
- cu perișori (făra țepi)

Legendă rezistențe

Introducere
Suntem încântați să vă oferim, cel mai recent catalog
cu hibrizi de castraveți de tip cornichon, unde nu numai
că oferim o imagine de ansamblu despre sortimentul
de castraveți ai firmei olandeze Rijk Zwaan, dar vom
prezenta și multe recomandări practice pentru utilizarea

Hibrizi
partenocarpici
- cu țepi
Romara RZ F1 Noutate!

potențialului genetic al acestora.

(RZ 12-403)

Cultura de castraveți, este una dintre cele mai profitabile

•• Varietate foarte promițătoare, pentru cultura în spații

Ccu/Px

10-11

Fertilizare Optimă
- cultura în spații protejate

culturi de legume din ultimii ani în România, din cauza
consumului constant și a prețurilor rezonabile bune.
În ciuda situației confortabile din piață, suprafețele
cultivate cu castraveți și implicit producția scad ușor,
de la an la an, deoarece cultura de castraveți este o
cultură care necesită o forță de muncă intensivă iar

schimbă și ea, preferă tot mai mult fructe de culoare
verde mai închis și o formă mai subțire a fructelor.

•• Varianta perfectă pentru supermarketuri, pentru vânzarea la
caserolă;

•• L: D = 3,8: 1
•• Este o varietate mediu-timpurie, cu un potențial ridicat de
producție;

Compania Rijk Zwaan, o companie renumită la nivel
mondial în producția de semințe profesionale de

îndeplinească noile tendințe de pe piață. Prin urmare,
am dori să subliniem noutățile noastre promițătoare
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strălucitor;

•• Fructele sunt crocante și au o excelentă rezistență post
caz de stres (căldură, lipsa nutrienților etc.)

și cerințe, încercând să creeze hibrizi noi care să

„Lucruri mărunte” esențiale
Managementul culturilor

14-16 cm;

•• Culoarea fructului este uniformă, de un verde-închis, cu aspect
retortare și transport, țepi sunt doar proeminenți, ci și stabili în

castraveți, acordă o atenție sporită acestor evoluții

14-15

•• Fructele sunt subțiri chiar și la dimensiuni foarte mari - până la

Din acest motiv, fermierii se confruntă cu o creștere
atât, cererea pe piața românească de castraveți se

Câteva sfaturi tehnice
pentru cultivare

protejate, cu o calitate excelentă a fructelor;

disponibilitatea acesteia este din ce în ce mai scăzută.
rapidă a costurilor cu forța de muncă. Mai mult decât

12-13

CMV / CVYV

•• Media de fructificare, 1-2 fructe / axil;
•• Planta este viguroasă și are un sistem radicular foarte puternic,
cu o dezvoltare relativă intensă a lăstarilor, cu

•• frunze de marime medie, foarte sănătoase;
•• Datorită rezistenței remarcabile, are o calitate deosebită a
fructelor până la sfârșitul sezonului.

precum ROMARA RZ F1 și TRIOLE RZ F1, alături de bine-

Se recomandă să fie irigat și fertilizat diferit fata de alți hibrizi

cunoscuții și popularii hibrizi Rijk Zwaan din aceast

RZ, deoarece ROMARA este un hibrid robust, mai vegetativ;

catalog. Sperăm că veți citi acest prospect nu numai

Schema optimă de plantare pentru cultura în spații protejate,

pentru a alege hibridul dorit, ci veți urma de asemenea,

120cm x 40-45cm;

sfaturile privind tehnologia de cultură. Vă dorim o
producție de succes!
Romara RZ F1
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Sound RZ F1

Liszt RZ F1
Ccu/Px

CMV

•• Varietate partenocarpică cu țepi,

Karaoke RZ F1
Ccu/Px

CMV/Pcu

•• Hibrid partenocarpic cu țepi, foarte

având un potențial de producție foarte

flexibil, destinat consumului în stare

ridicat, pentru cultură in câmp deschis,

proaspătă sau conservat;

nepalisată;

•• Dispunere deschisă a foliajului, bine
aerisit, fructele usor de găsit, deci, un
randament foarte bun la recoltare;

•• Regenerarea foarte bună, în combinație

•• Aspect viguros, foliaj rezistent la mană,
regenerare remarcabilă, care permite o
recoltare îndelungată;

•• Culoarea uniformă verde-închis și
forma regulată a fructelor conferă

cu o sănătatea robustă a plantelor,

un aspect plăcut pentru toate

oferă cea mai mare siguranță posibilă

dimensiunile;

chiar și în perioadele dificile de
cultivare;

•• Are zona seminală foarte mică și pulpă
crocantă;

•• Calitate perfectă a fructului (parte

•• Produce 1-2 fructe/axil, prin urmare are

seminala mică, textură crocantă) și

randament ridicat chiar și la dimensiuni

aspectul exterior uniform;

•• Este foarte productiv, cu variații foarte
mici de la începutul până la sfârșitul
perioadei lungi de recoltare;

•• Asigură o calitate perfectă a procesării

mici;

•• Raport L: D 3,1: 1
•• Recomandare: pentru cultivare în spații
deschise sau protejate.

Rubato RZ F1 Noutate!

Sound RZ F1

•• (RZ 12-310)
•• Hibrid partenocarpic, foarte

•• Varietate partenocarpică cu țepi,

Ccu/Px

CMV/Pcu

Ccu/Px

CMV

foarte ușor de recoltat, pentru climatul

promițător, pentru cultura la sol in

continental;

•• Planta este viguroasă, cu dezvoltare

câmp deschis;

•• Planta este mai viguroasă decât

intensă a lăstarilor;

•• Frunzele sunt mici, de culoare verde

Liszt RZ, dar totuși aerisită și ușor de

închis și nu sunt sensibile la bolile

recoltat;

•• Mai multă rezistență și un sezon de

fungice și bacteriene, prin urmare,

recoltare mai lung;

costurile de protecție a plantelor sunt

•• Frunzele nu sunt sensibile la bolile

mult mai mici decât în cazul altor

fungice;

varietați;

•• Fructele foarte ferme sunt uniforme,

•• Toleranță excepțională la stress și o

de culoare verde-închis, cilindrice și

mare capacitate de regenerare;

•• O bună calitate a fructelor de toate

își păstrează forma chiar si în condiții

dimensiunile;

schimbatoare de vreme;

•• L: D = 3,1: 1
•• Recomandare : pentru cultivarea

•• Fructele sunt uniforme, de culoare
verde-închis și nu sunt sensibile la

nepalisată, în câmp deschis.

deformare, nici în condiții de stres,
sunt ferme și au o bună rezistență la

de orice tip;

transport și o calitate excelentă;

•• L: D = 3,1: 1

•• L: D = 3,1: 1
•• Recomandat pentru cultivarea în camp

•• Recomandare: pentru cultivarea la sol,
în câmp deschis;

deschis, nepalisat sau palisat.

•• Liszt RZ este rezistent la bacterioze.

Sound RZ F1
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Kybria RZ F1

Cantara RZ F1

Kybria RZ F1
Ccu/Px

CMV

•• Hibrid partenocarpic de tip multifruct,

Chaikovskiy RZ F1
Ccu/Px

cu țepi din România pentru cultura in

fermierii profesioniști;

sere si solarii;

de forma cilindrica cu țepi medii,
nesusceptibile la deformare;

•• In condiții optime de cultura, poate
produce până la

•• 3-5 fructe/axil, care cresc împreună, dar

•• Calitate foarte bună, atat pentru

consum în stare proaspătă, cat și

mare rată de recoltare timpurie și
productivitate ridicată;

•• Fructele sunt uniforme, de culoare

excelentă a fructelor;

verde-mediu si au aspect usor brumat,

internodurile sunt de dimensiuni medii;

ceea ce exprima prospețime;

•• Are o bună orientare de direcție si de
sunt puternici, acesta fiind motivul

cât și la dimensiuni mai mari (9-12cm);

•• Varietate ușor de recoltat cu o

•• Tulpina principală se dezvoltă puternic,

recoltat;

•• Aspect plăcut, atât la dimensiuni mici

cultivare în spații protejate;

productivitate ridicată, ci și o calitate

dezvoltare a lăstarilor laterali, care nu

CMV

•• Hibrid partenocarpic, cu țepi, pentru

•• Chaikovskiy nu are doar o

nu ajung simultan la dimensiunea de

•• Raport L: D 3,1: 1

Ccu/Px

•• Cel mai popular hibrid partenocarpic

foarte productiv, timpuriu, pentru

•• Fructe de culoare verde închis,

Lenara RZ F1

CMV

•• Lenara se caracterizează printr-o formă
a fructelor perfect cilindrică;

•• L: D = 3,3: 1
•• Fructele se dezvoltă lent de la

pentru care cultura nu este foarte

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

CMV

•• Varietate foarte timpurie pentru cultura
în spatii protejate (sere si solarii);

•• Tolerează condițiile de lumină scăzută
și asigură un randament superior
comparativ cu alți hibrizi;

•• Nu este doar timpuriu și rezistent, ci și
unul dintre cei mai productivi hibrizi de
pe piață;

•• Tipul de plantă este foarte asemănător
cu Lenara RZ,

•• Prietenos la recoltare datorită modului

vegetativa, deci ușor de intretinut si de

dimensiunea de 12-14 cm, devenind

de creștere, lăstari laterali nu sunt

recoltat;

mai mari mai târziu decât ale altor

foarte dezvoltați, deci fructele sunt ușor

•• Cu o tehnologie optima a culturii,

soiuri, prin urmare fermierii dispun de o

planta produce minim 2-3 fructe / axil;

de găsit;

perioadă lungă de recoltare și vânzare;

•• Datorită internodiilor scurte, este

pentru procesare și conservare, din

•• Rata de avort este foarte scăzută chiar

primăvară până la sfârșitul toamnei;

și în condiții de stres sau recoltare la

condiții favorabile chiar și 2 -3 fructe

•• Fructele sunt uniforme, de culoare

dimensiuni mari de 12-14 cm;

/ axil și nu are tendința de avortare a

verde-strălucitor, cu țepi medii si o

fructelor;

formă subțire chiar și la lungimea

•• Nu este susceptibil la formarea
golurilor;

•• Prezintă o foarte bună dispunere a
foliajului, oferă acces ușor la fructe
și o bună expunere pentru a ține sub

•• Fructele sunt uniforme, de culoare

acesta este unul dintre hibrizii care se

L: D = 3,4: 1;

•• Datorită rădăcinilor sale puternice, se
comportă foarte bine atât în condiții de

eventual tratament;

vară cât și de toamnă;

multi, prin urmare, costurile pentru

•• Datorită portului deschis al plantei,

verde-închis, cu țepi proeminenți,

observație necesitatea și eficiența unui

•• Nu dezvoltă lăstari laterali foarte

•• Prezintă o fructificare foarte bună, în

întrețin foarte usor comparativ cu alte
varietati din sortiment;

•• Tolerează bine zilele scurte, condițiile

•• Recomandat pentru cultura protejată

de cer înnorat, acesta fiind motivul

din primăvară până toamna târziu.

pentru care Lenara RZ este cea mai

îndepărtarea acestora, sunt cu 15-20%

bună alegere pentru transplantare

mai mici decât la alte varietăți;

alegerea perfectă pentru solarii;

de 10-13 cm, de aceea au un aspect
proaspăt atractiv;

•• Planta produce 2-4 fructe / axil, fructe
cilindrice, care nu sunt sensibile la
deformare;

•• L: D = 3,4: 1
•• Recomandare pentru cultura protejată
de primăvară și toamnă.

timpurie în primăvară;

•• Kybria RZ este o varietate modernă

•• Recomandat pentru cultivare în spații

pentru cultivatori, pentru cei interesați

protejate, în special pentru culturile de

nu numai de productivitate mare, ci și

primăvară.

de o calitate excelentă a fructelor;

•• Recomandat pentru fermierul

profesionist, atît pentru cultură palisată

Chaikovskiy RZ F1

în spații protejate cît și în câmp deschis.
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Trilogy RZ F1

Triole RZ F1

Triole RZ F1 Noutate!
(RZ 12-309)
Ccu

CMV/CVYV/PRSV/WMV/ZYMV

•• Hibrid partenocarpic cu țepi pentru cultura în spații protejate (sere solarii) și palisat în camp;
•• Plantele sunt de vigoare medie și cu lăstari nu foarte puternici;
•• Frunzele sunt de culoare verde închis și nu sunt sensibile la principalele boli foliare, cum ar fi mana, didimella;
•• Are un pachet remarcabil de rezistențe la viroze și de aceea se poate cultiva în zonele unde presiunea virozelor este mai mare;
•• Datorită regenerării excelente, asigură o producție sigură și constantă;
•• Are o longevitate mai mare în cultură și în producție decât alți hibrizi din același segment;
•• Fructele cu țepi nu foarte proeminenți, au o culoare uniformă de un verde închis, strălucitor;
•• Aceste caracteristici, asigură fructelor o prospețime îndelungată după recoltare;
•• Fructele au un aspect deosebit, indiferent de marimea la recoltare (până la 12 cm lungime) și nu se deformează chiar și în condiții
de stres;

•• Fiind un hibrid semi-timpuriu dar cu rezistențe multiple, recomandăm să fie cultivat în ciclul II de cultura în sere și solarii, sau în

Varietate cu țepi,
cu flori predominant femele

Varietăți partenocarpice,
fără țepi

Sonate RZ F1

TrilogyRZ F1

Ccu/Px

PCU

•• Hibrid cu flori predominant femele;

•• Fructele de culoare verde-mediu, au o formă regulată și
prezinta țepi stabili și proeminenți;

•• Foarte bună calitate a fructelor, la toate dimensiunile;
•• Rezistență excelentă în condiții de stress, foliaj rezistent la
mană;

•• Recomandare: pentru culturi extensive a plantelor în câmp
deschis;

camp palisat;

Ccu/Px

CMV/ZYMV

•• Varietate de success, fără țepi, tip „tulpină principală”;

•• Viguroasă, cu dezvoltare slabă a lăstarilor;
•• Frunze sănătoase, de dimensiune medie;
•• Necesită costuri extrem de reduse cu forța de muncă;
•• Produce în medie de 2-3 fructe / axi, tip multifruct;
•• L: D = 3,2: 1
•• Rata scăzută de avort a fructelor;
•• Fructele sunt cilindrice, de culoare verde-închis ușor marmorate
cu perisori fini;

•• Schema optimă de plantare: pentru cultura în spații protejate, 120cm x 35cm și pentru cultura în camp palisat, 150cm x 25cm.
•• L: D = 3,1: 1

•• Trilogy este recomandat în primul rând pentru cultura palisată, în
camp deschis sau în spații protejate;

Legendă rezistențe
Rezistențe
High resistance - Nivel ridicat de rezistență
Intermediate resistance - Nivel intermediar de rezistență
Ccu: Cladosporium cucumerinum – Cladosporioza castraveților
CMV: Cucumber mosaic cucumovirus – Virusul mozaicului la castraveti
Px:

Podosphaeria xanthii – Făinarea castravetilor

Pcu: Pseudoperonospora cubensis – Mana castravetilor
CVYV: Cucumber vein yellowing ipomovirus – Virusul galben al nervurilor la castraveti
WMV: Watermelon mosaic potyvirus - Virusul mozaicului la pepeni verzi
PRSV: Papaya ringspot potyvirus

Triole RZ F1
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Romara RZ F1

Fertilizarea optimă
– în spații protejate

Varietăți de castraveți RZ pentru cultivarea în câmp deschis sau în spații protejate

În general, 1000 litri de apă de irigare trebuie să conțină 1,0-1,5 kg îngrășăminte solubile, cu o proporție de nutrienți

Suplimentele de Ca - în mod normal - 7 kg de calciu-nitrat (5.000 plante) / săptămână - din a treia săptămână după
transplantare până la sfârșitul sezonului.
Raport
N: P2O5: K2O

Concentratie %

Necesar zilnic de ingrasaminte si apa la
1000mp aprox. 2000 plante

0,2

800 de gr de ingrasamant in 400 de litri de apa,
0,2 litri solutie / planta la interval de 3 zile

Solinure GT 1 4 :0 6 :2 3 +2 Mg

0,12

960 de gr de ingrasamant in 800 de litri de apa,
0,4 litri solutie / planta / zi

Săptămâna 3-4.

Agrolution special
14-8-22+2Mg+5Ca

0,12

1,2kg de ingrasamant in 1000 de litri de apa,
0,5 litri solutie / planta / zi

Săptămâna 5-6.

Solinure GT
23-10-10+5,6Mg

0,15

2,1kg de ingrasamant in 1400 de litri de apa,
0,7 litri solutie / planta / zi

Săptămâna 7-8.

Agrolution special 23-10-23

0,15

2,1kg de ingrasamant in 1400 de litri de apa,
0,7 litri solutie / planta / zi

Solinure GT
14-6-23+2Mg

0,12

1,2kg de ingrasamant in 1000 de litri de apa,
0,5 litri solutie / planta / zi

Săptămâna 1.
Săptămâna 2.

Dupa saptamana IX si pana
la sfarsitul culturii

Solinure GT 11:35:11+2 Mg

Hibrizi cu țepi

adecvată perioadei de creștere a plantei. Mai multe tipuri (mărci) de îngrășăminte sunt potrivite pentru cultura de
castraveți, dar cel mai important factor este raportul corect al nutrienților.

Nr. de Saptamani
de la transplantare

Cultură
spații
protejate

Cultură
câmp
deschis

Cultură
palisată

Nepalisat

Piata
proaspata

Industrializare

Karaoke RZ
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Chaikovskiy RZ









Sound RZ







Cantara RZ







Romara RZ









Sonate RZ
Trilogy RZ











































IMPORTANT!!!
Reteta, este o reteta cadru. Aceasta poate fi modificata si personalizata, in functie de calitatea solului si a apei de irigat. Pentru
aceasta, se recomanda o analiza de laborator privind calitatea solului, respectiv continutul de macro si micro-nutrienti, pH, EC,
continut de humus si analiza apei de irigat.
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Triole RZ F1

Cantara RZ F1

Câteva sfaturi tehnice pentru cultivarea
cu succes a castraveților în spații protejate:

În timpul creșterii răsadului de castraveți pe timpul iernii este mai bine să se utilizeze ghivece cu un volum minim de 0,5 litri. Acest
lucru face posibilă obținerea unui răsad cu 3-4 frunze adevărate și un sistem radicular bine dezvoltat. Astfel de plante tinere pot
rezista mai bine situațiilor de stres la plantarea în seră, solar.

Producerea răsadurilor de castraveți
Pentru producerea răsadurilor, este foarte important să se utilizeze substrat ușor (turbă, substrat de cocos sau amestecul lor).
Producerea plantelor tinere se face în două moduri:
- însămânțarea directă în ghivece sau tăvi

În general, cu cât se seamănă mai târziu în timpul iernii, pot fi folosite plantele mai tinere și cu un număr mai mic de frunze adevărate
și, de asemenea, crescute într-un volum mai mic de substrat în ghivece/tăvi. În timpul creșterii răsadului, nu este suficient să
controlăm doar temperatura, ci este de asemenea foarte important să se asigure o fertilizare adecvată. EC-ul apei este important,
deoarece cu cât este mai mic, cu atât mai multe substanțe nutritive sunt disponibile pentru plante prin sistemul radicular.
Ideal este, ca la apa de irigat pentru castraveți, valoarea a EC-ului sa fie de 0,4-0,7 mS. După apariția primelor frunze adevărate,
plantele încep să utilizeze substanțele nutritive disponibile în zona rădăcinilor. Prin urmare, vă recomandăm să furnizați la fiecare
udare îngrășămintele necesare dezvoltării echilibrate a plantelor. În tabelul de mai jos, sunt date cantitățile de îngrășământ
recomandate pentru 10 L de soluție de irigare.

- însămânțarea în tăvi mai mici și transplantare ulterioară în ghivece mari
Semințele de castraveți trebuie semănate la o adâncime de 1-2 cm, și acoperite cu substrat steril.
Pentru germinarea uniformă a semințelor, temperatura substratului trebuie să fie 24-25 ° C. Pentru o germinare mai bună
a semințelor și o deschidere mai bună a învelișului acestora, se folosește o panza de agrotextil (Covertan) sau o folie de
plastic perforată. Ghivecele sau tăvile sunt acoperite cu acest material. După ce aproximativ 20-30% dintre semințe produc
cotiledonul, materialul este îndepărtat, temperatura este redusă până la 20°C cu o umiditate de 80-90% și iluminatul artificial
este pornit.

Irigarea I
gr /10 litri

Irigarea II
gr / 10 litri

Irigarea III
gr / 10 litri

Irigarea IV
gr / 10 litri

Irigarea IV
gr / 10 litri

MAP LIQ

2

2

2

2

5

CAN 17

3

3

3

4

5

2

2

3

2

2

3

4

7

9

11

14

Denumire produs

SOLINURE GT 10-5-39

În timpul germinării semințelor, vă recomandăm să măsurați temperatura solului /

substratului, nu temperatura aerului înconjurător.

Pentru a obține răsaduri de bună calitate, în timpul însămânțării de iarnă, se recomandă furnizarea de lumină artificială, de

SOLINURE GT 23-10-10+5,6Mg
Total gr / 10 litri

5

exemplu prin lămpi de sodiu care sunt atârnate la 2 m deasupra plantelor. Intensitatea minimă a luminii artificiale pentru plantele

* în general, este posibil să se utilizeze și alte îngrășăminte solubile în apă de îndată ce soluția de irigare este echilibrată în ceea ce

tinere de castraveți trebuie să fie de aproximativ 100 Watt/m . Se folosesc în mod normal becuri cu puterea de 400 sau 600 de

privește elementele nutritive principale și microelementele

2

wați. Intervalele de temperatură menționate mai jos sunt recomandate dacă se utilizează nivelurile de lumină artificială descrise.

Stadii de cultura

Temperatura in timpul zilei

Temperatura in timpul
noptii

Lumina artificiala ore/ zi

Semanatul 2

24-26

24-26

-

Germinarea

22-23

21-22

24

Transplantarea la ghiveci

20-21

19-20

18

Dupa transplantare la ghiveci

20-21

18-19

16-18

Inainte plantare in solar sera

19-20

17-18

12-14

La p lantare

20-21

19-20

-

Dupa 3 zile de la plantare

19-24*

17-18

-

* În timpul zilelor noroase, temperatura zilei ar trebui să fie de 19-20 ⁰C, totuși în timpul zilei însorite va fi de aproximativ 24 ⁰C
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Managementul culturilor:
Scopul principal este de a obține
planta de castravete.

În funcție de condițiile culturii din seră prin implementarea acțiunilor descrise în tabelul de mai jos, putem direcționa cultura fie pe
direcția vegetativă, fie pe cea generativă.

Mai întâi se construiește o “fabrică”, apoi se obține o

Cultura castravetelui este “dirijată” de către climă,

producție

împreună cu volumul de soluție de irigare.

După legarea tinerelor plăntuțe, este necesară lucrarea în verde,

În tabelele de mai jos sunt descrise principalele caracteristici

de ex. îndepărtarea florilor și a lăstarilor din partea de jos. În

care pot fi folosite pentru a înțelege cultura și pentru a ne ajuta

funcție de circumstanțe și de condițiile de lumină, îndepărtarea

să facem pașii adecvați în gestionarea culturilor.

florilor și a lăstarilor se face până la axila 3, apoi până la axila 8 se
îndepărtează doar lăstarii. Acest lucru se face pentru a permite

Principalele caracteristici pentru înțelegerea vizuală a culturii:

dezvolatrea sistemului radicular. Mai târziu, sunt lăsate toate
fructele de pe tulpină. Cu toate acestea, toți lăstarile laterali sunt

CRESTERE VEGETATIVA

CRESTERE GENERATIVA

Tulpina foarte robusta

Tulpina foarte subtire

Frunze mari si fragile

Frunze mici

Flori mari

Flori mici

îndepărtați până la sârmă. De îndată ce tulpina de bază ajunge
la sârmă, este legată de 2-3 ori pe acesta și se rupe vârful de

Interventii-actiuni

Cauza dezvoltarii vegetative

Cauza dezvoltarii generative

Inceputul irigarii

Mai devreme

Mai tarziu

Oprirea irigarii

Mai tarziu

Mai devreme

Frecventa irigarilor si durata acestora

Dese si scurte

Rare si de lunga durata

EC-ul solutiei de irigat

Scazut

Ridicat

Umiditatea solului

Ridicata

Scazuta

Diferenta de temperature zi/noapte

Mica

Mare

Media temperaturilor in 24 de ore

Scazuta

Ridicata

Numarul de frunze pe planta

Mare

Scazut

crestere. În același timp, se recomandă scăderea temperaturii
de noapte până la 16° C timp de 5-7 zile pentru a stimula lăstarii

Pentru obținerea randamentelor ridicate, este necesară abordarea multilaterală, precum și gestionarea tuturor factorilor menționați.

laterali. 2-3 lăstari laterali sunt lăsați pe partea tulpinii care se
află sub sârmă. Mai târziu, este mai bine să eliminați acești lăstari
după ce aceștia produc fructele.
Pentru o mai bună calitate a fructelor și o creștere mai bună a
lăstarilor laterali, este important să lăsați lumina să intre prin
acoperiș. Prin urmare, uneori este necesar să eliminați câteva
frunze din partea de sus.
Recoltarea ar trebui efectuată zilnic pentru a “descărca” planta.
Acest lucru este important mai ales în stadiul incipient, când

Prima floare deschisa este mult Prima floare deschisa este mult
prea jos fata de varful de crestere prea aproape de varful de crestere
Crestere lenta a fructelor

Crestere rapida a fructelor

Crestere rapida a lastarilor

Crestere lenta a lastarilor

Plante de culoare
verde-deschis

Plante de culoare
verde-inchis

tulpinile nu au ajuns la sarmă.
Pentru a obține o recoltă ridicată și stabilă, este necesar să se
mențină echilibrul dintre creșterea vegetativă și cea generativă.
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România - Reprezentant și Distribuitor

Holland Farming Agro
Str. Drumul Osiei, Nr 74, București, sector 6, cod 062395
T 004 021 410 2165, 004 021 314 5071/73
F 004 021 410 0889
office@hollandfarming.ro
www.hollandfarming.ro
www.facebook.com/hollandfarming.ro/
Marius Velea - Director general
T 0214 102 165
marius.velea@hollandfarming.ro

George Puican - Director executiv
T 0740 187 403
george.puican@hollandfarming.ro

Anca Natalia Sala
Director Zonal: TM, CS, AR, BH, SM, SJ
T 0749 288 087
anca.sala@hollandfarming.ro

Mihaela Ramona Grigoras
Reprezentant regional: NT, IS, BT, SV, BC, VS
T 0752 288 082
ramona.grigoras@hollandfarming.ro

Florin Nicola
Director Zonal: BV, CV, HR, SB, MS
T 0752 288 099
florin.nicola@hollandfarming.ro

Georgiana Lisita
Reprezentant regional: IS, BC, VS, SV, NT, BT
T 0752 288 ≠289
georgiana.lisita@hollandfarming.ro

Andrada Mariana Cristea
Reprezentant regional: BH, SM, SJ
T 0752 288 473
andrada.cristea@hollandfarming.ro

Codrut Andrei Bota
Reprezentant regional:
AB, HD, BN, CJ, MM, SB
T 0752 288 899
codrut.bota@hollandfarming.ro

Catalin Gabor
Reprezentant regional: BH, SM, SJ
T 0752 288 572
catalin.gabor@hollandfarming.ro
Mihaela Corina Ion
Reprezentant regional: Gl, BR, VN, VS (BARLAD)
T 0741 059 163
corina.hincu@hollandfarming.ro
Sever Florian Meleru
Director Zonal: TR, OT, DJ, MH, GJ, VL, AG
T 0752 288 081
sever.meleru@hollandfarming.ro

Rodica Daniela Copaceanu
Reprezentant regional: IL, CL, BZ
T 0752 288 576
daniela.copaceanu@hollandfarming.ro
Popa Teodor Aurelian
Reprezentant regional:
IF, GR, CL, IL, BZ, PH, DB
T 0752 288 089
aurelian.popa@hollandfarming.ro

Clauza de Exonerare:
Descrierile, ilustrațiile, sfaturile tehnice și orice alte informații oferite de compania Rijk Zwaan, sub orice formă, de exemplu la datele de expirare, însămânțare, plantare și
recoltare, se bazează cât mai exact pe experiența din încercări și din practică. Cu toate acestea, Rijk Zwaan nu îsi asumă în nici un caz răspunderea pentru daunele rezultate
din utilizarea unor astfel de descrieri, ilustrații și sfaturi tehnice despre cultivare. Cumpărătorul sau utilizatorul însuși, este responsabil pentru depozitarea corespunzătoare a
semințelor și pentru alegerea acestora dacă produsele și sfaturile de cultivare sunt adecvate pentru a fi utilizate, și în condițiile locale de cultivare.
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