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Hibrizi moderni de tomate și castraveți  
pentru creșterea productivității și 

calității legumelor pe piața Moldovei

2 aprilie 2019

Begal Iurie

2Formele de crestere

Tomate
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e
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limitata la 5-6 
inflorescente
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3Formele de crestere

Nedeterminate

Semideterminate
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Matissimo F1
• - greutatea medie a fructelor: 230-250 

gr

• - producţie sigură ca urmare a 
rezistenţelor la TSWV, nematozi şi
Cladosporium

• - uniformitatea fructelor din primele
inflorescenţe este remarcabilă –
fructele legate în condiţii de climă mai
puţin favorabile au forma regulată, 
lipsite de deformări

Tomate creștere nedeterminate  
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Tomate creștere nedeterminate  

Mei shuai F1 • - Mei Shuai este un hibrid de tomate
timpuriu ce produce fructe de 
mărime mare

• - culoarea, roz la maturitate, foarte
apreciată, însoţită de fermitate
foarte bună

• - cea mai apreciată calitate a acestui
hibrid este gustul deosebit al 
fructelor

• - greutatea medie a fructelor este de 
220-230 gr., în număr de 4-5 în
fiecare inflorescență
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Tomate creștere nedeterminate  Castraveți

SV 4097 F1
• - cel mai nou hibrid de castravete

partenocarpic de tip cornichon, 
destinat culturii în spații protejate

• - formează plante cu o bună
vigoare, cu port aerisit, fapt ce
înlesnește lucrările de manoperă

• - fructele sunt drepte, cilindrice, cu 
țepi proeminenți, de culoare verde
închis, deosebit de uniforme ca 
aspect și mărime, acoperite de un 
strat de pruină ce le conferă un 
aspect proaspăt, iar raportul
lungime/grosime este de 3,2/1
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Tomate creștere nedeterminate  Castraveți

SV 3506 F1
• - hibrid nou de castraveţi tip 

cornichon, SV 3506 CV se 
remarcă prin timpurietate,
prin creşterea generativă, 
fiind destinat culturii pe tot 
parcursul anului

• - portul deschis al plantelor
înlesneşte lucrările de 
întreţinere a culturii

• - sistemul radicular este
puternic, internodiile sunt
scurte
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Tomate cu creștere semideterminată extratimpurii

Kaponet F1 ● Gravitet F1 ●Qualitet F1
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Kaponet F1Extratimpurietate pentru profesioniști!

• Hibrid de tomate cu creștere
semideterminată, destinat
producțiilor extratimpurii în spații
protejate;

• Legare foarte bună și continuă

a fructelor, chiar și în condiții de
temperaturi scăzute;

• Greutatea medie a fructelor:
180g.
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Pentru recolte de top!
• Sandoline F1

• Ciciu F1 (T411452)
● Izmir F1

● Beldine F1 (T411450)
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Ciciu (T411452)

• Hibrid timpuriu cu

creștere

nedeterminată,

recomandat pentru

toate ciclurile de

cultură;
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Kilates F1 Landolino F1 Olmeca F1 
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Spino F1
Hibrid extratimpuriu, 

de tip partenocarpic,

recomandat pentru 

cultivare în sere și 

solarii, pentru ciclul I 

extratimpuriu și 

pentru ciclul II de

cultură până târziu

în iarna;

14

Spino F1
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Zulfia RZ F1(Nou!)
Zulfia RZ F1 este un hibrid timpuriu, de tip 

generativ, cu creștere nedeterminată, de la Rijk

Zwaan

Este un hibrid foarte productiv, cu fructe de 

calitate înaltă și multiple rezistențe acest hibrid

are vigoare mare, fiind foarte rezistent la 

condiții dificile de cultivare

Rezistența la virusul petelor de bronz

(TSWV) este foarte importantă pe perioada

cultivarii în vară, atunci când presiunea atacului

de trips este ridicată

Fructele sunt ferme, uniforme, au formă

rotundă și culoare roșu plăcut
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Manusa RZ F1(Nou!)
Manusa F1 este un hibrid nou de 

tomate cu crestere nedeterminata, de la 

Rijk Zwaan, cu fructe roz

Recomandat culturilor din spatii

protejate (sere, solar) incalzite si

neincalzite

Planta cu portul compact, deschis, cu 

internoduri scurte

Fructele sunt de culoare roz, intens, fara

guler verde, grupate cate 5-6 

fructe/ciorchine
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LENARA RZ F1
Lenara RZ F1 este un hibrid
nou, partenocarpic, de tip 
multifruct, ultima noutate a 
firmei Rijk Zwaan in acest
segment

Destinat culturilor palisate in 
sere si solarii, atat pentru ciclul I 
cat și pentru ciclul II

Este un hibrid foarte timpuriu, 
cu creștere rapidă
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Cantara RZ F1
Cantara RZ F1 hibrid nou

partenocarpic de tip multifruct, cu tepi, 

de la Rijk Zwaan

Are productivitate ridicata si

timpurietate foarte buna

Portul plantei este dechis, asemanator

cu hibridul Lenara RZ

Plantele au vigoare medie, iar

dezvoltarea lastarilor laterali este

moderata

Vă mulțumesc
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