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Dragi Prieteni!

Chiar şi în condiţiile dificile de azi, societatea 
noastră stă solid pe picioarele sale şi, pe cât 
putem, ne ajutăm şi partenerii. Oricum ar evolua 
situaţia economică, noi nu vom renunţa la onoarea 
în afaceri şi la principiul încrederii. Promovăm  
în continuare cea mai înaltă calitate, dar având 
în vedere dificultăţile producătorilor ne străduim 
să ne comercializăm produsele la un preţ cât 
mai favorabil şi să oferim sfaturi noi în domeniul 
tehnologiei, în scopul unei cât mai bune exploatări 
a productivităţii speciilor noastre.

Răsfoind catalogul nostru veţi vedea că greutăţile 
nu ne-au înfrânt, ci ne-au stimulat să obţinem un 
randament şi mai înalt, dovedind astfel că până 
şi în condiţiile cele mai nefavorabile dezvoltării 
putem găsi ocazia introducerii unor inovaţii 
deosebit de importante.

Succes în producţie!

Cuprins

Aspiraţiile noastre
Produsele noastre
Specii de ardei
Specii de castraveţi
Tehnologii de producţie
Fitoprotecţie
Parteneri
Comercializare
Ardeiul maghiar
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Şi cel mic poate fi mare.
Produsele întreprinderii noastre familiale sunt cunoscute şi apreciate în nume-
roase ţări din Europa, Asia şi Africa. Un pas înainte în acest domeniu l-a constituit 
relaţia noastră cu firma Agrimatco, care comercializează speciile noastre pe mai 
multe continente. Cu toate acestea, nu cedăm tentaţiei de expansiune, pentru a 
putea în continuare garanta calitatea seminţelor prin control personal.

Dimensiunile mici ale societăţi noastre au şi alte avantaje: a construit relaţii 
prieteneşti rapid, cu flexibilitate, pe baza cunoştinţelor personale. Şi mai ales: 
deşi seminţele speciilor noastre sunt competitive şi faţă de produsele celor mai 
mari firme internaţionale, cheltuielile administrative şi organizatorice deosebit 
de modeste ne permit să păstrăm preţurile la un nivel cu mult mai redus, pe 
care să-l poată plăti oricine.

Lucrăm pentru viitor. Modernitatea echipamentelor noastre este pentru noi la 
fel de importantă pe cât este şi sprijinirea celor mai noi procedee de producţie 
a ardeiului prin îmbunătăţirea speciilor corespunzătoare. Luăm parte şi la popu-
larizarea inovaţiilor tehnologice.
Strădaniile noastre permanente în sensul ameliorării rezistenţei, al căutării 
de specii care să corespundă cel mai bine cerinţelor şi metodelor locale de 
producţie, precum şi al îmbunătăţirii portaltoiurilor care contribuie la extinde-
rea îmbucurătoare a altoirii, deservesc cauza unui viitor mai bun, a reducerii 
problemelor cu care se confruntă lumea noastră saturată de produse chimice. 
În această muncă putem afirma că avem de partea noastră cercetători maghiari 
recunoscuţi internaţional. 

Suntem recunoscători tuturor colegilor şi partenerilor noştri pentru contribuţia 
lor la atingerea scopului nostru comun!
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Tip Specie Gust Culoare Cultivare Creştere Greutate Timp de cultură Rezistenţă Pagina

ARDEi GRAS DE UMPLUT
EMESE F1 5 90-120 g HR Tm0 4
TELEKi F1 5,5 100-130 g HR Tm0 5
NÓgRÁD F1 6 100-130 g HR Tm2 6
NiMRÓD F1 6 110-140 g HR Tm2, iR TSWV 7
KiNCSEM F1 6 100-130 g HR Tm2 8
BOLDOGi F1 6,5 100-130 g HR Tm2 9
MÓRAHALOM F1 8 120-150 g HR Tm0 10
ETELE F1 8 120-160 g HR Tm3 11
RiMAVA F1 7 110-140 g HR Tm0 12
latoRCa F1 6,5 100-120 g 13
HÉTVEZÉR F1 8 120-150 g HR Tm0 14
JULiANUS F1 7 110-140 g 15
HaJDÚ F1 8,5 130-160 g HR Tm0 16
CAMPONA F1 6 100-130 g 17
PROMONTOR F1 8,5 120-150 g HR Tm0 18
JÁSZ F1 6 80-100 g 19
BERÉNYi F1 8 120-140 g HR Tm0 20
BoDRog F1 7 100-130 g 21
GARAM F1 8 120-150 g HR Tm0 22

BLOCKY
BÓBiTA F1 6 140-180 g 23
BalaSSa F1 6 130-170 g 24
BAGOLY F1 6 150-190 g HR Tm2 25
BALÁSTYA F1 6 130-170 g HR Tm2 26
BÍBiC F1 6,5 120-160 g 27

Dulce

Uşor iute

iute

Fără gust amar

Noutăţi Coacere din alb în roşu

Coacere din alb în portocaliu

Coacere din alb-verzui în roşu

Coacere din verde deschis în roşu

Coacere din verde în roşu

Coacere din verde închis în roşu

Nuanţa culorii, pe o scară de la 1 la 10.

Recomandat pentru răsădire

Recomandat pentru câmp liber

Dinamismul creşterii, pe o scară de la 1 la 10

Luni indicate pentru plantare

Cod de culori:

Timpuriu Foarte timpuriu Extra timpuriu
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Tip Specie Gust Culoare Cultivare Creştere Greutate Timp de cultură Rezistenţă Pagina

CAPiA
SZÉKELY F1 6 100-110 g 28

CSÁNgÓ F1 6,5 120-140 g 29

GOGOŞARi
ViTAMiN F1 6 120-160 g HR Tm0 30
GOGOSÁRi F1 8 130-160 g HR Tm2 31
PaSa F1 8,5 140-160 g HR Tm2, Xv2 32

GOGOŞARi PENTRU MURăTURi
ESZTER F1 6,5 60-90 g 33
ZSÓFiA F1 6 60-90 g 34

ARDEi LUNGi
KUN F1 5,5 40 g 35
PalÓC F1 6 80 g 36

CASTRAVETE DULCE
MEGYER F1 8 HR P; E,S; C 37
KERTiREZ F1 7 HR P; E,S; C 37
ALVAREZ F1 7 HR P; E,S; C 37
KOLUMBUSZ F1 7 HR P; E,S; C 37
KESZi F1 6 HR P; E,S; C 37

Rezistenţă:
HR          Rezistenţă înaltă
IR            Rezistenţă medie
Tm0       Virusul mozaic al tutunului (TMV)
Tm2       Virusul mozaic al tutunului (TMV) şi virusul Óbuda al ardeiului (ObPV)
Tm3       Virusul mozaic al tutunului (TMV), virusul Óbuda al ardeiului (ObPV) şi virusul ardeiului care provoacă pete uşoare (PMMoV) 
TSWV   Virusul mozaicului la tomate (TSWV)
Xv2        Pătarea şi băşicarea ardeiului (Xanthomonas vesicatoria)
P       Mana (Pseudoperonospora)
E,S    Făinare (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
C      Virusul mozaic al castraveţilor (Cucumber mosaic virus: CMV)
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COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE
Tendinţa sa generativă (producţie puternică) trebuie echilibrată pe toată durata  
cultivării. Soluţiile nutritive reprezintă o bună soluţie în acest sens, dacă primeşte  
mai mult azot şi potasiu decât alte specii. Ca urmare a creşterii sale reduse, este 
sensibil la lipsa de calciu, însă această problemă poate fi rezolvată prin optimi-
zarea mediului şi o compensare continuă cu calciu. La aceasta serveşte şi azotul, 
deoarece astfel putem menţine cultura într-o creştere permanentă.
În acest sens, în timpul marilor călduri de vară, alături de irigarea prin picurare, 
este posibil să fie necesară umidificarea regulată a aerului, o stropire suplimen-
tară tip aripă de ploaie sau umbrirea. Aceste puncte de vedere trebuie luate în 
consideraţie încă de la plantarea răsadurilor până la sfârşit.
Emese F1 poate fi bine exploatată în culturi fără sol, în corturi de volum redus 
pe vată minerală, în instalaţii de cultură cu volum mare sau mic, pe fibre de co-
cos. În cazul culturii de răsaduri, pentru a asigura o creştere continuă, este foarte 

importantă calitatea cuburilor nutritive din pământ de turbă, care să fie afânate 
şi cu o bună aerisire. Poate fi folosită o turbă baltică fibroasă, eventual pe bază 
de turbă calcaroasă autohtonă, care să aibă o bună structură. În timpul pregăti-
rii pământului de răsaduri este avantajoasă aplicarea de îngrăşăminte artificiale 
cu descompunere lentă (cum ar fi Peat Mix, PG Mix), care parţial sau total fac 
inutilă, folosirea soluţiilor nutritive. Este importantă îndeosebi aprovizionarea 
cu calciu a amestecului de sol (de exemplu cu futor). Dacă răsadurile trebuie să 
primească soluţie nutritivă, atunci raportul recomandat al elementelor nutritive 
este de 1:2:1:1 azot:fosfor:potasiu:calciu. 
În orice caz, se recomandă verificarea solului şi, pe baza recomandării labora-
torului, aplicarea de îngrăşăminte de iniţiere înaintea răsădirii. Sunt îndeosebi 
recomandate îngrăşămintele artificiale complexe cu descompunere lentă  
(cum ar fi Cropcare).

Fertilizare lichidă în cult. tăiată
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1,2: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 +++ 1,8 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,2-1,4: 0,5 :1 +++ 1,5-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în cult. Palisată (cordon)
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,2: 0,3 :1 ++ 1,5 dkg/m2

EMESE

Hibrid cu creştere permanentă, dreaptă,  
cu fructe de formă conică, de culoare albă, 
dulci, mari. Fructe de formă regulată, mari,  
cu pericarp gros, în greutate de 90-120 g. 
La vremea culegerii fructul are culoarea albă,  
iar copt pe deplin devine roşu, până  
la sfârşitul anului de producţie fructul  
nu se fragmentează.
Planta are internodii scurte, o creştere 

slabă, recoltă mare. Se dezvoltă repede, apar vlăstare laterale slabe. 
Datorită sensibilităţii mici la lipsa luminii, leagă foarte bine şi în perioadele 
sărace în lumină ale iernii. Rezistentă în cel mai înalt grad la virusul mozaic 
al tutunului (TMV). 
Specie recomandată pentru cultură intensivă. Încolţeşte în oricare anotimp 
al anului, în spaţii încălzite sau neîncălzite. Dă rezultate excelente şi după 
încolţirea de toamnă. În mai multe regiuni este cultivată cu succes şi pe 
câmpul liber.
Cele mai frumoase fructe sunt produse pe tulpina principală. Cea mai mare 

eficienţă poate fi obţinută prin cultivarea palisată cu tăiere la un fir, sau la cordon fără tăiere. 
La cultivarea pe timp de iarnă recomandăm un număr de 4, primăvara de 5, iar la culturi 
târzii un număr de 6 plante/m2. 
Când planta a legat şi temperatura se ridică permanent, pentru a putea creşte fructe multe 
şi mari, respectiv o producţie suplimentară, are nevoie de mai mult azot decât de obicei.  
(Să avem grijă şi la calciu!) Dacă vremea rece este îndelungată, trebuie redusă doza de azot. 
În cadrul acestui tip, Emese F1 este specia cu pericarpul cel mai gros. Poate fi cultivată 
cu uşurinţă, are o producţie de încredere şi o calitate excelentă. Oferă o recoltă omogenă, 
bună pentru export. Popularitatea sa în creştere se datorează acestor proprietăţi.

HR Tm0

La repicare răsadul e bine să fie cât mai puţin dezvoltat. Este importantă dezvoltarea iniţială rapidă a frunzelor.
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La această specie – datorită creşterii ceva mai puternice – nu este necesa-
ră menţinerea unui echilibru al azotului în fiecare perioadă a anului,  
ca în cazul speciei Emese. Îndeosebi în cazul răsădirii timpurii de primăva-
ră ne putem abate de la reţeta descrisă, şi mări doza de potasiu cu 20-30% 
mai mult decât cea de azot. După legarea unui număr corespunzător de 
fructe, trebuie să revenim la aplicarea de soluţii nutritive cu exces de azot.

Datorită creşterii lor slabe, ambele specii sunt sensibile la leziunile aduse 
rădăcinilor, de aceea condiţiile de bază ale cultivării lor eficiente sunt 
protecţia contra nematozilor, un sol cu conţinut redus de sare, o încălzire 
corespunzătoare şi un nivel scăzut al apei freatice.
Teleki F1 poate fi bine exploatat în culturi fără sol, pe vată minerală sau 
fibre de cocos, în instalaţii de cultură cu volum mare sau mic.

Hibrid de răsad cu creştere continuă, 
drept, cu fructe mari. Fructele sale au  
o formă de con prelungit, regulată, sunt 
de o culoare albă frumoasă, dulci, cu greutate de 
100-130 g. La vremea culegerii fructele sunt albe, 
iar coapte pe deplin devin roşii, nici spre sfârşitul 
anului de producţie fructul nu se fragmentează.  
În cadrul acestui tip, Teleki este specia cu pericar-
pul cel mai gros.
Planta are internodii scurte, o creştere medie, 
recoltă mare; specie recomandată pentru cul-
tivare intensivă. Puţin sensibilă la lipsa luminii, 
se dezvoltă repede şi leagă bine şi în perioada 
săracă în lumină a iernii. Poate fi răsădită în tot 
timpul anului. Rezistentă în cel mai înalt grad la 
virusul mozaic al tutunului (TMV). 
Recolta cea mai frumoasă este produsă pe tulpină 
şi în apropierea acesteia. Cele mai eficiente rezul-
tate pot fi obţinute prin cultivarea la cordon, fără 
tăiere, sau palisată cu tăiere la un fir. Densitate: 5-6 
tulpini/m2.

Poate fi produsă uşor şi în siguranţă. Oferă o recoltă 
omogenă, bună pentru export.

Fertilizare lichidă în cult. tăiată
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1,2: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 +++ 1,8 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,2-1,4: 0,5 :1 +++ 1,5-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în cult. Palisată (cordon)
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,2: 0,3 :1 ++ 1,5 dkg/m2

COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE

TELEKi
HR Tm0

La repicare răsadul e bine să fie cât mai puţin dezvoltat. Este importantă dezvoltarea iniţială rapidă a frunzelor.

55



6

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 +++ 1,5 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,2 +++ 1,8 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1-1,2 +++ 1,5-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1 ++ 1,2 dkg/m2

Până la a doua legare 1,2: 0,5 :1 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,5: 0,5 :1 +++ 1,8 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,3: 0,3 :1 +++ 1,5 dkg/m2

COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE

HR Tm2

NÓgRÁD

Specie generativă, dar faţă de Emese nu necesită aplicarea de soluţii 
nutritive cu exces de natriu decât în zilele extrem de însorite din perioada 
caldă. În condiţii meteorologice obişnuite va fi recunoscătoare pentru 
completarea cu substanţe nutritive cu un uşor exces de potasiu.

Este mai puţin sensibilă decât Emese la lipsa de calciu. Pe timpul marilor 
călduri din vară, alături de irigarea prin picurare este necesară şi umidi-
ficarea regulată, stropirea complementară tip aripă de ploaie, respectiv 
umbrirea.

Hibrid de răsad cu creştere continuă, drept,  
cu fructe mari. Fructele sale au forma unui  
con alungit, regulat, de un alb lucios, cu pericarp 
gros, dulce. Greutatea fructelor este de 100-130 g, 
albe la vremea culesului şi roşii când sunt coapte 
complet.
Planta are internodii scurte, se dezvoltă repede, 
realizează o producţie mare, are o creştere ceva 
mai mare decât medie. Fiind mai puţin sensibilă 
la lipsa de lumină, poate fi răsădită în tot timpul 
anului. Rezistă în cea mai mare măsură împotriva 
virusului mozaic al tutunului (TMV) şi a virusului 
Óbuda al ardeiului (ObPV).
Cele mai frumoase fructe sunt produse pe tulpina 
principală. Cele mai eficiente rezultate pot fi obţinute  
prin cultivarea la cordon, fără tăiere, sau palisată  
cu tăiere la un fir. Densitate: 5-6 tulpini/m2.

Rezistă la stres, leagă bine la căldură, poate  
fi cultivat în siguranţă şi cu uşurinţă.
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Fertilizare lichidă în cult. tăiată
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,1 +++ 1,5 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,1 +++ 1,8 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,1 +++ 1,5-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în cult. Palisată (cordon)
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 0,5 :1,3 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,1 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,4 :1,2 ++ 1,5-2 dkg/m2

HR Tm2   iR TSWV

NiMRÓD

Hibrid timpuriu cu creştere permanentă, 
cu fructe de formă conică, albe, dulci, mari. 
Recoltă regulată, albă, cu pericarp gros,  
în greutate de 110-140 g. La vremea cule-
gerii fructul are culoarea albă, iar copt pe 
deplin devine roşu, nici spre sfârşitul anului  
de producţie fructul nu se fragmentează.
Planta are internodii scurte, o creştere 
medie, recoltă mare. Specia se dezvoltă 
repede, nu este prea sensibilă la lipsa de lumină.  
Este rezistentă în cea mai mare măsură la virusul 
mozaic al tutunului (TMV) şi virusul Óbuda al arde-
iului (ObPV), fiind rezistentă şi împotriva virusului 
mozaic la tomate (TSWV).
Poate fi semănată şi răsădită din ianuarie până  
în decembrie. Recolta cea mai frumoasă este pro-
dusă pe tulpină şi în apropierea acesteia. Cele mai 
eficiente rezultate pot fi obţinute prin cultivarea  
cu tăiere la un fir, sau la cordon, fără tăiere.  
Densitate: 5-6 tulpini/m2.

Datorită rezistenţei sale la Tm2 şi TSWV, este prima 
specie a societăţii Duna-R Kft care uşurează şi face 
mai sigură cultivarea.
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HR Tm2

Fertilizare lichidă în cult. tăiată
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,2-1,5 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1-1,2 ++ 1,4-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în cult. Palisată (cordon)
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1,2: 0,5 :1 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,2 ++ 2 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1-1,2 ++ 2-2,5 dkg/m2

HR Tm2

Hibrid de răsad cu creştere permanentă, 
cu fructe atârnate, de formă conică, albe, 
dulci, mari, cu umeri largi, regulaţi. Greutatea 
fructelor este de 100-130 g, de un alb frumos 
la vremea culesului şi roşii când sunt coapte 
complet.
Planta are internodii scurte. Se dezvoltă 
repede, are o forţă de creştere medie şi o 
producţie mare. Datorită sensibilităţii mici la 
lipsa luminii, leagă foarte bine şi în perioada 
săracă în lumină a iernii. Rezistă în cel mai 
înalt grad la virusul mozaic al tutunului (TMV) 
şi la virusul Óbuda al ardeiului (ObPV).
Este una din speciile cele mai bune pentru 
cultivarea intensivă, foarte timpurie (de iarnă). 
Încolţeşte în oricare anotimp al anului, în 
spaţii încălzite sau neîncălzite.
Recolta cea mai frumoasă este produsă pe 
tulpina principală şi în apropierea acesteia. 
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin 
cultivarea palisată la un fir, sau la cordon fără 
tăiere. La cultivarea pe timp de iarnă reco-
mandăm un număr de 4-5, primăvara de 5, 
iar la culturi târzii un număr de 6 plante/m2.

În tipul său, este una dintre speciile cu cei 
mai largi umeri. Produce mult şi repede.

COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE

KiNCSEM

Specie echilibrată, nu este caracterizată nici de tendinţe vegetative,  
nici generative. În timpul cultivării sale pot exista perioade (primăvara 
devreme şi toamna cu lumină puţină, răciri bruşte după caniculă vara, etc.) 
când îi putem stimula înflorirea şi legarea cu ajutorul unei reţete cu exces  

de fosfor şi potasiu, aplicate timp de 10-14 zile (N:P.K = 1:2:2).

Nu este sensibilă la calciu; dacă observăm simptomele lipsei de calciu, 
cauza acestora este în general o leziune gravă rădăcinilor.
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HR Tm2

Fertilizare lichidă în cult. tăiată
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5:1 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,2-1,5 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1-1,2 ++ 1,4-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în cult. Palisată (cordon)
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1,2: 0,5 :1 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,2 ++ 2 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1-1,2 ++ 2-2,5 dkg/m2

HR Tm2

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe atâr-
nate, de formă conică, albe, dulci, mari, cu umeri 
largi. Fructele au o greutate de 100-130 g,  
albe la vremea culesului, şi roşii când sunt coapte 
complet.
Planta are internodii scurte, producţia mare. Se 
dezvoltă repede, are o creştere ceva mai puter-
nică decât media, nu este prea sensibilă la lipsa 
de lumină. Rezistă în cel mai înalt grad la virusul 
mozaic al tutunului (TMV) şi la virusul Óbuda al 
ardeiului (ObPV).
Este recomandată pentru câmpul liber şi răsad-
niţă. Este una din speciile cele mai bune pentru 
cultivarea intensivă, foarte timpurie (de iarnă). 
Încolţeşte în oricare anotimp al anului, în spaţii 
încălzite sau neîncălzite.
Recolta cea mai frumoasă, cu umerii cei mai 
largi, se produce pe tulpina principală şi în apro-
pierea acesteia. Cele mai eficiente rezultate pot 
fi obţinute prin cultivarea la cordon, fără tăiere, 
sau palisată la un fir. La cultivarea pe timp de 
iarnă recomandăm un număr de 4,5, primăvara 
de 5, iar la culturi târzii un număr de 6 plante/m2. 

În tipul său, este una dintre speciile cu cei mai 
largi umeri şi cu cea mai rapidă creştere  
a fructelor.

COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE

BOLDOGi

Specie echilibrată, nu este caracterizată de tendinţe vegetative sau genera-
tive exagerate. În timpul cultivării sale pot exista perioade (primăvara devre-
me şi toamna cu lumină puţină, răciri bruşte după caniculă vara, etc.) când  
îi putem stimula înflorirea şi legarea cu ajutorul unei reţete cu exces  

de fosfor şi potasiu, aplicate timp de 10-14 zile (N:P.K = 1:2:2).

Nu este sensibilă la calciu; dacă observăm simptomele lipsei de calciu, cauza 
acestora este în general o leziune gravă rădăcinilor.
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HR Tm2

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,5 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,5 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,3-1,5 ++ 1,4-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,2: 0,3 :1 ++ 1,5 dkg/m2

HR Tm0

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe atârnate, 
deosebit de mari cu formă de con prelungit, de un alb 
frumos, dulci. Fructele au o greutate de 120-150 g, albe 
la vremea culesului, şi roşii când sunt coapte complet.
Planta are internodii relativ scurte, cu o forţă mare 
de creştere. Specia se dezvoltă repede, nu este prea 
sensibilă la lipsa de lumină. Rezistă foarte bine la 
virusul mozaic al tutunului (TMV). Este indicată pentru 
germinare şi cultivare la câmpul liber. Produce în oricare 
anotimp al anului, în instalaţii încălzite sau neîncălzite.
Fructele sale foarte mari şi super-extra cresc pe tulpina 
principală şi în apropierea acesteia. Cele mai bune 
rezultate pot fi obţinute prin cultivarea palisată la două 
fire, sau la cordon fără tăiere. Pentru recoltele de iarnă 
plantăm câte 4, la cele următoare câte 4-4,5 fire la m2.

În cadrul tipului său, aceasta este prima specie care 
poate fi relativ uşor cultivată, realizând o producţie 
extra sau super-extra, putând fi plantată din ianuarie 
până în decembrie.

COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE
Specie cu o creştere mai puternică decât a speciei Kincsem, care trebuie 
echilibrată prin exces de potasiu sau prin tăiere la două fire. Specia nu este 

sensibilă la lipsa de calciu. În timpul sezoanelor sărace în lumină, critice din 
punctul de vedere al legării, raportul N:K poate fi ridicat chiar până la 1:2.

MÓRAHALOM
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HR Tm2

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,5 + 1,3 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,3 + 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,2-1,5 + 1,5-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 0,5 :1,5 + 0,4 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,4 + 0,6 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,2 + 0,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,2 + 0,8-1,2 dkg/m2

HR Tm3

Hibrid mediu-timpuriu de ardei gras,  
cu creştere continuă, cu fructe atârnând,  
de formă conică şi alungită, într-adevăr  
frumoase, albe.
Fructele au pericarp gros şi o formă foarte regu-
lată, cu umeri. Au o lungime de 14-18 cm, cu un 
diametru la umeri de 6-8 cm, şi o greutate  
de 120-160 g. La vremea culegerii fructul este alb, 
iar copt pe deplin devine roşu, nici spre sfârşitul 
anului de producţie fructele nu se fragmentează. 
Realizează o producţie în principal de calitate 
extra, în mai mică măsură de clasa i. Cu o produc-
ţie foarte mare, este tipul cu cel mai mare şi mai 
greu fruct.
Creştere medie-puternică, cu internodii medii.  
Are rădăcini, ramuri şi tulpină foarte puternice. 
Este în special rezistent la stres şi dispune  
de cea mai înaltă rezistenţă împotriva viruşilor 
Tobamo (virusul mozaic al tutunului: TMV,  
virusul Óbuda al ardeiului: ObPV şi virusul  
ardeiului care provoacă pete uşoare: PMMoV),  
de nivelul Tm3. Nu este predispus la învineţire 
(antocianoză). Reuneşte în mod fantastic proprie-
tăţile bune ale tipului din care face parte.
Pentru o pornire timpurie în vegetaţie, în Ungaria 
se recomandă răsădirea în perioada dintre sfârşitul 
lui februarie şi jumătatea lui iulie, cu o densitate 
de 4-4,5 tulpini/m2, tăiate la două sau trei fire.  
În instalaţiile fără încălzire (de ex. blocuri KiTE*) 
recomandăm cultivarea pe cordoane, cu un număr  
asemănător de tulpini. La cultivarea intensivă  
sub cerul liber (aplicând, pe cât posibil, tehnologia 
KiTE), plantăm 5-6 tulpini la m2.

Unul dintre soiurile cele mai bune şi cu cei mai mari umeri din 
tipul Etele F1. Alături de producţia sigură datorată rezistenţei sale 
deosebite, printre calităţile sale importante se numără şi fructele 
de formă omogenă, deosebit de frumoase, cu aspect comercial.

ETELE

* În privinţa echipamentelor şi a tehnologiei, societatea maghiară 
KiTE ZRt face parte din elita europeană. O recomandăm în atenţia 
fiecărui producător!
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HR Tm2

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,5 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,5-1,7 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,4-1,6 ++ 1,8-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,2 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,5 ++ 1,8 dkg/m2

HR Tm0

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe  
atârnate, mari şi conice, de un alb frumos, 
dulci. Fructele au pericarp gros, greutatea  
de 110-140 g, sunt albe la vremea culesului  
şi roşii când sunt coapte complet.
Planta are internodii medii şi o producţie 
mare. Specia nu este sensibilă la lipsa  
de calciu, rezistă la stres şi are bune capacităţi 
regenerative, leagă bine chiar şi în condiţii 
meteorologice extreme. Rezistentă în cel mai 
înalt grad la virusul mozaic al tutunului (TMV). 
Specie recomandată pentru cultură intensivă. 
Poate fi răsădită de la jumătatea lui februarie 
până la mijlocul lui iulie, respectiv poate  
fi cultivată în câmpul liber.
Fructele sale mari şi extra se produc pe tulpină  
şi în apropierea acesteia. Cele mai bune rezul-
tate pot fi obţinute prin cultivarea palisată  
cu tăiere la un fir sau două, sau la cordon.  
La repicare plantăm 4,5-5,5, la cultivarea  
pe câmp liber 5-6 tulpini la m2.

În privinţa dimensiunilor şi calităţii fructelor,  
a capacităţii de producţie şi ca urmare a culo-
rii albe deosebit de frumoase a acestora, este 
una dintre cele mai bune specii.

COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE
Datorită capacităţii mari de producţie la vremea culegerii, în perioadele cri-
tice poate fi necesară creşterea dozei de substanţe nutritive la 2,5-3 dkg/m2.

RiMAVA
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HR Tm2

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,2-1,4 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1-1,2 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1,4: 0,5 :1 ++ 1 dkg/m2

Până la prima recoltare 1-1,2: 0,5 :1 +++ 1,2 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,2 ++ 1,5 dkg/m2

COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE
Datorită capacităţii mari de producţie la vremea culegerii, în perioadele cri-
tice poate fi necesară creşterea dozei de substanţe nutritive la 2,5-3 dkg/m2.

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe  
atârnate, de un alb frumos, dulci, mari,  
cu umeri relativ largi şi o lungime ideală. 
Fructele au pericarp gros, greutatea  
de 100-120 g, sunt albe la vremea culesului  
şi roşii când sunt coapte complet.
 internodiile şi forţa de creştere sunt medii, 
iar producţia mare. Specia este uşor sensibilă 
la lipsa de calciu, rezistă la stres şi are bune 
capacităţi regenerative, leagă bine chiar şi  
în condiţii meteorologice extreme.
Specie destinată cultivării intensive; poate  
fi atât răsădită cât şi cultivată pe câmpul liber.
Fructele sale mari şi extra se produc pe tulpină 
şi în apropierea acesteia. Cele mai bune rezul-
tate pot fi obţinute prin cultivarea palisată  
cu tăiere la un fir, respectiv la cordon. În cazul 
răsădirii, recomandăm să fie plantate  
de la jumătatea lui februarie până la mijlocul 
lui iulie. Atunci plantăm 5-6, iar în cazul culti-
vării pe câmp liber 5,5-6,5 tulpini la m2.

Datorită culorii şi formei sale este „bună de 
expus”, fiind totodată un ardei de calitate pen-
tru „ghiveci”. Fructele sale pot fi păstrate timp 
îndelungat atât pe tulpină cât şi pe tejghea.

latoRCa
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HR Tm2

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,5 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,5 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,5-2 ++ 1,5-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 ++ 1 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,5 ++ 1,4 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,2 ++ 1,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,2-1,5 + 1,6 dkg/m2

HR Tm0

14
HÉTVEZÉR

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe atârnate, 
conice, de un alb frumos, dulci, deosebit de mari  
şi cu umeri foarte largi. Fructele au pericarp deose-
bit de gros, greutatea de 120-150 g, albe la vremea 
culesului şi roşii când sunt coapte complet.
Planta are internodii medii, o forţă de creştere medie 
şi o producţie mare. Specia nu este sensibilă la lipsa 
de calciu, rezistă la stres şi are o bună capacitate 
regenerativă. Rezistentă în cel mai înalt grad la viru-
sul mozaic al tutunului (TMV).

Este potrivită pentru cultivarea în răsadniţă şi la câmp liber; răsădită, 
poate fi cultivată intensiv. Poate fi plantată din martie până la înce-
putul lui iulie, în instalaţii încălzite sau neîncălzite.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin cultivarea palisată  
cu tăiere la un fir sau două, respectiv la cordon, fără tăiere. La răsă-
dire plantăm 4-4,5, la cultivarea pe câmp liber 5-5,5 tulpini la m2.

Ca urmare a creşterii sale puternice, este recomandată cultivarea cu tăiere 
la 2 fire, sau la cordon. Specia nu este sensibilă la lipsa de calciu. În perioa-
dele cu lumină săracă este predispusă să nu producă, de aceea atunci este  
importantă optimizarea alimentării cu apă şi ridicarea temporară a raportu-
lui de potasiu (N:K = 1:2-2,5).

Are o sensibilitate medie faţă de lipsa de calciu; cu o suplimentare  
a calciului şi o irigare corespunzătoare această sensibilitate poate fi perfect 
contrabalansată.
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HR Tm2

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,8 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,4 ++ 1,4 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 1,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1-1,2: 0,5 :1-1,2 ++ 1,6-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 +++ 1,4 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 1,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,5 :1 ++ 1,6 dkg/m2

15
JULiANUS

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe  
atârnate şi conice, de un alb uşor verzui,  
dulci, mari, regulate. Fructele au pericarp gros,  
greutatea de 110-140 g, sunt albe la vremea  
culesului şi roşii când sunt coapte complet.
Planta are internodii medii, o forţă de creştere 
medie şi o producţie mare. Are o sensibilitate 
medie la lipsa de calciu, rezistenţă la stres  
şi bune capacităţi regenerative, leagă bine chiar 
şi în condiţii meteorologice extreme şi formează 
permanent fructe. Fructele nu se fragmentează 
nici către sfârşitul perioadei de cultivare.
Specie destinată cultivării intensive; poate fi atât 
răsădită cât şi cultivată pe câmpul liber. Are un 
sistem de ramuri gros şi puternic, care reprezintă 
un avantaj în cazul cultivării la câmpul liber.
Fructele sale mari şi extra se produc pe tulpină 
şi în apropierea acesteia. Cele mai bune rezultate 
pot fi obţinute prin cultivarea palisată cu tăiere la 
un fir sau două, respectiv la cordon. Poate fi plan-
tată din februarie în instalaţii de cultivare încălzite, 
apoi neîncălzite, în mod continuu până la sfârşitul 
lunii iulie. Primăvara plantăm 4-4,5, mai târziu 5-5,5 
tulpini la m2.

În privinţa capacităţii de producţie, a dimensiu-
nilor fructelor şi a calităţii, obţine cele mai bune 
rezultate. Fructele sale pot fi păstrate timp înde-
lungat atât pe tulpină cât şi pe tejghea.  
Are proprietatea unică de a se înroşi încet.  
Un produs perfect pentru export.

Sensibilitatea sa la lipsa de calciu poate fi perfect contrabalansată prin 
umbrirea serei la sfârşitul lunii mai şi o compensare corespunzătoare  
cu calciu. Factorii care impulsionează tendinţa vegetativă – irigarea excesi-
vă, conţinutul prea înalt de azot – trebuie evitaţi, fiindcă pot conduce  

la mărirea internodală. Datorită capacităţii mari de producţie la vremea cu-
legerii, în perioadele critice poate fi necesară creşterea dozei de substanţe 
nutritive la 2,5-3 dkg/m2.

COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE
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HR Tm2

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,8 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,4 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,4 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1-1,4 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,4 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,4 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1-1,4 ++ 1,5 dkg/m2

HR Tm0

16
HaJDÚ

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe  
atârnate, deosebit de mari şi cu formă 
de con prelungit, regulate, de un alb 
uşor verzui, dulci. Fructele au pericarp 
gros, greutatea de 130-160 g, sunt albe 
la vremea culesului şi roşii când sunt 
coapte complet.
Plantare are internodii lungi, are o forţă 
de creştere mare. Specia are un schelet 
gros, puternic. Rezistentă în cel mai înalt  
grad la virusul mozaic al tutunului (TMV). 
Este indicată pentru germinare şi 
cultivare la câmpul liber. Fructele sale 
foarte mari şi super-extra cresc pe tija 
principală şi în apropierea acesteia.  
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute 
prin cultivarea palisată cu tăiere  
la 2 sau 3 fire, respectiv la cordon. Poate 
fi răsădită din martie, în instalaţii uşor 
încălzite şi neîncălzite, până la sfârşitul 
lui iunie. Primăvara plantăm 4, mai târziu  
4-4,5 tulpini la m2.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,2-1,4: 0,5 :1 ++ 1,5-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 0,5 :1 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 +++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,4: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,5: 0,3 :1 ++ 1,5 dkg/m2

17
CAMPONA

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe atârnate, 
deosebit de mari şi cu formă de con prelungit, 
regulate, de culoare alb-verzui, dulci. Fructele  
au pericarp gros, greutatea de 100-130 g, sunt 
albe-verzui la vremea culesului şi roşii când sunt 
coapte complet.
Creează un sistem puternic de ramuri, produce 
mult. Specia este puţin sensibilă la lipsa luminii, 
dispune de o bună rezistenţă la stres şi leagă bine 
şi în perioada săracă în lumină a iernii. Fructele  
nu devin mărunte nici către sfârşitul perioadei  
de cultivare.
Este indicată pentru germinare şi cultivare la câm-
pul liber. Cele mai bune rezultate pot fi obţinute 
prin cultivarea palisată cu tăiere la un fir, respectiv 
la cordon fără tăiere. Poate fi răsădită în oricare 
anotimp al anului, în instalaţii de cultivare încălzite 
sau neîncălzite. Pentru cultivările de iarnă plantăm 
4-4,5, primăvara 5-5,5, mai târziu 6-6,5 tulpini la m2.

Leagă şi are o producţie de nădejde chiar şi pe 
solurile reci mai puţin favorabile cultivării ardeiului 
alb. Fructele sale lucioase, care pot fi ţinute şi pe 
tejghea, rezistă bine la transport.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,2-1,4: 0,5 :1 ++ 1,5-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 0,5 :1 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 +++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,4: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,5: 0,3 :1 ++ 1,5 dkg/m2

HR Tm0

18
PROMONTOR

COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe 
atârnate, deosebit de mari şi cu formă  
de con prelungit, cu umeri puternici,  
de culoare alb-verzui, dulci. Greutatea 
fructelor este de 120-150 g, albe-verzui  
la vremea culesului şi roşii când sunt  
coapte complet.
Specie rezistentă la stres şi frig, cu producţie 
mare, potrivită pentru răsadniţă şi cultivarea 
pe câmpul liber. Dezvoltă un sistem foarte 
puternic de ramuri şi rădăcini. Este puţin 
sensibilă la lipsa de calciu.  
Rezistentă în cel mai înalt grad la virusul 
mozaic al tutunului (TMV).
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin 
cultivarea palisată cu tăiere la 2, eventual  
la 3 fire, respectiv la cordon, fără tăiere. 
Poate fi plantată în instalaţiile de cultivare 
din martie până la începutul lui iulie. Primă-
vara plantăm 4, mai târziu 4-4,5 tulpini la m2.

Specia cu cel mai mare fruct din tipul său; 
produce bine chiar şi pe soluri mai slabe.

Uşoara sa sensibilitate la lipsa de calciu poate fi perfect contrabalansată 
prin umbrirea serei la sfârşitul lunii mai. Datorită capacităţii mari de pro-

ducţie la vremea culegerii, în perioadele critice poate fi necesară creşterea 
dozei de substanţe nutritive la 2,5-3 dkg/m2.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,3 :1 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,3 :1 ++ 1,5 dkg/m2

JÁSZ

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe atârnate, 
albe, uşor iuţi, mari, regulate, de tipul ardeiului  
Bogyiszló. Fructele sale sunt mai mari decât ale 
speciilor constante, mai uniforme, de un alb minunat, 
netede. Greutatea fructelor este de 80-100 g, albe 
la vremea culesului şi roşii când sunt coapte complet.
Specia are o putere de creştere medie. Este indicată 
pentru germinare şi cultivare la câmpul liber. Este  
o noutate faptul că şi în răsadniţă produce bine  
şi de încredere. Rezistă excelent la stres, leagă  
deosebit de bine în condiţiile climatice  
din Ungaria.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin cultivarea 
palisată cu tăiere la un fir, respectiv la cordon. Din luna 
februarie poate fi plantată în instalaţii de cultivare 
încălzite, apoi neîncălzite, în mod continuu până  
la mijlocul şi sfârşitul lunii iulie. În răsadniţă plantăm 
primăvara 5, mai târziu 6 tulpini la m2.

Este primul hibrid de tip Bogyiszló alb, uşor iute,  
din Ungaria; este una din speciile cele mai bune  
din tipul său. Ca urmare a gustului său bun  
şi plăcut, uşor iute, este recomandată pentru  
a fi consumată proaspătă cât şi prelucrată  
industrial (murare în bucăţi, întregi, umpluţi  
cu varză). Poate fi specia îndrăgită  
de fabricile de murături.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,2: 0,5 :1 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,3 :1 ++ 1,5 dkg/m2

HR Tm0

BERÉNYi

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe 
atârnate şi de formă conică alungită, albe, uşor 
iuţi, mari, regulate, de tipul ardeiului Bogyiszló. 
Fructele au o greutate de 120-140 g, albe  
la vremea culesului, şi roşii când sunt coapte 
complet.
Planta are internodii medii-mari, scheletul 
gros şi puternic, are o forţă de creştere mare. 
Specia rezistă excelent la stres. Rezistentă  
în cel mai înalt grad la virusul mozaic al tutu-
nului (TMV). Este indicată pentru germinare şi 
cultivare la câmpul liber.
Fructele sale foarte mari şi extra cresc pe tija 
principală şi în apropierea acesteia. Cele mai 
bune rezultate pot fi obţinute prin cultivarea 
palisată cu tăiere la 2 sau 3 fire, respectiv  
la cordon, fără tăiere. Poate fi răsădită din martie,  
în instalaţii uşor încălzite şi neîncălzite, până la 
începutul lui iunie. Primăvara plantăm 4,  
şi 4-4,5 tulpini la m2 în cazul plantărilor mai târzii.

Este specia care în prezent produce cele mai mari fructe din 
tipul său. Este excelent potrivită atât pentru a fi consumată  
proaspătă, cât şi pentru prelucrarea industrială (murături, 
umpluţi cu varză).
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 1 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 +++ 1,4 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 1,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1 ++ 1,6-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 ++ 1 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 +++ 1,4 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 1,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,3 :1 ++ 1,6 dkg/m2

BoDRog

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe 
atârnate, mari şi cu formă de con prelungit, 
regulate, cu umeri largi, de culoare verde 
deschis, cu gust bun şi uşor iuţi. Greutatea 
fructelor este de 100-130 g, albe-verzui  
la vremea culesului şi roşii când sunt  
coapte complet.
Tulpina şi sistemul de ramuri şi de rădăcini 
sunt groase, specia este rezistentă la stres  
şi frig, puţin sensibilă la lipsa luminii, leagă  
bine şi în perioadele sărace în lumină ale 
iernii, cu producţie de nădejde şi pe solurile 
mai slabe. Fructele nu devin mărunte nici 
către sfârşitul perioadei de cultivare.  
Este indicată pentru germinare şi cultivare  
la câmpul liber.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin 
cultivarea palisată cu tăiere la un fir, sau  
la cordon fără tăiere. Poate fi răsădită în ori-
care anotimp al anului, atât în instalaţii  
de cultivare încălzite cât şi neîncălzite. Pentru 
cultivările de iarnă în răsadniţă, plantăm 4-4,5, 
primăvara 5-5,5, mai târziu 6-6,5 tulpini la m2.

Fructele sale lucioase, de mărime extra, 
rezistă bine la transport şi pot fi ţinute foarte 
bine pe tejghea.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 1 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 +++ 1,4 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,4 +++ 1,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,3-1,5 ++ 1,6-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 ++ 1 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 +++ 1,4 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 1,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,3 :1 ++ 1,6 dkg/m2

HR Tm0

GARAM

Hibrid cu creştere permanentă,  
cu fructe atârnate, mari şi cu formă 

de con prelungit, regulate,  
cu umeri deosebit de largi,  

de culoare verde deschis,  
cu gust plăcut şi uşor iuţi. Greutatea fructe-
lor este de 120-150 g, verde-deschis la vremea  
culesului şi roşii când sunt coapte complet.
Specia are o creştere energică, cu internodii 
medii-lungi , tija şi sistemele de ramuri  
şi rădăcini sunt foarte puternice, rezistă  
la stres şi frig, realizează o producţie  
de nădejde chiar şi pe soluri mai slabe. 
Rezistentă în cel mai înalt grad la virusul 
mozaic al tutunului (TMV).
Este indicată pentru germinare şi cultivare 
la câmpul liber. Cele mai bune rezultate  
pot fi obţinute prin cultivarea palisată  
cu tăiere la două fire, respectiv la cordon 
fără tăiere. Poate fi plantată în instalaţiile  
de cultivare din martie până la începutul lui 
iulie. Primăvara plantăm 4, mai târziu 4-4,5 
tulpini la m2.

Este specia care realizează cea mai mare 
producţie din tipul său, cu fructe de mărime  
extra şi super-extra.

Ca urmare a creşterii puternice, merită cultivată cu tăiere la două fire, sau  
la cordon. Este uşor sensibilă la lipsa de calciu, însă acest aspect poate  
fi perfect contrabalansat prin umbrirea serei la sfârşitul lunii mai şi o com-
pensare corespunzătoare cu calciu. Datorită capacităţii mari de producţie  
la vremea culegerii, în perioadele critice poate fi necesară creşterea dozei 
de substanţe nutritive la 2,5-3 dkg/m2.
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Fertilizare lichidă în cult. tăiată
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,5 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1-1,2 ++ 1,8-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în cult. Palisată (cordon)
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,3 + 1,5 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 ++ 2 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1-1,2 ++ 2,5-3 dkg/m2

BÓBiTA

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe atârnate, albe, dulci, deose-
bit de mari, cu pericarp deosebit de gros. Greutatea fructelor este de 
140-180 g, albe la vremea culesului, şi portocalii când sunt coapte 
complet.
Specia realizează o producţie mare, are o creştere de putere 
medie, un schelet şi rădăcini puternice, groase. Specia 
nu este sensibilă la lipsa de calciu. Este indicată pentru 
germinare şi cultivare la câmpul liber.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin cultivarea 
palisată cu tăiere la 1 sau 2 fire, respectiv la cordon, 
fără tăiere. Poate fi germinată în instalaţii de cultivare 
încălzite şi neîncălzite, răsădirea se recomandă să aibă 
loc de la jumătatea lunii martie până la jumătatea lui 
iulie. La germinare plantăm 4-5, la cultivarea pe câmp 
liber 5-6 tulpini la m2.

Este reprezentantul uneia dintre cele mai regulate forme  
a tipului Blocky. Datorită faptului că este o specie 
timpurie, are pericarp gros şi de calitate excelentă, este 
potrivită pentru a fi consumată proaspătă şi pentru 
export; poate fi ţinută mult timp  
pe tejghea. Specia este îndrăgită  
de producători  
şi consumatori.

COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE
Datorită marii puteri de producţie în cazul unei legări excesive, în perioa-
dele critice s-ar putea să fie necesară ridicarea raportului N:K la 1,3:1.  
Pot exista perioade (opriri din cauza unei culegeri mai mari sau a condiţiilor 

meteorologice nefavorabile), când trebuie repornită. În astfel de cazuri 
întrebuinţăm o reţetă cu exces de fosfor şi potasiu.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,5 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,5: 0,3 :1 ++ 1,8-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,5: 0,5 :1,2 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,5: 0,3 :1 ++ 1,5 dkg/m2

BalaSSa

Hibrid cu creştere continuă, cu fructe atârnând,  
albe, dulci, de formă blocky uşor alungite, 
cu 3-4 compartimente. Greutatea fructelor 
este de 130-170 g, albe ca zăpada la vremea 
culesului (chiar şi cele de mici dimensiuni),  
şi portocalii când sunt coapte complet.
Specia realizează o producţie mare,  
are o creştere de putere medie, un schelet  
şi rădăcini puternice, groase. Nu este sensibilă 
la lipsa de calciu. Este indicată pentru germi-
nare şi cultivare la câmpul liber.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin 
palisare cu tăiere la un fir, sau la cordon fără 
tăiere. Poate fi germinată în instalaţii de 
cultivare încălzite şi neîncălzite, răsădirea se 
recomandă să aibă loc de la jumătatea lunii 
martie până la jumătatea lui iulie. La germi-
nare plantăm 4-5, la cultivarea pe câmp liber 
5-6 tulpini la m2.

Leagă bine şi pe căldură mare, fiind specia 
îndrăgită de producători şi consumatori 
datorită rezistenţei sale la stres şi culorii albe 
ca zăpada.

COMPLETARE CU SUBSTANţE NUTRiTiVE
Datorită capacităţii mari de producţie la vremea culegerii, în perioadele cri-
tice poate fi necesară creşterea dozei de substanţe nutritive la 2,5-3 dkg/m2.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1,3: 0,5 :1 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,5: 0,5 :1 +++ 1,8 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1,5 ++ 2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1,3: 0,5 :1 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,5: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1,5 ++ 1,5 dkg/m2

HR Tm2

BAGOLY

Hibrid cu creştere continuă, cu fructe atârnând, albe, 
netede, dulci, de formă blocky uşor alungite,  
cu o carne deosebit de groasă şi cu 3-4 comparti-
mente. Fructele au o greutate de 150-190 g, albe  
la vremea culesului, şi roşii când sunt coapte complet.
Specia are o creştere de putere medie, un schelet şi 
rădăcini foarte puternice, groase. Rezistă în cel mai 
înalt grad la virusul mozaic al tutunului  
(TMV) şi la virusul Óbuda al ardeiului (ObPV).  
Este indicată pentru germinare şi cultivare  
la câmpul liber.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute  
prin cultivarea palisată cu tăiere la 1 sau  
2 fire, respectiv la cordon, fără tăiere.  
Se recomandă să fie plantată de la  
jumătatea lunii martie până  
la jumătatea lui iulie. La germinare  
plantăm 4-4,5, la cultivarea pe câmp liber  
5-6 tulpini la m2.

Producţia sa de foarte bună calitate, cu fructe  
în cea mai mare parte de mărime extra,  
poate fi uşor transportată, rezistă  
mult pe tejghea, este potrivită  
pentru export.
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HR Tm2

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,4 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,3-1,5 ++ 1,5-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 0,5 :1,2 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,5 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1 1,3-1,5 dkg/m2

BALÁSTYA

Hibrid cu creştere continuă, cu fructe atâr-
nând, albe, netede, dulci, de formă blocky 
uşor alungite, cu umeri şi carne groasă,  
cu 3-4 compartimente. Fructele au o greu-
tate de 130-170 g, albe la vremea culesului, 
şi roşii când sunt coapte complet.
Specia produce mult şi are o creştere de 
putere medie. Creează un schelet şi rădăcini 
foarte puternice, groase. Rezistă în cel mai 
înalt grad la virusul mozaic al tutunului (TMV)  
şi la virusul Óbuda al ardeiului (ObPV).
Este indicată pentru germinare şi cultivare  
la câmpul liber.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin 
palisare cu tăiere la un fir, sau la cordon  
fără tăiere. Se recomandă să fie plantată  
de la jumătatea lunii martie până la jumăta-
tea lui iulie. La germinare plantăm 4-4,5, 
la cultivarea pe câmp liber 5-6 tulpini la m2.

Producţia sa de bună calitate poate fi uşor 
transportată, rezistă mult pe tejghea, este 
potrivită pentru export.

Ca urmare a creşterii de putere medie, merită cultivată cu tăiere la un fir, 
sau la cordon. Nu este predispusă la lipsa de calciu. Datorită marii sale ca-
pacităţi productive, la timpul culegerii s-ar putea să fie nevoie să fie mărită 
doza săptămânală de substanţe nutritive la 2,5-3 dkg/m2, iar în perioadele 
cu arşiţă este necesară şi reglarea raportului N:K la 1:1 pentru a evita oprirea 
creşterii.

Sensibilitatea sa medie la lipsa de calciu poate fi perfect evitată cu o supli-
mentare corespunzătoare a calciului şi prin irigare.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,3 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,5 :1 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,3 :1 ++ 1,5 dkg/m2

BÍBiC

Hibrid cu creştere continuă, cu fructe atârnând,  
albe, netede, dulci, de formă regulată blocky  
şi alungite, cu o carne groasă şi 3-4 compartimente. 
Fructele au o greutate de 120-160 g, albe la vremea 
culesului şi roşii când sunt coapte complet.
Specie cu o creştere de putere medie. Creează un 
schelet şi rădăcini puternice, groase.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin cultivarea 
palisată cu tăiere la un fir sau două, sau la cordon fără 
tăiere. Germinarea poate avea loc în instalaţii de culti-
vare încălzite şi neîncălzite, iar răsădirea se recomandă 
să aibă loc de la jumătatea lunii martie până la  
jumătatea lui iulie. La germinare plantăm 4-4,5,  
la cultivarea pe câmp liber 5-6 tulpini la m2.

La câmpul liber Bíbic F1 realizează  
o producţie foarte bună şi de calitate  
omogenă, bună pentru export.  
Este uşor de transportat, poate  
fi menţinută mult timp pe tejghea. Este o specie  
îndrăgită de producători şi consumatori,  
şi întrucât poate fi bine umplută cu varză,  
este favorizată şi de fabricile de conserve.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1,2: 1 :1 + 0,8 dkg/m2

Până la înflorire 1: 0,6: 1,2 1 dkg/m2

Până la atingerea dimensiunii complete a primelor fructe 1: 0,5 :1,5 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,2 +++ 1,8 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1,4-2 +++ 2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1,2: 1 :1 + 0,8 dkg/m2

Până la înflorire 1: 0,6: 1,2 1 dkg/m2

Până la atingerea dimensiunii complete a primelor fructe 1: 0,5 :1,5 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1,2-1,5 +++ 1,5 dkg/m2

SZÉKELY

Hibrid de tip capia, cu creştere permanentă,  
cu fructe atârnate, dulci, plate, cu două ner-
vuri, cu carne groasă. Greutatea fructelor este 
de 100-110 g, când se coc îşi schimbă culoarea 
din verde în roşu.
Specie cu o creştere medie, rezistentă la stres. 
Este indicată pentru germinare şi cultivare  
la câmpul liber. Poate fi răsădită de la începu-
tul lui martie, în instalaţii uşor încălzite  
şi neîncălzite, până la mijlocul lui iunie.  
Prin cultivarea intensivă la câmpul liber reali-
zează o producţie mare, când este culeasă atât 
de culoarea verde, cât şi roşie.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin 
germinarea palisată cu tăiere la un fir sau 
două, sau la cordon, cu densitate de 5-6  
tulpini/m2. La câmp liber plantăm 6-7  
tulpini la m2.

Poate fi ţinută bine pe tejghea. Datorită formei 
omogene a fructelor şi a aromei excelente, 
este căutată şi ca legumă proaspătă. Consti-
tuie o materie de bază şi în industria uscării  
şi a fabricării de creme.

Ca urmare a creşterii puternice, se recomandă cultivarea cu tăiere la două 
fire, sau la cordon. Este capabilă să realizeze fructe uriaşe chiar şi tăiată  
la două fire.

Perioada de creştere a primei producţii, până la atingerea dimensiunilor com-
plete (verde), este critică datorită legării următoarei producţii, în special în zilele 
fierbinţi de vară. Trebuie avut grijă să nu se oprească creşterea, de aceea este 
necesară aplicarea de soluţii nutritive cu un uşor exces de N, timp de 2-3 săptă-
mâni. În anii mai reci şi cu mai multe precipitaţii se poate renunţa la acestea.
În vederea reducerii raportului de fructe cu carenţe de calciu, este deosebit  
de importantă alimentarea uniformă cu apă şi completarea continuă cu calciu.
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CSÁNgÓ

Hibrid dulce de tip capia, cu creştere  
permanentă, cu fructe atârnate,  
plate, cu două nervuri, cu pericarp gros.  
Greutatea fructelor este de 120-140 g,  
când se coc îşi schimbă culoarea din  
verde în roşu.
Specia are o creştere medie, un sistem  
de ramuri şi rădăcini puternice, groase,  
rezistă la stres.  
Este indicată pentru germinare şi cultivare  
la câmpul liber.
Poate fi răsădită de la mijlocul lui martie, în insta-
laţii uşor încălzite şi neîncălzite, până la începutul 
lui iunie. Prin cultivarea intensivă la câmpul liber 
realizează o producţie mare, când este culeasă 
atât de culoarea verde, cât şi roşie.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin ger-
minarea palisată cu tăiere la două fire, sau  
la cordon, cu densitate de 5-5,5 tulpini/m2.  
La câmp liber plantăm 6-6,5 tulpini la m2.

Datorită fructelor cu formă omogenă şi aromă 
excelentă care devine şi mai plăcută când sunt 
coapte la cuptor, este căutată şi ca legumă proas-
pătă. Constituie o materie de bază şi în industria 
uscării şi a fabricării de creme.

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la înflorire 1: 0,6: 1,5 1 dkg/m2

Până la atingerea dimensiunii complete a primelor fructe 1: 0,5 :1,2 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1,2 ++ 1,8 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1,4-2 ++ 2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1,2: 1 :1 + 0,8 dkg/m2

Până la înflorire 1: 0,6: 1,2 1 dkg/m2

Până la atingerea dimensiunii complete a primelor fructe 1: 0,5 :1,5 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1,4-1,6 +++ 1,5 dkg/m2

Ca urmare a creşterii puternice, se recomandă cultivarea cu tăiere la două 
fire, sau la cordon. Este capabilă să realizeze fructe uriaşe chiar şi tăiată  
la două fire.

Perioada de creştere a primei producţii, până la atingerea dimensiunilor com-
plete (verde), este critică datorită legării următoarei producţii, în special în zilele 
fierbinţi de vară. Trebuie avut grijă să nu se oprească creşterea, de aceea este 
necesară aplicarea de soluţii nutritive cu un uşor exces de N, timp de 2-3 săptă-
mâni. În anii mai reci şi cu mai multe precipitaţii se poate renunţa la acestea.
În vederea reducerii raportului de fructe cu carenţe de calciu, este deosebit  
de importantă alimentarea uniformă cu apă şi completarea continuă cu calciu.
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HR Tm0

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 1 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 + 1,4 dkg/m2

Până la prima recoltare (verde) 1,2: 0,5 :1 ++ 1,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,5-2 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1 ++ 1 dkg/m2

Până la a doua legare 1,5: 0,5 :1 ++ 1,4 dkg/m2

Până la prima recoltare (verde) 1,8: 0,5 :1 +++ 1,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1,5-2 ++ 1,5 dkg/m2

ViTAMiN

Hibrid înalt cu creştere permanentă,  
cu fructe atârnate, mari şi cu formă de roşie, 
regulate, dulci. Fructele au pericarp gros, 
o greutate de 120-160 g, când se coc îşi 
schimbă culoarea din verde în roşu.
Cu internodii scurte, specia are o creştere 
medie, tijă şi ramuri groase, puternice.  
Frunzele sale mari acoperă bine fructele. 
Rezistă la stres, nu este predispusă la muce-
găirea căsuţei seminţelor. Rezistentă în cel 
mai înalt grad la virusul mozaic al tutunului 
(TMV).
Este indicată pentru germinare şi cultivare  
la câmpul liber. Poate fi răsădită de la mijlo-
cul lunii martie, în instalaţii uşor încălzite  
şi neîncălzite, până la mijlocul lui iunie. Reali-
zează o producţie mare în culturile intensive  
la câmpul liber.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute  
în răsadniţă prin cultivarea palisată cu tăiere 
la un fir, respectiv la cordon. La germinare  
în spaţii uşor încălzite sau reci plantăm 5-6, 
pe câmp liber 6-7 tulpini la m2.

Gogoşari potriviţi atât pentru a fi consumaţi 
ca legume proaspete, cât şi pentru prelucra-
rea industrială, buni pentru export.  
Fructele au o formă unitară, pot fi ţinute 
bine pe tejghea, de aceea este o specie 
mereu mai căutată.

Ca urmare a creşterii medii, se recomandă a fi cultivată cu tăiere la un fir, 
sau la cordon. Este uşor sensibilă la lipsa de calciu. Dacă prima culegere  
are loc când fructele au culoarea roşie, atunci de la prima culegere raportul 
N:K trebuie să fie la început 1,5:1, şi doar odată cu încheierea culegerii verzi 
reducem raportul de azot şi ridicăm gradat pe cel al potasiului.

Are o sensibilitate medie la calciu, care poate fi contrabalansată prin creşterea 
rapidă a suprafeţei frunzişului. Dacă prima culegere are loc când fructele  
au culoarea roşie, atunci de la prima culegere raportul N:K trebuie să fie  
la început 2:1, şi doar odată cu încheierea culegerii verzi reducem raportul  
de azot şi ridicăm gradat pe cel al potasiului.

3030



HR Tm2

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 ++ 1 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,5 ++ 1,4 dkg/m2

Până la prima recoltare (verde) 1: 0,5 :1,2-1,7 +++ 1,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1,5-2 ++ 1,5 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1 ++ 1 dkg/m2

Până la a doua legare 1,5: 0,5 :1 ++ 1,4 dkg/m2

Până la prima recoltare (verde) 1,8: 0,5 :1 +++ 1,6 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1,5-2 ++ 1,5 dkg/m2

GOGOSÁRi

Hibrid înalt cu creştere permanentă, cu fructe 
atârnate, deosebit de mari şi cu formă de roşie, 
dulci. Fructele au carnea groasă, o greutate  
de 130-160 g, când se coc îşi schimbă culoarea 
din verde închis în roşu.
Cu internodii mijlocii, specia are o creştere 
mare şi scheletul puternic. Are o sensibilitate 
medie la lipsa de calciu. Rezistă în cel mai înalt 
grad la virusul mozaic al tutunului (TMV) şi  
la virusul Óbuda al ardeiului (ObPV).
Este potrivită pentru cultivarea la câmpul liber 
şi germinare. Poate fi răsădită de la mijlocul lui 
martie, în instalaţii uşor încălzite şi neîncălzite, 
până la începutul lui iunie.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute  
în răsadniţă prin cultivarea palisată cu tăiere  
la un fir sau două, respectiv la cordon. În cul-
tura la câmp liber planta se poate apleca sub 
greutatea fructelor multe şi de mărime extra, 
de aceea recomandăm utilizarea unui sistem 
de susţinere. La germinare plantăm 4-5, la culti-
varea pe câmp liber 5-6 tulpini la m2.

Are o sensibilitate medie la calciu, care poate fi contrabalansată prin creşterea 
rapidă a suprafeţei frunzişului. Dacă prima culegere are loc când fructele  
au culoarea roşie, atunci de la prima culegere raportul N:K trebuie să fie  
la început 2:1, şi doar odată cu încheierea culegerii verzi reducem raportul  
de azot şi ridicăm gradat pe cel al potasiului.

Ca urmare a creşterii puternice, se recomandă a fi cultivată cu tăiere la unul 
sau două fire, sau la cordon. Are o sensibilitate medie la calciu, care poate fi 
contrabalansată prin creşterea rapidă a suprafeţei frunzişului. Dacă primele 
culegeri au loc când fructele sunt de culoare roşie, atunci de la legarea celei 
de a doua producţii putem ridica raportul N:K chiar şi la 1:1, şi doar odată cu 
încheierea culegerii verzi reducem raportul de azot şi ridicăm gradat pe cel 
al potasiului.
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HR Tm2, Xv2

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare (verde) 1,2: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,5 :1,5-2 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 ++ 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1,3: 0,5 :1 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare (verde) 1,5: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1: 0,3 :1,5-2 ++ 1,5 dkg/m2

PaSa

Hibrid gogoşar cu creştere permanentă, cu fructe  
atârnând, mari, dulci. Fructele au pericarp gros, 
o greutate de 140-160 g, când se coc îşi schimbă 
culoarea din verde închis în roşu.
Cu internodii mari, specia are o creştere mare  
şi scheletul puternic. Este o specie potrivită pen-
tru cultivarea la câmpul liber şi germinare. Poate 
fi răsădită de la sfârşitul lui martie, în instalaţii 
uşor încălzite şi neîncălzite, până la începutul 
lui mai.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute în răsad-
niţă prin cultivarea palisată cu tăiere la două fire, 
respectiv la cordon fără tăiere. În cultura  
la câmp liber planta se poate apleca sub greutatea  
fructelor multe şi mari, de aceea recomandăm 
utilizarea unui sistem de susţinere. La germinare 
plantăm 4-5, la cultivarea pe câmp liber 5-6 
tulpini la m2.

Este prima specie de gogoşari maghiară care  
rezistă în cel mai înalt grad la pătarea şi băşica-
rea ardeiului (Xanthomonas vesicatoria),  
la virusul mozaic al tutunului (TMV) şi la virusul 
Óbuda al ardeiului (ObPV).

Ca urmare a creşterii puternice, se recomandă a fi cultivată cu tăiere la 2 sau 3 
fire, sau la cordon. Este uşor sensibilă la lipsa de calciu. Dacă primele culegeri 
au loc când fructele sunt de culoare roşie, atunci de la legarea celei de a doua 
producţii putem ridica raportul N:K chiar şi la 1,5:1, şi doar odată cu încheierea 
culegerii verzi reducem raportul de azot şi ridicăm gradat  
pe cel al potasiului.

Are o sensibilitate medie la calciu, care poate fi contrabalansată prin creşterea 
rapidă a suprafeţei frunzişului. Dacă prima culegere are loc când fructele  
au culoarea roşie, atunci de la prima culegere raportul N:K trebuie să fie  
la început 2:1, şi doar odată cu încheierea culegerii verzi reducem raportul  
de azot şi ridicăm gradat pe cel al potasiului.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,5 :1 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,5 :1 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

ESZTER

Hibrid de gogoşar cu creştere permanentă, cu fructe 
atârnate, albe, dulci, mari, uşor brăzdate. Fructele  
au pericarp gros, greutatea de 60-90 g, sunt albe  
la vremea culesului şi roşii când sunt coapte complet.
Are internodii relativ scurţi, dezvoltă o tijă şi ramuri 
puternice, are o creştere medie şi realizează o produc-
ţie mare. Specie timpurie, puţin sensibilă la lipsa  
de lumină, rezistă bine la temperaturi înalte, leagă con-
tinuu şi cu siguranţă. Este indicată pentru germinare şi 
cultivare la câmpul liber. Poate fi răsădită de la mijlocul 
lui martie, în instalaţii uşor încălzite şi neîncălzite, până 
la începutul lui iulie.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin 
cultivarea palisată cu tăiere la un fir sau 
două, respectiv la cordon fără tăiere. 
Pentru cultivările de iarnă în răsadniţă, 
plantăm 4-4,5, mai târziu (în iulie) 5-5,5, la câmp 
liber 5-6 tulpini la m2. În condiţiile unei alimentări 
continue cu apă şi substanţe nutritive  
(irigare prin picurare) putem 
conta pe o producţie bună.

Este primul hibrid gogoşar alb şi 
dulce din Ungaria. Deoarece are  
pericarp gros, un gust bun şi fructe  
de dimensiuni extra, este îndrăgit de fabricile 
de conserve şi de murături. Poate fi bine 
umplut şi cu varză.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,5 :1 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

Fertilizare lichidă în câmp liber
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,2 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 ++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,5 :1 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

ZSÓFiA

Hibrid cu creştere permanentă, cu fructe 
atârnate, albe, iuţi, mari, în formă de măr înalt,  
uşor brăzdate. Fructele au pericarp gros, 
greutatea de 60-90 g, sunt albe la vremea 
culesului şi roşii când sunt coapte complet.
Cu internodii scurţi, dezvoltă o tijă şi ramuri 
puternice, are o creştere medie şi realizează  
o producţie mare. Specie timpurie, puţin  
sensibilă la lipsa de lumină, rezistă bine  
la temperaturi înalte, leagă continuu şi  
cu siguranţă. Este indicată pentru germinare 
şi cultivare la câmpul liber. Poate fi răsădită 
de la începutul lui martie, în instalaţii uşor 
încălzite şi neîncălzite, până la mijlocul  
lui iulie.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin 
cultivarea palisată cu tăiere la un fir sau două, 
respectiv la cordon fără tăiere. Pentru cultivă-
rile de iarnă în răsadniţă, plantăm 4-4,5, mai 
târziu (în iulie) 5-5,5, la câmp liber 5-6 tulpini 
la m2. În condiţiile unei alimentări continue 
cu apă şi substanţe nutritive (irigare prin 
picurare) putem conta pe o producţie bună.

Este primul hibrid de gogoşar alb şi iute din 
Ungaria. Deoarece are un pericarp gros,  
un gust excelent, o iuţeală de nădejde şi 
fructe de dimensiuni extra, este îndrăgit  
de fabricile de conserve şi de murături. Poate 
fi umplut foarte bine cu varză.
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Fertilizare lichidă în sere neîncălzite
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 ++ 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,2: 0,5 :1 ++ 1,5-1,8 dkg/m2

Fertilizare lichidă în cult. Palisată (cordon)
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima şi a doua legare 1: 1 :1,5 + 0,8 dkg/m2

În perioada de înflorire şi legare* 1: 1: 2 ++ 1,5 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 2 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,2: 0,5 :1 ++ 2 dkg/m2

KUN

Este un hibrid extra-timpuriu, cu creştere perma-
nentă, cu fructe atârnate de o plăcută culoare 
verde deschis, netede, lucitoare, foarte iute,  
ascuţit. Fructele au o greutate de 70 g,  
o lungime de 20-25 cm, sunt de culoare verde-
deschis la vremea culesului şi roşii când sunt 
coapte complet.
Specia este puţin sensibilă la lipsa luminii, leagă 
foarte bine şi în perioada săracă în lumină a iernii. 
Se dezvoltă repede, leagă şi creşte foarte multe 
fructe în scurt timp. Este potrivită pentru cultiva-
rea în răsadniţă şi la câmpul liber, produce mult  
şi la câmp liber.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin culti-
varea palisată cu tăiere la un fir, sau la cordon fără 
tăiere. Încolţeşte în oricare anotimp al anului, atât 
în spaţii încălzite cât şi neîncălzite. Pentru culturile 
de iarnă plantăm 5, mai târziu 6-6,5 tulpini la m2.

Uşor de cultivat, cu siguranţă foarte iute şi poate  
fi menţinută foarte bine pe tejghea.

* Pentru înflorire şi legare se recomandă utilizarea vreunuia din aşa numitele îngrăşă-
minte artificiale starter, cu un conţinut înalt de fosfor, completat cu potasiu, astfel încât 
populaţia de plante să primească de două ori mai mult potasiu decât azot.  

Însă această perioadă nu poate fi mai lungă de 10-20 de zile. După legarea unui număr 
mare de fructe, revenim la reţeta de creştere a fructelor indicată în rândul „Până la prima  
culegere” din tabel.
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Fertilizare lichidă în cult. tăiată
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,3 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,2: 0,5 :1 ++ 1,5-2 dkg/m2

Fertilizare lichidă în cult. Palisată (cordon)
Perioadă                                    i Proporţia N:P:K Calciu Îngrăşăminte chimice/săptămână
Plantare 1: 2 :1 fertilizare starter 0,2%
Până la prima legare 1: 1 :1,3 + 0,8 dkg/m2

Până la a doua legare 1: 0,5 :1,2 + 1,2 dkg/m2

Până la prima recoltare 1,2: 0,5 :1 +++ 1,5 dkg/m2

Pe perioada recoltării 1,4: 0,5 :1 ++ 1,5-2 dkg/m2

PalÓC

Este un hibrid extra-timpuriu, cu creş-
tere permanentă, cu fructe atârnate  
de culoare verde medie, netede, luci-
toare, iuţi, ascuţite. Fructele sunt mari,  
cu o lungime de 17-24 cm şi o lăţime  
a umerilor de 3,5-4,5 cm. Au o greutate 
de 80 g, de un verde mediu la vremea 
culesului, şi roşii când sunt coapte 
complet.
Specia este puţin sensibilă la lipsa 
luminii, leagă foarte bine şi în perioada 
săracă în lumină a iernii, se dezvoltă 
repede.
Cele mai bune rezultate pot fi obţinute 
prin cultivarea palisată cu tăiere la un fir, 
sau la cordon fără tăiere. Încolţeşte  
în oricare anotimp al anului, atât în spaţii 
încălzite cât şi neîncălzite. Pentru cultu-
rile de iarnă plantăm 5, mai târziu 6-6,5 
tulpini la m2.

Uşor de cultivat. Produce fructe cu umeri  
largi , cu siguranţă iuţi, care pot fi foarte 
bine ţinute pe tejghea.
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MEGYER
KERTiREZ
ALVAREZ
KOLUMBUSZ
KESZi

HR P; E,S; C

CASTRAVEţi DULCi

Hibrizi de castraveţi dulci cu flori în majoritate 
femele, polenizate de albine, cu ţepi fini, fără  
a deveni amari.
Sunt rezistenţi în cel mai înalt grad împotriva manei 
(Pseudoperonospora), făinării (Erysiphe cichoracea-
rum, Sphaerotheca fuliginea) şi virusul mozaic  
al castraveţilor (Cucumber mosaic virus: CMV).
Pot fi cultivaţi în instalaţii de la jumătatea lunii aprilie, 
palisat sau la câmpul liber, cu sau fără sisteme  
de susţinere.

Dispune de o mare capacitate de producţie,  
pot fi cultivate cu mare siguranţă.

CARACTERiSTiCi UNiCE ALE PLANTELOR
Megyer F1  Specie de culoare verde închis mediu, cu creştere foarte puternică, foarte timpurie.
Kertirez F1  Specie de culoare verde închis, cu creştere puternică, timpurie.
AlvArez F1  Specie de culoare verde închis, cu creştere puternică, timpurie.
KoluMbusz F1  Specie de culoare verde foarte închis, cu creştere puternică, timpurie.
Keszi F1  Specie de culoare verde foarte închis, cu creştere de medie, timpurie.
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Publicăm aici câteva reţete de substanţe nutritive corespunzătoare speciilor noastre, care însă trebuie 
întotdeauna adaptate condiţiilor concrete de cultivare.

FACTORi DE MODiFiCARE A REţETELOR

Înaintea plantării trebuie neapărat să efectuăm o analiză  
a solului. Conţinutul de elemente nutritive ale solului pot influ-
enţa în mod decisiv reţetele, în special după aplicarea unei 
cantităţi mai mari de îngrăşăminte organice. Cu cât este mai 
intensivă producţia, cu atât mai importantă este efectuarea 
unui control-două pe durata vegetării.
infectarea cu nematozi poate provoca daune importante tutu-
ror speciilor. Semnul timpuriu al infecţiei îl reprezintă învineţi-
rea produselor primelor nivele (lipsa de fosfor), şi după legarea 
a 6-8 castraveţi nu mai produce. În cazul speciilor generative 
chiar şi o infecţie uşoară poate opri creşterea, vârful lăstarilor 
se îngălbenesc şi pe timp de vară sunt frecvente cazurile  
în care ardeii prezintă simptomele carenţei de calciu. Atunci, 
alături de protecţia împotriva nematozilor, dacă ne permite 
şi conţinutul de substanţe nutritive din sol, utilizăm mai mult 
fosfor, potasiu şi calciu. Poate fi necesară şi compensarea peri-
odică cu fier, sub formă de chelaţi.

Corturile din folie de plastic cu un volum mai redus sau cu aeri-
sire slabă stimulează speciile să crească („lucrează pe tulpină”).  
În astfel de locuri avem nevoie de o reţetă mai bogată în pota-
siu, iar căldurile din vară provoacă şi ele probleme, efectele  
lor negative nu pot fi reduse decât prin umbrire. În cazul cor-
turilor din folie cu volum mare şi aerisire bună, folosim desigur 
reţeta de bază.

În cazul cultivării timpurii de primăvară în spaţii încălzite,  
trebuie să dozăm cu grijă azotul. Chiar şi în cazul speciei  
cu o producţie deosebit de mare Emese, până ce pe tulpină 
nu sunt suficienţi ardei trebuie să aplicăm reţete cu uşor exces 
de potasiu, cu un EC mai înalt. Astfel ajutăm la formarea unei 
căsuţe a seminţelor mai mare (ardei cu partea superioară mai 
groasă). Cu cât specia are o creştere mai puternică, cu atât mai 
mult mărim procentul de potasiu.
În ultimii ani vremea a fost capricioasă. După perioadele mult 
timp înnorate au survenit subit perioade de căldură puternică. 
În astfel de cazuri, îndeosebi dacă planta poartă multe fructe, 
trebuie numaidecât să ridicăm doza de apă şi azot (cu un EC 
mai redus). În cazul speciilor generative, cu creştere dreaptă, 
nu uitaţi să compensaţi calciul.

Sol

iNSTALAţii DE CULTiVARE

PERiOADE DE CULTiVARE
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Şi în cazul germinării neîncălzite cea mai grea sarcină este evitarea situaţiilor extreme. 
În timpul caniculei de vară corturile din folie trebuie umbrite, iar solurile nisipoase 
vor trebui udate chiar şi de două-trei ori pe zi. În multe cazuri nu este suficientă 
irigarea prin picurare, plantele vor trebui răcite şi de sus. Dacă nu dispunem de un 
sistem de irigare superioară, un efect pozitiv îl va avea şi inundarea. important este 
ca plantele să nu-şi oprească creşterea, de aceea putem mări procentul de azot şi 
calciu din reţetă. Când canicula este înlocuită de o răcire subită de mai multe zile, cu 
reţeta cu exces de fosfor şi potasiu descrisă la specia Kincsem putem ajuta plantele 
să traverseze această perioadă critică. De altfel, această reţetă poate fi folosită şi la 
reducerea tendinţei prea puternice de creştere, sau chiar la inversarea acesteia.

În cazul culturilor de toamnă, datorită plantării din vară, dacă plantele sunt supuse 
căldurilor şi umidităţii mari, sunt predispuse să intre în faza vegetativă. Putem pre-
veni acest lucru printr-o doză şi mai mare de potasiu. În cazul plantării la începutul 
lunii august acesta nu mai este întotdeauna necesară. La reţetele recomandate  
pentru speciile noastre adăugăm cu 10-30% mai mult potasiu şi în perioadele mai 
târzii, pentru a menţine legarea şi în perioadele mereu mai sărace în lumină  
şi a creşte rezistenţa plantelor faţă de îmbolnăvirile cu ciuperci. De la reţeta cu exces 
de potasiu numai atunci ne abatem, dacă planta are mulţi ardei şi creşterea şi-a pier-
dut din putere. Atunci, alături de schimbarea reţetei, este necesară culegerea.

La populaţiile tăiate, reglăm prin tăiere şi cantitatea de fructe, de aceea la o populaţie 
sănătoasă şi bine întreţinută în cea mai mare parte nu trebuie decât să urmăm efectele 
mersului vremii.

În cazul populaţiilor la cordon este altă situaţie, deoarece aici planta îşi pune mai bine  
în aplicare autoreglarea. Acesta este un proces deosebit de complex, care deşi nu poate 
fi dirijat numai prin compensarea cu substanţe nutritive, poate fi însă influenţat în mod 
serios. Este foarte important să optimizăm şi ceilalţi factori care determină legarea  
şi creşterea numărului de fructe. (Lumină, temperatură, umiditate, temporizarea culegerii, 
legarea regulată următoare culegerilor precise, protecţia raţională a plantelor, etc.)  
Problema cea mai mare a populaţiilor la cordon este că sunt predispuse să lege prea 
multe fructe deodată, apoi după 8-10 ardei intervine un nivel „curb”, după care urmează 
un nivel la care nu mai leagă. De aici încolo este greu să determinăm o producţie con-
tinuă şi uniformă. Acest proces provocat de suprasolicitare poate fi atenuat dacă mărim 
cantitatea tuturor substanţelor nutritive (2,5-3 dkg/m2/7-10 zile), între acestea şi procentul 
de azot şi, dacă este posibil, culegem recolta. Desigur, după recoltarea unei cantităţi mai 
mari revenim la vechea reţetă.

FiTOTEHNiCA
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Tăierea portaltoiului Aplicarea cleştişorului de fixare Portaltoi cu cleştişorul de fixare

Tăierea soiului nobil Îmbinarea portaltoiului cu soiul nobil Sprijinire cu un beţişor

a B

ALTOiREA Sunt interzise din ce în ce mai multe procedee de dezinfectare a solului (mai nou, şi cel 
cu bromură de metil), astfel încât astăzi cea mai eficientă protecţie împotriva agenţilor 

patogeni şi a dăunătorilor este ameliorarea speciilor. Speciile cele mai productive nu sunt caracterizate întotdeauna de 
o mare rezistenţă, deci este recomandabilă cultivarea speciilor de mare productivitate altoite pe un portaltoi rezistent.

Unul dintre avantajele importante ale altoirii este rezistenţa cumulată: rezistenţa soiului 
nobil este completată de rezistenţa portaltoiului, în primul rând împotriva nematozilor,  
a fitoftorei şi a suberificării rădăcinilor.
importanţa sa nu se reduce însă numai la atât. Un portaltoi corespunzător suportă bine 
solul salin cu concentraţie mare de sare, suportă EC-ul înalt, adică protejează împotriva 
putrezirii vârfurilor, nu este sensibil la frig sau la stresul termic. Rădăcinile dezvoltate şi 
puternice transportă din abundenţă substanţe nutritive la plante în vederea creşterii produ-
selor extra, sporind totodată şi rezistenţa fizică a tulpinilor. Reduce pericolul pierderilor  
de cultură, ridică în mod însemnat producţia, nu doar în privinţa cantităţii, ci şi a calităţii.
Având în vedere toate acestea, precum şi economia realizată în privinţa protecţiei, inves-
tiţiile în altoire sunt din plin rentabile, atenuând totodată şi presiunea asupra mediului 
înconjurător, una din problemele cele mai stringente ale erei noastre.

Aşa-numitul efect al portaltoiului este un fenomen deosebit de complex, motiv pentru 
care la alegerea corectă a portaltoiului trebuie avuţi în vedere mai mulţi factori. Trebuie  
să avem în vedere utilizarea un altoi care să corespundă tipului de sol, modului de cultivare 
şi diferitelor specii, deoarece un portaltoi incorect ales poate câteodată provoca reducerea 
producţiei şi degradarea calităţii.

Din păcate, până acum pe piaţă nu a fost disponibil un număr corespunzător de sorti-
mente, astfel încât aceste puncte de vedere nu au putut fi avute în atenţie de cultivatorii  
de răsaduri. În scopul eliminării acestor carenţe, ne-am asumat sarcina ameliorării portalto-
iurilor, fiind acum capabili să putem servi portaltoiuri corespunzătoare speciilor noastre,  
a diferitelor tipuri de soluri şi tehnologiilor de producţie. Contactaţi-ne cu încredere şi  
pe baza experienţei dobândite din munca noastră de cercetare vă vom ajuta să faceţi  
o alegere corespunzătoare condiţiilor date! La cerere putem oferi şi mostre de seminţe.

Este important ca puterea de creştere şi 
grosimea tulpinii portaltoiului să fie asemă-
nătoare cu cele ale soiului nobil (altoiului).
Dacă portaltoiul este prea subţire, altoiul  
cu tulpina mai puternică „se va da jos”  
de pe el şi va forma rădăcini proprii. (A)
Dacă portaltoiul este prea gros, începe  
cu uşurinţă să dea lăstari, dând multă 
muncă inutilă cultivatorului. (B)

40



41
RăRiREA 
DE TiP RUSKÓ

Prin descrierea procedeului de tăiere de mai jos, elaborat  
de noi şi verificat în diferite condiţii de cultură, dorim să 
venim în ajutorul producătorilor în vederea creşterii însem-
nate a producţiei.

1

2

1

1
1

2
2

2

(Stânga sus)  Rupem baca care apare la prima ramificaţie, de îndată ce a atins mărimea de 2 cm.   
Astfel, planta va avea randament mai mare la nivelurile superioare.

(Dreapta sus) După câteva săptămâni culegem producţia, când bacele crescute  
la nivelurile doi şi mai sus au ajuns bune de cules. Culegem doar fructele care 
au atins mărimea dorită (indicate cu cifra 1).

Bacele mai mici, încă în creştere (indicate cu cifra 2) deocamdată rămân pe tulpină 
pentru a fi culese – în funcţie de ritmul de dezvoltare – peste 7-10 zile, când majo-
ritatea lor a atins mărimea de culegere. În timpul celei de a doua culegeri se adună 
toate bacele, sacrificând pe cele care nu s-au dezvoltat suficient. Lăsăm doar fructele 
foarte mici, dacă nu au atins dimensiunea de 1,5-2 cm.

Prin aplicarea metodei prezentate planta nu-şi mai iroseşte energia cu bacele care  
au atins faza de culegere, iar la nivele mai înalte va avea un randament mai mare.

Un alt avantaj al procedeului este faptul că la speciile cu distanţe scurte între noduri este 
mai redus pericolul înţepenirii bacăi, deci recolta va fi mai frumoasă şi mai regulată.
Tulpinile pot da, de-a lungul întregii perioade de cultivare, un plus de producţie chiar  
şi de 40%.

ARDEi DE UMPLUT GOGOŞARi MăRUNţi

BLOCKY GOGOŞARi

CAPiA ARDEi LUNGi

În figurile de pe mai sus putem vedea ardeiul  
de tip Blocky, însă metoda poate fi aplicată la fel  
de eficient şi la oricare alt tip.

Mărimea corespunzătoare pentru rupere a bacelor 
care se dezvoltă la prima ramificaţie, la diferite tipuri 
de ardei (Mărime naturală)
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iNSTALAţii DE CULTiVARE Factorul cel mai important al cultivării 
îl reprezintă instalaţiile de cultivare, la 
caracteristicile cărora trebuie adaptate 
majoritatea elementelor tehnologice.

Formele corturilor de folie şi ale serelor 
prezintă o diversitate aproape infinită. 
În general, este avantajoasă utilizarea 
unor corturi cu volum mare din folii 
„umflate” şi cu două straturi, care deşi 
necesită investiţii mai serioase, sunt 
mai rentabile.

Serele sunt mai scumpe, dar mai dura-
bile. Nu permit pătrunderea radiaţiilor 
UV, de aceea din primăvară nu mai 
sunt potrivite pentru cultivarea  
de răsaduri.

Foliile Vándorfólia [„Folii migratoare”] ale societăţii KiTE ZRt [S.A.] 
nu necesită o bază solidă şi, datorită legăturilor care pot fi dez-
legate, sunt uşor de mutat în altă parte. Cu o lăţime a navei de 
5 m şi o distanţă a traverselor de 1,5 m, asigură suficient spaţiu 
de mişcare, astfel încât producătorul poate adapta dimensiunile 
foliei la propriile sale nevoi. ideală este mărimea de 50x50 m, 
care poate fi uşor aerisită prin deschiderea completă a pereţilor 
laterali şi a deschiderilor de aerisire din capete. Din picioarele 
de doi metri lungime, 1,2 m se află deasupra solului, şi astfel 
lucrările sub folie pot fi cu uşurinţă mecanizate cu utilaje mai 
mici, reducând la minimum zonele din interiorul cortului care nu 
pot fi prelucrate.
Cheltuielile reduse de cost permit realizarea unor investiţii cu 
suprafaţă mare, care pot fi recuperate în 2-3 sezoane, în cazuri 
mai norocoase chiar şi într-un singur an.

Sera de folie a societăţii Furafol Hungary Kft [Srl.] este potrivită 
pentru răsădirea rece, poate fi construită cu mijloace la înde-
mână în gospodărie şi este uşor maniabilă, bazată pe un sistem 
de blocuri mobile, are dimensiuni asemănătoare cu ale foliei 
KiTE-Vándorfólia, dar pe picioare cu 1 m mai înalte, uşurând 
astfel utilizarea utilajelor. La întâlnirea arcurilor acoperişului există 
o bandă de 0,5 m lăţime, ce poate fi deschisă din centru, care 
permite colectarea la canal a apei pluviale, intrarea zăpezii şi 
aerisirea. Folia este fixată cu ajutorul unor ţevi de înfăşurare şi  

cu bolţuri sudate, care rezistă la vitregi-
ile vremii.

Structura mai masivă şi înălţimea inte-
rioară însemnată presupun cheltuieli 
mai ridicate, care sunt însă contraba-
lansate de uşurarea însemnată  
a muncii producătorului.
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CULTURA iNTENSiVă CU TEHNOLOGiA KiTE 
ÎN CâMP LiBER

Avantajele producerii răsadurilor pe tavă: substanţă 
vegetală omogenă, rădăcini sănătoase, germinare rapidă 
şi aproape de 100%. Cheltuielile mai mari cu seminţele de 
hibrizi dispunând de o valoare biologică mai ridicată au 
accelerat răspândirea răsadniţelor cu cilindru nutritiv.

irigarea prin picurare contribuie la exploatarea potenţialului 
genetic al hibrizilor cu necesităţi mai mari de substanţe 
nutritive. Prin acest sistem se poate administra cantitatea 
de apă şi substanţe nutritive corespunzătoare nevoilor 
plantei, devenind posibilă „hrănirea” permanentă a popula-
ţiei de plante.

Înălţarea plantelor cu ajutorul coamelor şi acoperirea aces-
tora cu folie sporesc o dată în plus siguranţa producţiei. 
Tehnologia de acoperire a solului asigură rădăcinilor, pe 
întreaga perioadă a cultivării, o structură ideală a solului, 
permiţând o repicare mai timpurie şi o creştere însemnată 
a producţiei medii. Prin reducerea anumitor tipuri de chel-
tuieli (erbicidare, afânarea solului, plivire) o mare parte din 
cheltuieli sunt recuperate. Acolo unde scopul este tocmai 
repicarea timpurie, la acoperire se recomandă utilizarea 
foliei transparente (naturală, colorată, fumurie), iar unde se 
doreşte evitarea supraîncălzirii solului (sol arid, nisipos) se 
recomandă folia neagră.

Acoperirea plantelor cu un voal de folie (tunel din folie) 
poate aduce repicarea mai devreme, chiar şi până la 
jumătatea lui aprilie, prelungind cu 2 săptămâni perioada 
de cultivare. Protejează ardeiul nu numai împotriva frigului, 
ci şi de razele prea puternice ale soarelui, de vânt şi de 
grindină. Creşterea procentului de fructe timpurii şi al 
producţiei medii (la ardeiul alb poate ajunge şi la 100 t/ha), 
precum şi îmbunătăţirea calităţii fructelor măresc în mod 
însemnat încasările.

O altă alternativă poate fi KiTE-Vándorfólia, pe care am 
prezentat-o pe pagina anterioară.

Cu ajutorul tehnologiei intensive şi ca urmare a cheltuielilor de pro-
ducţie în creştere, producţia medie creşte, calitatea se îmbunătăţeşte, 
siguranţa producţiei este mai mare şi alături de reducerea cheltuielilor 
specifice se măreşte profitul.

Tálcás palántanevelés

irigare prin picurare

Acoperirea coamelor, a solului

Tunel de folie

Creşterea răsadurilor pe tavă
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Materialul de bază al vatei minerale îl constituie bazaltul topit la 1600 ºC 
şi calcarul, din care se trag fire lungi de grosimea firului de păr. Aceste 
fire sunt apoi presate, lipite între ele cu răşini, tăiate la diferite mărimi, 
eventual ambalate în folii stabile UV.

Posibilităţile oferite de acest procedeu pot fi exploatate în răsadniţele 
încălzite sau neîncălzite, în general în corturi de folie cu un volum mare 
de aer, cu înălţimi de cel puţin 4,5-5 m, adesea automatizate şi pre-
văzute cu calculator de reglare a climei interioare. Din tehnologia cea 
mai modernă fac parte sistemul automat de umidificare şi aplicarea de 
îngrăşăminte cu CO2. În majoritatea instalaţiilor sunt montate şi ecrane 
de energie.

În cultivarea izolată a ardeiului o problemă serioasă o reprezintă calitatea 
apei de irigaţii, de aceea mulţi cultivatori utilizează apa de ploaie, în timp 
ce alţii – în special dacă apele arteziene au un conţinut înalt de azot – 
utilizează instalaţii de epurare a apei.
În culturile fără sol se folosesc adesea utilaje automate de amestecare şi 
dozare a soluţiilor nutritive. irigarea are loc cu ajutorul unui sistem capilar, 
la fiecare tulpină.

Prin tăiere continuă, planta formează mai multe tulpini principale, care la 
sfârşitul cultivării pot atinge chiar şi 3,5-4 m.

În culturile intensive fără sol este astăzi răspândită pe scară largă pro-
tecţia integrată a plantelor, în care sunt utilizate mijloace biologice de 
protecţie vegetală (organisme vii folositoare, plăci receptoare, materiale 
naturale) şi albine polenizatoare.

CULTURA FăRă SOL 
vAtă MinerAlă

În cadrul hidroculturilor fără sol, sau al celor izolate, planta este răsădită într-un mediu izolat de sol. Rolul aces-
tui mediu este numai de menţine rădăcinile şi soluţia nutritivă; substanţele nutritive ajung la rădăcini în formă  
gata amestecată, lichidă.
Mediul de cultură poate fi anorganic (perlită, nisip, vată minerală, etc.) sau organic (turbă, fibre de cocos, 
pleavă de orez, compost de scoarţă). Principalul este să fie neutru din punct de vedere chimic, poros şi  
cu permeabilitate mare la lichide. Acesta poate fi o plapumă sau o placă prefabricată, în găleţi sau lăzi  
de balcon, dar nu sunt rare nici soluţiile unice, cum ar fi cea a tuburilor din folie. La cultivarea ardeiului se 
folosesc în special vata minerală şi fibrele de cocos.
Printre avantajele procedurii se numără faptul că solul nu mai trebuie dezinfectat iar substanţele nutritive pot 
fi dozate precis, în funcţie de necesităţile plantei, de starea vremii şi perioadele de cultivare. Un dezavantaj îl 
constituie însă faptul că producerea şi transportul majorităţii mediilor de cultură înseamnă o povară pentru ediul 
înconjurător, reciclarea lor a rămas până azi în mare parte nerezolvată, apa de drenaj poluând solul şi apa freatică.

Plapuma din vată minerală (sus) este curând complet întreţesută  
de rădăcinile plantei (jos). Partea laterală a plapumei se vede, desfăcută,  
în ambele imagini, în cea de jos fiind îmbinată cu cubul nutritiv.

Cub nutritiv din vată minerală

Cub de sădit din vată minerală
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Este însă fapt că în privinţa utilizării lor deocamdată experienţa care stă la dispoziţia grădinarilor este prea redusă, 
şi nici aceasta nu este pozitivă fără echivoc. Timpul de reacţie la reţetele de soluţii nutritive este mai lung, şi astfel 
formarea unei strategii corespunzătoare de irigare este mai dificilă. Trebuie acordată mai multă atenţie calităţii 
apei de irigaţii, întrucât fibrele de cocos leagă ionii de azot. Elementele nutritive sunt valorificate într-o măsură 
mai mică, în cazul culturilor lungi producţia este mai redusă, îndeosebi în timpul toamnei. Amplificând tendinţele 
vegetative ale populaţiei, obligă producătorii la mai multă muncă, iar speciile cele mai generative de ardei doar 
cu greu pot fi cultivate. În plăcile cilindrice rădăcinile răsadurilor pătrund mai greu. Este deranjantă şi calitatea 
inegală a plăpumilor din fibre de cocos: în ciuda valorii de 1 EC, în plăci a fost măsurată şi o valoare de 6. Nici ief-
tinătatea nu este fără echivoc, deoarece nu poate fi folosită decât un singur an, faţă de plăcile ceva mai scumpe, 
dar care rezistă doi ani, din vată minerală.
Valoarea referitoare la protecţia mediului le este redusă de faptul că nu este vorba de un material steril (seminţe 
de buruieni, agenţi patogeni, etc.), iar apa curată utilizată la spălarea sa devine impură tocmai în regiunile unde 
majoritatea oamenilor nici de apă potabilă nu dispun la o calitate corespunzătoare.

Cultivatorii care decid în favoarea culturilor fără sol trebuie să aibă în atenţie punctele de vedere de mai sus, când 
decid dacă optează pentru fibrele de cocos sau vata minerală.

CULTURA FăRă SOL 
Fibre de cocos

Popularitatea în creştere a fibrelor de cocos se datorează punctelor de vedere legate  
de protecţia mediului, întrucât este un material de provenienţă naturală care se des-
compune pe cale organică şi poate fi transformat în compost, reprezentând un produs 
secundar al producţiei de nuci de cocos. În domeniul cultivării legumelor poate consti-
tui alternativa turbei. În culturile în găleţi, saci şi lăzi de balcon din Ungaria se folosesc 
aşa-numitele cărămizi de cocos, dar în mereu mai multe locuri se utilizează şi diferite 
feluri de plăpumi de cocos, în varianta spălate sau spălate şi pufferat. Printre avantajele 
importante ale acestui mediu de cultură se numără şi tolerarea situaţiilor extreme (tem-
peratură, umiditate, lumină, etc.), iar datorită retenţiei excelente a apei putem reduce 
cantitatea de apă de irigaţie şi de îngrăşăminte artificiale. Reduce la minimum şi pătarea 
ardeiului datorată calciului.

Fibrele mai groase se compun din fire cu o lungime de 0,03-0,1 cm şi 
un diametru de 10-25 micrometri, calitatea excelentă de reţinere a apei 
datorându-se tocmai acestor structuri fine.
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Szentes este citadela din Ungaria a răsădirii ardeiului.  
Aici cultivă ardei familia Bakó, în şase corturi de folie,  
pe 9000 m2. Toţi producătorii ar trebui să cunoască  
tehnologia lor exemplară.

instalaţii de cultivare

Serele cu folie cu boltă semicirculară,  
au o suprafaţă de bază de 7,5x200 m,  
şi o înălţime de 4,3 m. Învelişul exterior 
are 90 de microni, şi este confecţionat din 
folie dublă stabilă la UV. izolarea instalaţiei 
se împarte în 3 zone principale. Acoperirea 
din folie cea mai apropiată de plantă este 
clopotul de energie, deasupra se află stra-
tul de folie denumit „pod” (acestea două 
sunt folosite numai pe timpul iernii), iar în 
exterior mantaua de folie umflată. Plantele 
sunt fixate cu un sistem de susţinere cu  
o înălţime de 3,3 m, din sârmă întinsă.

tehnologia culturii

Plantează în general la mijlocul ianuarie. 
Răsadul cu cuburi de creştere din vată 
minerală care va fi repicat are 50-55 de 
zile, cu lumină suplimentată. Răsadurile 
ajung în instalaţii de cultivare dezinfectate, 
cu suprafeţe acoperite cu folie de izolare. 
Sunt plantate pe rânduri duble, cu o distanţă  
între tulpini de 36 cm, formându-se astfel 
densitatea de 3,7 tulpini/m2. Tulpinile sunt 
tăiate la două fire, care înseamnă 7,4 tulpini 
principale/m2. Plantele devin productive  
la mijlocul lunii martie.  
Perioada de producţie este de 11 luni.  
Pot fi culese cu siguranţă 20-25 kg de fructe  
pe metrul pătrat.

TEHNOLOGiA BAKÓ

Încălzire, aerisire

La încălzire utilizează apă termală de 40 ºC, completată în perioadele critice cu încălzire cu gaz PB.  
În vederea sporirii eficienţei, pe ţevile de încălzire au fost amplasate tuburi moi din PVC, cu un diametru 
de 33 cm. Controlul climei este efectuat de un sistem automat aproape echivalent cu un computer.
Aerisirea este asigurată de 68 buc. ferestre automatizate a câte 1 m2. În afara aerisirilor „normale” 
exterioare ale serei, mai sunt ferestre de aerisire şi în folia interioară de acoperire, în aşa-zisul pod: ele 
au o formă semicirculară, cu margini rigidizate. Viteza aerului care pătrunde este mult atenuată de 
ferestrele interioare de aerisire, şi acest lucru menajează încă şi mai mult populaţia de plante. În timpul 
schimbului de aer plantele aproape că nici nu se mişcă.
Programul de temperatură este adaptat stării de dezvoltare a plantelor. În săptămâna care urmează 
plantării este menţinută o temperatură uniformă, de 18-19 ºC, pe tot timpul zilei, pentru o mai bună 
dezvoltare a rădăcinilor. Atunci umiditatea nu mai este reglată. iarna, de la apusul până la răsăritul 
soarelui, gurile de aerisire sunt închise.
La apariţia primelor fructe temperatura din timpul nopţii este redusă la 16 ºC, iar cea de zi mărită 
la 25 ºC, în mai multe faze. Atunci gurile de aerisire se deschid ziua la 23 ºC pentru numai 10% din 
suprafaţă, la 25 ºC pentru 30%, la 27 ºC la 50%, iar la 30 ºC se deschid complet. Noaptea metoda este 
aceeaşi, dar la valori mai mici. Reducerea din timpul nopţii este de 5,5-6 ºC. Noaptea sera se poate 
aerisi bine. În luna martie, de exemplu, perioada nocturnă durează după amiază de la ora patru până 
la ora opt de dimineaţă, adică la ora 16 deschideau bine gurile de aerisire şi sera se răcea pentru 
noapte. Această scară a temperaturilor stimulează creşterea fructelor la dimensiuni mari.
Programul de temperatură şi vara este în trepte, dar dacă gurile de aerisire sunt deschise tot timpul 
sera trebuie umidificată. Sistemul de umidificare este automatizat, cu dimensiuni ale picăturilor 
sub 5 microni. 

PárásításUmidificare

Pod

Acoperire inferioară

Gură de aerisire în acoperiş care se 
deschide odată cu ferestrele din pod

50 (cm)

Conductă laterală
ţeavă de încălzire cu apă termală

Tub de încălzire
Cub de cultivare din vată minerală

Placă din vată minerală
Sol compactat şi profilat

ţeavă suplimentară de încălzire

Folie de acoperire
Grătar suport
Şanţ de drenare

Detaliul de jos
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Aplicarea de substanţe nutritive

Sistemul de irigare cu dozare automată de substanţe nutritive are o structură 
capilară unică şi este comandat de calculator. Soluţiile nutritive şi strategia de 
irigare sunt realizate pe baza reţetelor primite de la fabricantul vatei minerale, 
cu ajutorul unor consultanţi de specialitate.

Prima reţetă este de umplere, cu ea se umplu plăcile de vată minerală,  
a doua este de pornire, aplicată în primele 3-4 săptămâni, până ce primele 
trei recolte legate au atins 4-5 centimetri. Cea de-a treia se referă la perioada 
creşterii puternice, dar cu radiaţie solară mai redusă (din februarie până  
în mai); cea de a patra trebuie aplicată vara, pe timpul creşterii şi al radiaţiilor 
solare puternice. iarna trebuie în general lucrat cu un EC înalt (3,5-3,8), iar vara 
cu valori mult mai mici (1,5-1,8). Cea de a cincea reţetă este pentru toamnă, 
când plantele sunt „reanimate”. Atunci trebuie din nou aplicate soluţii nutri-
tive mai concentrate, cu un EC mai înalt. Deşi lumina este la fel de puţină ca 
la iniţierea culturii, planta se comportă tocmai invers. Cât timp, tânără, planta 
este predispusă să preia substanţele nutritive din soluţia nutritivă şi să „lase 
pe loc” apa, fiindcă nu poate transpira, toamna poate transpira dar preia greu 
substanţele nutritive. Condiţiile exterioare trebuie avute în vedere în fiecare 
perioadă a anului, soluţia nutritivă şi reglarea climei trebuie alese în funcţie 
de aceasta.

instrument portabil pentru verificarea 
conţinutului de substanţe nutritive.

Detaliu din instalaţia de epurare a apei

La pornirea umidificării este dat jos stratul mijlociu de folie (podul). În perioada verii umbresc prin vopsire  
cu hidrat de calciu, de 2-3 ori pe an, în funcţie de vreme.
Toamna, când picură apa de pe folie, apare putregaiul cenuşiu (botrytis). Trebuie aerisit cât mai mult;  
gurile de aerisire sunt deschise până ce temperatura ajunge la 8-10 ºC. În această perioadă se recuperează 
din nou cheltuielile cu încălzirea.

Apă epurată pentru irigaţii

Gospodăria foloseşte apă epurată. Din fântână apa ajunge 
prima dată la un separator cu nisip asemănător cu o centri-
fugă, după care urmează deferizarea cu zeolit. În continu-
are, trece printr-un filtru aşa-numit de cinci microni, care 
reţine toate impurităţile mai mari de 5µ. În final, un epu-
rator care funcţionează pe principiul osmozei inversate, 
reţine din apă toate substanţele minerale dizolvate în apă. 
Apa rezultată este prea curată, de aceea trebuie ameste-
cată cu 10% apă de fântână (din cea de după separatorul 
cu nisip şi deferizare), deoarece apa „goală” nu are efect  
de puffer iar în vata minerală are un pH instabil care se 
modifică prea repede şi nu corespunde necesităţilor plan-
telor. Trebuie adăugat doar foarte puţin acid. Apa curată 
are însă dezavantajul că nu conţine nimic, astfel încât totul 
trebuie compensat cu îngrăşăminte artificiale. De exem-
plu, conţinutul obişnuit de magneziu al apei de irigaţii este  
de 25 mg, aici însă are numai 1 mg. Apa epurată conţine 
doar 43 mg de hidrocarbonat, în timp ce apele neepurate 
din zona Szentes conţin 800 mg.
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SORTARE Ultima fază a producţiei este sortarea fructelor. Această operaţie delicată este astăzi 
simplificată de soluţii mecanizate inteligente.

Maşinile moderne de sortare sortează 
ardeii după greutate sau mărime, cu 
posibilitatea de a fi reglate electronic.

Un alt tip de maşini de sortare sortează 
după mărime. Suntem bucuroşi să 
putem prezenta această tehnologie 
prin intermediul invenţiei unui cerce-
tător maghiar, Ábrahám Fúrús András 
(Furafol Hungary Kft.).

Această maşină, care reuneşte nume-
roase soluţii inteligente, stabileşte  
cu ajutorul unor camere de luat vederi 
lăţimea umerilor, lungimea şi gradul  

de curbură al ardeiului. Fructele se deplasează pe o bandă rulantă 
deschisă, de unde un jet de aer comprimat le suflă în lăzile cores-
punzătoare clasei lor de mărime. Cu ajutorul unei celule de cântă-
rire, maşina are grijă până şi de umplerea uniformă a lăzilor.
Este capabilă să sorteze ardei gras şi ascuţit, precum şi capia.

Maşină de sortare în gospodăria dotată exemplar a 
lui Tóth József, cel mai mare producător din Ungaria 
al speciei Bóbita.
Ardeii cântăriţi ajung în cupele rulante, care le răs-
toarnă pe toboganele corespunzătoare categoriei 
lor de greutate.
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~45°

Dacă populaţiile tăiate depăşesc o anumită înălţime 
este indicată „coborârea” ardeiului, cu o înclinare  
în jur de 45°, spre a uşura numeroase etape de lucru. 
Acest lucru este recomandat îndeosebi în instalaţiile 
cu un volum mai mic.

SFATURi DiVERSE

Dacă răsadul va creşte într-un sol cu exces de substanţe nutritive, 
aceasta va cauza probleme după repicare, deoarece rădăcinile  
vor părăsi cu greu cubul nutritiv.

În vederea cultivării fără sol se recomandă ca răsadurile să crească  
în cuburi nutritive, deoarece în pământul compact este dificilă,  
dacă nu chiar imposibilă, înfigerea capilarelor, pe deasupra coleo-
pterele pot infesta placa de vată minerală.

În vederea umbririi foliilor pe timpul verii, cea mai ieftină 
soluţie (şi totodată cea mai puţin agresivă cu mediul înconju-
rător) este stropirea lor cu nămol argilos.

Protejarea împotriva coleopterelor:
Cu 3-4 zile înaintea răsădirii, punem în sol,  
în paralel cu rândurile, tuberculi de cartofi 
tăiaţi în lungime, la câte 20-20 cm distanţă 
unul de altul, astfel încât o treime din lungi-
mea acestora să iasă afară din pământ.  
În ziua dinaintea repicării adunăm cartofii  
şi îi înlocuim.
Datorită necesarului de muncă această 
metodă este recomandată în special micilor 
producători.

În final, deşi tehnologiile moderne prezentate anterior reprezintă paşi importanţi în direcţia producţiei intensive, trebuie să amintim şi avan-
tajele producţiei extensive (îndeosebi din punct de vedere ecologic şi al protecţiei mediului înconjurător), care adesea se potrivesc mai 
bine situaţiei economice dificile.
Combinaţiile diferitelor tehnologii pot fi situate pe scala schiţată mai jos, şi depinde de situaţia şi intenţia producătorului pe care dintre 
diferitele valori o va considera mai avantajoasă în formarea propriei structuri de producţie.

Necesar mai mic de investiţii
Consum de energie mai mic
Necesar mai mare de forţă de muncă
Necesar mai mic de materiale industriale, transporturi mai puţine
Emisie poluantă mai redusă
Productivitate mai mică, profit mai mic
Produse bogate în substanţe nutritive naturale, mai gustoase

Necesar mai mare de investiţii
Consum de energie mai mare
Necesar mai mic de forţă de muncă
Necesar mai mare de materiale industriale, transporturi mai multe
Emisie poluantă mai mare
Productivitate mai mare, profit mai mare
Produse mai puţin savuroase, cu mai multă apă

direcţie intensivă
direcţie extensivă
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AGENţii PATOGENi Ai ARDEiULUi

Ardeii sunt atacaţi de mai mult de 40  
de specii de viruşi care, ivindu-se 
asemeni unor epidemii, produc adesea 
boli grave. Cercetări efectuate în Unga-
ria au demonstrat până acum existenţa 
a 16 viruşi pe ardei, dar numai patru  
din ei provoacă pagube grave.

Simptome: Recunoaşterea bolilor virale pe baza simptomelor  
nu este întotdeauna uşoară. Apariţia simptomelor este puternic 
influenţată de mediu, de vârsta plantelor, de specie, de condiţie.  
Mai mult, tulpinile pot fi infestate de mai mulţi viruşi deodată,  
cu simptome complexe. 
Cele mai caracteristice simptome sunt deformarea frunzelor, schim-
barea culorii în mozaic, forme inelare, moartea tijei şi lăstarilor, defor-
marea fructului şi necrozarea ţesuturilor, creşterea înceată a plantei. 
În răsadniţă şi pe câmpul liber provoacă daune viruşi diferiţi.  
În răsadniţe cei mai periculoşi sunt viruşii Tobamo, care se răspân-
desc pe cale mecanică, odată cu seminţele netratate sau rău tratate, 
şi în timpul manipulării plantelor (repicare, plantare, tăiere, culegere). 
(Virusul mozaic al tutunului: TMV, virusul mozaic la tomate: ToMV, 
virusul pătării slabe a ardeiului: PMMV.) Viruşii Tobamo nu sunt 
răspândiţi de insecte.

În ultimii 10 s-a răspândit tripsul californian (Frankliniella occiden-
talis) provocat de virusul ofilirii pătate a tomatelor (TSWV), care 
generează cele mai mari pagube în instalaţiile încălzite care asigură 
supravieţuirea continuă a insectelor. În anumite cazuri se răspân-
deşte tripsul tutunului (Thrips tabaci).
În culturile de toamnă, ca urmare a cultivării neglijente, poate 
provoca daune însemnate şi virusul mozaicului la castraveţi (CMV), 
transportat de pe câmpul liber de păduchii de frunze.
Pe câmpul liber, datorită insecticidelor, în ultimii ani daunele pro-
duse de viruşi au scăzut la minimum. Ardeiul este cel mai adesea 
periclitat de virusul mozaic la castraveţi (CMV), în unele cazuri  
de virusul Y al cartofului (PVY), iar speciile de ardei pentru boia  
de virusul mozaic la lucernă (AMV), care se răspândeşte odată  
cu seminţele.

Protecţie: Elementele principale ale protejării împotriva viruşilor: 
utilizarea unor specii rezistente; material germinativ lipsit de viruşi; 
tratare corespunzătoare; apărare împotriva agenţilor propagatori 
ai viruşilor; dezinfectarea solului; selectarea răsadurilor; îndepărta-
rea şi distrugerea tulpinilor suspecte de a purta viruşi; distrugerea 
buruienilor în cadrul populaţiilor şi în vecinătatea foliilor; respectarea 
regulilor generale de igienă în cursul lucrărilor fitotehnice (spălarea 
deasă a mâinilor).

ViRUŞi

BACTERii

Boala poate provoca daune serioase în culturile la câmpul 
liber, în special în anii cu multe precipitaţii.

Simptome: Pe frunze apar la început pete mărunte, apoase, care 
pe partea dorsală ies în relief, frunza se băşică. Mai târziu petele se 
măresc, ajung să aibă 1-6 mm în diametru, cu o formă neregulată 

de cerc sau stea. Marginea petei este 
de culoare maro închis, către centru 
se albeşte. Planta renunţă la frunza 
bolnavă, cu încetul rămâne în urmă  
cu creşterea şi fără frunze. Pe tulpină 
pot fi observate pete asemănătoare 
celor de pe frunze, ca nişte negi, 
rotunde sau cu formă neregulată.  
În cazul infecţiilor puternice, pe fructe  
se pot vedea pete de 2-3 mm în dia-
metru, uşor ieşite în relief, cu margini  
de culoare maroniu închis. Pe pedun-

culul fructului apar pete afundate, de culoare maro. În cazul infecţii-
lor puternice, seminţele devin maro, mor.

Sursa primară de infecţie sunt seminţele de semănat infectate, în al 
căror endosperm se poate afla bacteria. Sursa secundară de infecţie 
este răsadul bolnav, de unde bacteria se împrăştie pe calea stropilor 
de ploaie sau ai sistemului de irigare, şi infectează noi plante prin 
deschiderile de aerisire. Agentul patogen este favorizat de tempera-
tura înaltă a aerului şi de o umiditate relativă mai mare de 90%.

Protecţie: Cea mai eficientă metodă de protecţie este utilizarea 
de specii rezistente la bacterii. Protecţia cu ajutorul chimicalelor 
dă rezultate numai ca metodă preventivă. Din acest motiv, în cazul 
prezenţei factorilor care ajută la propagarea bolii (răcirea vremii, 
precipitaţii, irigaţii) trebuie luate numaidecât măsuri de protecţie.  
În acest scop, se recomandă utilizarea unui preparat cu conţinut  
de sulfat de cupru şi oxiclorură de cupru, care au un spectru larg  
de acţiune, în doze de 2,5-3 kg la hectar.

Pătarea şi băşicarea ardeiului (Xanthomonas vesicatoria)
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CiUPERCi

Boala poate produce daune însemnate 
în populaţiile la câmpul liber de ardei 
de boia şi ardei alimentar.

Simptome: Boala apare întâi pe coti-
ledoanele germenilor, sub formă  
de pete apoase, de unde se întinde  
la frunziş. Petele mărunte, rotunde, 
cresc până la un diametru de 3-4 mm, 

se albesc la mijloc şi le mărgineşte un tiv maroniu. În afara petelor 
de pe frunze mai poate fi observată şi deformarea frunzelor.  
Frunzele infestate cad. Simptomul infectării grave este necroza vâr-
furilor lăstarilor. Pentru apariţia infecţiei este necesară o răcire subită 
şi o vreme cu multe precipitaţii.

Protecţie: Este recomandată folosirea uneia dintre substanţele  
descrise la pătarea şi băşicarea ardeiului.

boala putregaiului ardeiului (Pseudomonas syringae)

boala putregaiului alb al ardeiului (Sclerotinia sclerotiorum)

Sfera plantelor purtătoare a agentului 
patogen este deosebit de largă, acesta 
fiind foarte des întâlnit la plantele 
dicotiledonate.

Simptome: Boala se prezintă sub 
forma unei acoperiri apoase vizibile 
pe coada ardeiului, apoi albe, ca pânza  
de păianjen, apoi ca o vată pe nişte 
pete aburite. Planta se usucă şi în final 
moare. Dacă tăiem coada în două 
vom observa că mare parte din ţesu-
tul interior lipseşte, locul său fiind luat 
de scleroţi cu diametrul de 3-6 mm, 
de formă neregulată, negri, amplasaţi 
la distanţe aproape identice. Poate 
infecta atât frunzele cât şi fructele.  

Pe frunze se formează pete apoase, iar în final frunzele cad. Pe petele  
apoase care apar pe peretele bogat în lichide al fructelor se dezvoltă  
micelii ca o vată, apărând scleroţi negri şi pe fruct. Solul şi rămăşiţele  
plantelor bolnave sunt surse de infecţie, deoarece scleroţii acestui 
agent patogen rămân mult timp viabili.

Protecţie: Aplicarea exagerată de îngrăşăminte azotate şi supra-
irigarea contribuie la apariţia bolii. Menţinerea uscată a suprafe-
ţei solului (încălzire la nivelul plantelor) oferă o protecţie foarte 
eficientă. Protecţia chimică dă rezultate numai dacă este aplicată 
în scop preventiv, înainte de apariţia simptomelor. Tratamentul 
aplicat la câteva zile după repicare sau după apariţia bolii nu mai 
dă rezultate satisfăcătoare. Cea mai eficientă metodă preventivă 
de obţinere a unor culturi eficiente în anii următori infecţiilor grave 
este prelucrarea în sol a duşmanilor naturali ai agentului patogen 
(Coniothyrium minitans; preparatul cu numele KONi).

Putregaiul cenuşiu al ardeiului (Botrytis cinerea)

Este o boală care periclitează culturile timpurii de primăvară şi târzii 
de toamnă, greu de combătut. La câmpul liber este rar întâlnită.

Simptome: infecţia apare adesea 
prima dată pe frunze şi tulpină, ori  
la pedunculul florilor şi articulaţia cozii. 
Pe tulpină şi lăstarii laterali pot fi văzute 
pete apoase, longitudinale, gri-maronii, 
în care ţesutul este pe moarte. Pe pete 

se formează o ţesătură din filamente de mucegai gri, care se transformă 
uşor în praf. Părţile plantei aflate deasupra petelor cu ţesut mort încep  
să se ofilească şi se usucă. Florile, în special florile moarte rămase pe fruct 
după înflorire, devin apoase, se formează pe ele o ţesătură bogată din 

filamente de mucegai. Este frecventă căderea florilor, respectiv a fructe-
lor recent legate. În cazul unei infecţii mai slabe, pe fructe apar bubuliţe 
mărunte, ca nişte puncte, ieşite în relief, iar în cazul infecţiilor grave se for-
mează pete apoase, apoi o ţesătură bogată şi cenuşie din filamente de 
mucegai, după care se produce putrefacţia completă a fructului. Sursele 
de infecţie sunt rămăşiţele plantelor moarte pe care agentul patogen 
rămâne viabil multă vreme, în mod saprofit. Conţinutul înalt de umiditate 
relativă şi temperatura între 22-24 °C sunt cele mai favorabile ciupercilor.

Protecţie: Stropirile preventive au o importanţă decisivă. În afara 
acestora, aerisirea regulată (aerisirea încălzită), aplicarea moderată  
de îngrăşăminte azotate, îndepărtarea permanentă a resturilor de plante,  
îngreunează apariţia bolii.
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Făinarea ardeiului (Leveillula taurica)

Făinarea ardeiului provoacă mereu 
mai des pierderi grave atât în cazul 
cultivării în instalaţii cât şi pe câmpul 
liber. 

Simptome: Simptomele se prezintă 
numai pe frunze, iar la început nu 
sunt marcante. Pe spatele frunzei 
apar umflături mărunte, apoi fila-
mente fine de mucegai. Mai târziu, 
pe faţa frunzei apar pete de numai 

câţiva milimetri în diametru, care se măresc şi devin colţuroase, 
gălbui. În stare avansată frunzele se încovoaie spre faţă, apoi cad. 
Frunzele infectate constituie surse de infectare, în care miceliile 
ciupercii pot ierna. Agentul patogen are nevoie de temperatură 
şi un nivel de umiditate relativă înalte.

Protecţie: Frunzele bolnave, căzute, trebuie distruse. În răsadniţe, 
unde boala şi-a făcut prezenţa anterior, sau în locurile unde este 
previzibilă apariţia bolii, trebuie să stropim regulat plantele  
cu o substanţă corespunzătoare acestui scop.

Apare îndeosebi sub foliile cu volum mic de aer, unde o foarte înaltă 
temperatură se asociază cu un conţinut relativ de umiditate înalt.

Simptome: Pe faţa frunzei pot fi văzute pete galben-verzui,  
cu marginea confuză. Pe spatele frunzei pot fi văzute mai întâi pete 
mărunte, apoi cu un diametru de 3-4 mm, în unele cazuri chiar şi 
de 8 mm. La început sunt cenuşii-albicioase, apoi suprafaţa le este 
acoperită de un strat maroniu, de ţesătura de filamente care susţin 
conidioforii ciupercii. Acesta poate fi câteodată observat şi pe faţa 
frunzei. Mai târziu, frunzele se încovoaie treptat, apoi se îngălbenesc 
şi în final cad, tulpinile rămân goale. infecţiile puternice produc daune  
însemnate. Sursa de infecţie este reprezentată de frunzele bolnave 
căzute. Conţinutul înalt şi persistent de umiditate relativă, precum şi 
temperatura peste 30 °C sunt indispensabile pentru formarea infec-
ţiei şi dezvoltarea ulterioară a ciupercii. În populaţiile dense condiţi-
ile sunt şi mai favorabile agentului patogen. Problemele sunt sporite 
şi de alimentarea excesivă a plantelor şi creşterea lor luxuriantă.

Protecţie: Nu este necesară protecţia chimică preventivă, întrucât 
condiţiile de cultivare care sunt favorabile ardeiului sunt nefavora-
bile apariţiei bolii.  
Apariţia sub formă de epidemie a bolii poate fi împiedicată prin 
metode agrotehnice. Cele mai importante: aerisirea bună a serei  
de folie, seră cu volum mare, număr redus de tulpini şi dispunerea 
pe un rând. Sunt foarte importante, după încheierea cultivării,  
adunarea cu grijă şi distrugerea frunzelor căzute.

Ardeii noi plantaţi trebuie stropiţi, în scop preventiv, de 2-3 ori 
înaintea primei legări, cu un preparat de contact corespunzător.  
În perioadele critice apariţia, respectiv răspândirea bolii poate  
fi prevenită cu ajutorul preparatelor de absorbţie Systhane Duplo, 
care are ca substanţă activă miclobutanilul, şi Topas 100 cu penco-
nazolul ca substanţă activă. Stropirea trebuie efectuată cu o mare 
cantitate de lichid.

boala petelor feoramulare a ardeiului (Phaeoramularia capsicicola)

suberificarea rădăcinilor (Pyrenochaeta lycopersici)

Puţini oameni ştiu că suberificarea rădăcinilor, amintită în literatura 
de specialitate sub numele de boala pirenohetică, (în limba engleză 
corky root), ameninţă şi ardeiul. În Ungaria primul care a descoperit- 
o la ardei a fost Csilléry Gábor, în 1996. Dezvoltarea sa este favorizată 
de conţinutul înalt de umiditate şi de temperatura redusă a solului,  
de aceea apare îndeosebi primăvara devreme sau toamna târziu.  
În solul compact provoacă daune mai mari, dar poate fi întâlnită şi  
în soluri nisipoase afânate.

Simptome: Putem observa în primul rând veştejirea plantelor, 
încetinirea dezvoltării fructelor. Pentru o identificare fără echivoc 
trebuie să examinăm rădăcinile plantelor. Filamentele rădăcinilor mor, 
iar cele mai groase devin de culoare brună, coaja se crapă în lungime 

şi transversal, putând fi uşor desprinsă cu unghia. Pe rădăcinile spălate 
putem descoperi cu o lupă, uneori şi cu ochiul liber, micro-scleroţii  
de culoare neagră ai ciupercii.

Protecţie: Trebuie să ne concentrăm atenţia asupra prevenirii. 
Îndepărtăm din sol rămăşiţele rădăcinilor anterioare, pe care 
ciuperca rămâne timp îndelungat. Pe terenuri libere, folosirea 
combinată a acoperirii cu folie şi a irigării prin picurare favorizează 
boala; în acest caz trebuie să evităm irigarea exagerată şi să avem 
grijă ca nivelul de umiditate să nu fie niciodată prea înalt. Poate fi 
folositoare şi cultivarea succesivă. Dacă totuşi boala apare, putem 
stropi cu substanţe cu conţinut de cupru cu absorbţie sistemică.
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Dintre tripşi s-au răspândit în special 
tripsul tutunului (Thrips tabaci), cunos-
cut de multă vreme, specie endemică 
care poate fi întâlnită în masă, şi 
tripsul occidental al florilor (Franklini-
ella occidentalis). În anii uscaţi şi calzi 
aceştia pot reduce în mod însemnat 
producţia.
Dăunătorul poate apărea chiar în 

răsadniţă, când pagubele produse frunzelor vor putea fi observate. 
În populaţiile producătoare tripsul se află îndeosebi în florile arde-
iului; 1-2 indivizi pe fiecare floare înseamnă deja o infectare gravă. 
Sunt purtători de viruşi, împrăştie virusul mozaicul la tomate (TSWV). 
Sunt capabili să infecteze pe întreg cursul vieţii lor, pentru transmi-
terea virusului este suficientă o aspirare de câteva minute.

Pagubele produse, descrierea acestora: Atacă bobocii, florile şi 
fructele. Simptomul cel mai evident este suberificarea pornind din zona 
din jurul pedunculului, care se extinde la fruct. Tripşii sunt insecte  
cu un corp tipic, alungit, de 1-1,5 mm lungime. Culoarea pupelor ambe-
lor specii poate fi de la maro gălbui la maro închis. Cele două perechi  
de aripi au mărimi asemănătoare, mărginite cu franjuri înguste şi lungi.
Larvele galbene seamănă cu indivizii maturi, dar nu au aripi. 
Pe nimfe pot fi văzute aripi incipiente. Deosebirea dintre cele două 
specii nu poate fi făcută decât cu ajutorul microscopului.

Dezvoltare: indivizii maturi iernează pe frunzele căzute şi în sol. 
Femelele îşi părăsesc ascunzişurile de iarnă şi îşi depun ouăle sub 
ţesutul limbului sau în boboci. Larvele care tocmai au ieşit din ou 
şi indivizii maturi provoacă daune în special pe spatele frunzelor 
vârfurilor lăstarilor, dar mai ales bobocilor. Perioada de prenimfă şi 
nimfă (5-10 zile) este petrecută în sol, la o adâncime de 1-2 centi-
metri, feriţi de orice intervenţie privind protejarea plantelor. Întregul 
ciclu de dezvoltare durează 21-28 de zile, astfel încât sub folie se pot 
dezvolta anual mai multe generaţii. În anii călduroşi şi uscaţi atacă şi 
plantele de pe terenurile libere din jurul serelor.

Protecţie: Protecţia se bazează pe prevedere şi observarea regu-
lată a populaţiei de plante. Cele mai mari daune se vor produce 
acolo unde la vârsta de răsad tripsul şi-a făcut deja apariţia şi nu a 
putut fi îndepărtat în mod eficient. Apariţia în rândul populaţiilor 
repicate poate fi prevăzută prin examinarea florii de ardei, respectiv 
cu foi albastre cu adeziv.

Principiul de bază este şi aici protejarea regulată şi repetată, deoa-
rece o parte a indivizilor supravieţuiesc tratamentelor ascunzân-
du-se în sol. Formarea rezistenţei poate fi evitată prin schimbarea 
substanţei active la fiecare 2-3 stropiri. În cazul în care se înmulţesc 
în masă, cea mai eficientă metodă de protejare a ardeiului răsărit 
este formarea de abur rece sau cald. Putem utiliza împotriva lor şi 
preparate chimice.

DăUNăTORii ARDEiULUi

NEMATOZii NODULiLOR RăDăCiNiLOR  (MELOiDOGYNiDAE)
Dintre nematozi, în Ungaria nematozii 
nodulilor rădăcinilor dăunează şi arde-
iului. Dintre nematozii nodulilor rădă-
cinilor s-a reuşit până acum punerea 
în evidenţă a şase specii, dar pagube 
însemnate provoacă numai speciile 
Meloidogyne incognita şi M. arenaria. 
Apartenenţa la specie nu poate fi sta-
bilită pe baza daunelor provocate.

Pagubele produse, descrierea acestora: La plantele afectate 
de nematod apar tulburări ale transportului de apă şi substanţe 
nutritive. În cazul unor infecţii mai slabe, simptomele nu sunt 
evidente: florile cad, apar semnele unei carenţe uşoare de elemente 
nutritive (fosfor, fier, calciu). În cazul unei infecţii puternice, tulpinile 
rămân în urmă cu creşterea, iar în zilele însorite se ofilesc. Formele 

cele mai evidente ale daunelor o constituie nodulii prezenţi pe rădă-
cinile plantelor, care la început au mărimea unei gămălii de ac, apoi 
de alice sau chiar mai mari. Pagubele sunt mai mari dacă plantele 
sunt infectate încă din răsadniţă. Populaţia de nematozi provocatori 
de noduli poate fi prezentă în sol încă de la înfiinţarea instalaţiei  
de cultivare, dar se înmulţeşte în masă numai sub impactul condi-
ţiilor modificate. (Temperatură şi umiditate înalte, prezenţa în tot 
timpul anului a plantelor care-i servesc de hrană.) La îngheţurile  
de iarnă nu rezistă decât M. hapla, sub formă de ouă. Celelalte specii 
nu sunt capabile să traverseze iarna decât sub folii.

Protecţie: Baza protejării o constituie materialul germinativ lipsit 
de infecţii. Dacă dăunătorul nu este M. hapla, atunci provocarea 
daunelor pot fi oprită prin îngheţarea solului în timpul iernii. Alături 
de protecţia chimică, respectiv în locul acesteia, cea mai bună solu-
ţie o reprezintă cultivarea speciilor rezistente, altoirea portaltoiurilor.

Frankliniella occidentalis

TRiPSUL (THRiPiDAE)
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Dintre legumele de răsadniţă sunt atacate în primul 
rând ardeiul şi castraveţii. Pagubele produse de ei 
nu sunt atât directe, cât mai degrabă datorate rolului 
lor de purtători de viruşi. Specia care dăunează cel 
mai mult ardeiului este păduchele verde al frunzei 
de piersic (Myzus persicae), dar mai este des întâlnit 
şi păduchele galben al cartofului (Aphis nasturtii), 
păduchele pătat al cartofului (Aulacorthum solani) 
şi în special păduchele negru al măzărichii (Aphis 
craccivora).

Pagubele produse, descrierea acestora:  
Ca urmare a aspirării, dezvoltarea plantelor înceti-
neşte, apar tulburări de creştere, deformări, eventual 
necroze ale ţesuturilor. Frunzele se îngălbenesc,  
se răsucesc şi cad uscate. În cursul hrănirii, păduchii 
frunzelor produc picături de miere, pe care se insta-
lează mucegaiul negru (Cladosporium herbarum)  

şi măreşte pagubele. Sunt în special periculoşi  
ca vectori purtători de viruşi. De exemplu, păduchele 
verde al piersicului împrăştie mai mult de 100  
de familii de viruşi.

Protecţie: Măsurile protective trebuie luate imediat 
după apariţia primelor exemplare. Roirea indivizilor 
zburători poate fi bine urmărită cu ajutorul foilor de 
culoare galbenă cu lipici. Împotriva lor putem utiliza 
mai multe duzini de substanţe, printre care sunt 
eficiente Chess 25 WP (0,5 kg/ha), Mospilan 20 SP 
(0,4 kg/ha), Actara 25 WG (0,2 kg/ha), Fyfanon 50 EC 
(1,5 l/ha), etc. În vederea împiedicării contaminării cu 
viruşi, ca materiale complementare ale celor de mai 
sus, putând fi însă utilizate cu eficienţă şi singure, mai 
putem aplica şi produsele denumite Vektafid A,  
sau Vektafid R.

PăDUCHii DE FRUNZE (APHiDiDAE)

Myzus persicae

Aulacorthum solani

Aphis craccivora

BUHELE (NOCTUiDAE)
Noctuidele sunt răspândite în întreaga Europă. Litera-
tura de specialitate aminteşte cel mai adesea speciile 
omida fructelor (Helicoverpa armigera), buha lucernei 
(Heliothis maritima), buha verzei (Mamestra oleracea) 
şi buha semănăturilor (Scotia segetum). Dar deoarece 
în familie pot fi întâlnite mai multe specii polifage 
deosebite, pot apărea ca dăunători ai ardeiului şi alte 
specii.

Fluturele omizii fructelor este un fluture tipic migra-
tor. În anii favorabili se pot dezvolta chiar şi 2-3 gene-
raţii. Primele exemplare sosite din sud sunt capturate 
în Ungaria cu capcane luminoase la jumătatea lunii 
iunie, însă indivizii populaţiei care iernează în ţară pot 
provoca în ardeiul repicat daune grave încă din mai. 
Această specie atacă în special părţile generative ale 
plantelor: consumă seminţele şi nervurile interioare 
ale fructelor. Chiar şi omizile tinere îşi sapă drum în 
fruct, astfel încât în multe cazuri pot fi găsiţi ardei cu 
coaja intactă şi cu o larvă dezvoltată în interior.

Buha lucernei este o specie de două generaţii. ier-
nează în stare de crisalidă, iar roirea primei generaţii 
are loc în luna mai, cea de a doua la jumătatea lui 
iulie. Omizile sale consumă doar acele părţi ale plan-
tei, care se află deasupra solului. La început, omizile le 

cojesc, le găuresc şi apoi le rod complet. În mod ase-
mănător omizilor fructelor, ele deteriorează şi fructele.

Buha verzei este o specie polifagă de două genera-
ţii. iernează în stare de crisalidă, roirea primei gene-
raţii începe în luna mai, cea de a doua se întinde pe 
o perioadă mai lungă: de la sfârşitul lui iunie până 
la începutul lui septembrie. Omizile consumă doar 
acele părţi ale plantei, care se află deasupra solu-
lui. La început, le cojesc, le găuresc şi apoi le rod 
complet.

Buha semănăturilor este tot o specie de două gene-
raţii. Omida dezvoltată iernează; roirea primei gene-
raţii are loc la începutul lunii mai, a doua începe la 
jumătatea lunii iulie şi se întinde până la începutul 
lui septembrie. La început, larvele tinere descojesc şi 
găuresc, apoi încep să ocolească lumina şi noap-
tea se hrănesc intens, în timp ce ziua se retrag în 
ascunzători. Larvele mai dezvoltate însă rod plantele 
direct sub nivelul solului.

Protecţie: Măsurile de protecţie bazate pe obser-
vaţie şi luate la vremea roitului sunt de importanţă 
capitală. Roirea masculilor poate fi urmărită cu 
ajutorul capcanelor cu feromoni sexuali, deoarece 

Helicoverpa armigera

Heliothis maritima

Mamestra oleracea
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ACARiENii (ACARi)

buha verzei zboară noaptea. Ziua le 
vedem numai dacă apariţia lor este 
epidemică, şi de obicei este târziu să 
mai începem protejarea.

Cele mai greu de evitat sunt daunele 
provocate de omida fructelor.  
La vremea roirii femelele îşi depun 
ouăle unul câte unul, direct pe fructele  

în formare sau mai mici. Larva care iese din ouă mai evită lumina 
timp de 1-2 zile, şi se poate întâmpla să se hrănească pe peretele 
fructului sau în floare, dar majoritatea lor intră în fruct unde practic 
nu-l mai putem ajunge. De aceea, baza măsurilor de protecţie  

o reprezintă rărirea fluturilor care roiesc şi împiedicarea pătrunderii 
în fructe.

Împotriva fluturilor care roiesc putem folosi preparate care conţin 
piretroid, cum ar fi Cyperkill, Karate Zeon, Fendona 10 EC (0,3-04 l/ha)  
etc. Mult mai eficient şi mai menajant pentru mediul înconjurător 
este folosirea, la timpul ieşirii larvelor din ouă, a produsului cu con-
ţinut de bacterii Dipel (1,5 kg/ha), sau a vreunuia din inhibitorii  
de năpârlire a omizilor Match 50 EC (0,5-0,8 l/ha), Steward 30 DF 
(0,17 kg/ha), Spintor 240 SC (0,4 l/ha). Aceste preparate răresc 
numai larvele şi utilizarea lor dă rezultate bune numai printr- 
o stropire precisă.

Păianjenul roşu comun este un dăună-
tor polifag, provocând pagube în primul  
rând în sere, deci şi în culturile de ardei.  
Îndrăgeşte căldura, apare în sere de 
obicei în lunile mai-iunie, de multe ori 
adus pe buruieni.

Pagubele produse, dezvoltare:  
Pe suprafaţa frunzelor, îndeosebi  

în adânciturile nervurilor, pot fi văzute multe puncte mărunte, gălbui.  
Cu timpul, frunzele devin marmorate, se îngălbenesc, devin maronii, 
în caz de infecţie puternică se usucă. Faţa inferioară a frunzelor este 
acoperită de pânză, în care putem observa prezenţa a numeroşi 
acarieni, precum şi un strat ca de făină constând din învelişul  
năpârlit de larve. Acarienii maturi au patru perechi de picioare,  

un corp oval, o lungime de 0,2-0,5 mm, vara având culoarea porto-
calie şi toamna roşu-maronie, cu pete negre. Larvele sunt mai mici  
şi au 3 perechi de picioare.

Femelele iernează în crăpăturile copacilor, ale aracilor, ale patului 
cald, pe frunzele căzute şi în sere. Anual se dezvoltă mai multe 
generaţii. Aerul uscat, dar mai ales temperatura înaltă favorizează 
dezvoltării sale, de aceea în sere se înmulţeşte în tot timpul anului.

Protecţie: Îndepărtăm buruienile din paturile calde, din sere şi din 
apropierea culturilor de pe terenurile libere. Cu o soluţie de forma-
lină dezinfectăm serele goale şi ferestrele paturilor calde. Aerisim 
adesea şi în timpul căldurilor din vară umbrim folia. Putem utiliza 
împotriva sa şi preparate chimice.

Scotia segetum

Păianjenul roşu comun (Tetranychus urticae)

Acarianul lat (Polyphagotarsonemus latus)

Este un dăunător al plantelor de seră, 
cu o răspândire generală. Este o specie 
fitofagă periculoasă.

Pagubele produse, dezvoltare:  
Distruge planta încă din stare embrio-
nară. Începe să mănânce părţile tinere 
ale plantei, de unde înaintează spre 
cele mai puţin tinere. Când suge,  

introduce în ţesuturile plantei substanţe toxice, iar ca urmare frunzele  
rămân mai înguste, se răsucesc, se deformează. În funcţie de pro-
porţia daunelor, poate fi observată şi căderea florilor. Nu menajează 

nici fructele, în urma sugerilor sale apare adesea suberificarea uni-
formă a ţesuturilor tegumentului, care se întinde adesea pe întreaga 
suprafaţă a fructului. O specie care se dezvoltă foarte repede, pen-
tru dezvoltarea unei generaţii, în condiţii favorabile, neavând nevoie 
decât de o săptămână.

Protecţie: Dăunătorul ajunge în sere de obicei adus (pe plantele 
ornamentale, pe muşcatele iernate), de aceea este foarte importantă 
protecţia răsadurilor şi respectarea regulilor generale de igienă.  
Cel mai eficient mod de protecţie este ventilarea de praf de sulf 
(sub formă de aerosol) şi utilizarea de Vertimec 1,8 EC, care are ca 
substanţă activă abamectinul.
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PROTECţiA BiOLOGiCă A PLANTELOR

Cel mai eficient şi modern mod de protecţie biologică a plantelor 
este ameliorarea rezistenţei. Cele trei elemente ale metodei tradi-
ţionale (planta de cultură, dăunătorul şi parazitul dăunătorului) se 
reduc astfel la două, respectiv la un singur element: planta se apără 
ea însăşi împotriva dăunătorilor. În timp ce popularea cu duşmani 
ai dăunătorilor înseamnă doar o protecţie ulterioară şi decât reduce 
daunele, plantarea speciilor rezistente previne daunele. Un alt avan-
taj faţă de metoda tradiţională este eficienţa nu doar în răsadniţe, 
ci şi în cazul culturilor la câmpul liber. Din punctul de vedere al 
protecţiei mediului putem remarca: prevenirea pericolului ca duş-
manii aduşi de noi împotriva dăunătorilor să se dovedească o specie 
invazivă, care să ia locul rudelor lor autohtone.

O inovaţie tehnologică de mare însemnătate este faptul că  
pe portaltoiuri rezistente putem altoi specii nobile care dispun  
de o nouă rezistenţă, fortificând astfel de mai multe ori capacitatea 
de rezistenţă a plantei.

Societatea noastră pune accentul îndeosebi pe ameliorarea rezistenţei. 
Ne străduim să înarmăm speciile noastre noi cu capacităţi de rezistenţă 
cât mai multe şi mai generalizate, contribuind astfel la succesul muncii 
producătorilor şi la curăţirea pământului şi aşa prea încărcat de substanţe 
chimice.

AMELiORAREA REZiSTENţEi

PROTECţiA BiOLOGiCă A PLANTELOR ÎN RăSADNiţE
Protecţia biologică tradiţională înseamnă utilizarea duşmanilor  
naturali ai dăunătorilor culturilor de ardei. Deşi este foarte aproape,  
nu este identică cu producţia bio, deoarece la aplicarea acestei 
metode de protecţie pot face parte din tehnologie şi preparate 
sintetice care menajează duşmanii naturali.

Trebuie să menţionăm că eficienţa metodei depinde de foarte 
mulţi factori. instalaţiile de cultură şi creştere a răsadurilor trebuie 
să fie lipsite orice fel de sursă de infecţie. În timpul creşterii răsadu-
rilor trebuie să respectăm regulile de igienă şi să protejăm regulat 
răsadurile.

Trebuie să efectuăm colonizarea cu duşmani ai dăunătorilor,  
pe cât se poate, în mai multe etape. Când stabilim momentul înce-

perii colonizării trebuie să avem în vedere că firmele care livrează 
preparatele lucrează cu un timp de livrare de 5-10 zile, iar în această 
perioadă dăunătorii se pot înmulţi în mod însemnat.
Verificăm zilnic, dar cel puţin o dată pe săptămână, modificările sim-
biozei artificiale înfiinţate de noi. Întârzierea intervenţiei poate pro-
voca daune grave, ba chiar şi prăbuşirea întregii protecţii biologice  
a plantelor. Trebuie să avem în vedere că eficienţa duşmanilor 
naturali este influenţată în mod important de anotimp, de clima 
instalaţiei de cultivare, de cantitatea şi calitatea hranei.

Din mediul exterior se stabilesc sub folie şi numeroase insecte utile, 
ameliorând în mod însemnat eficienţa organismelor colonizate. 
Proporţiile acesteia trebuie însă evaluate, şi dacă nu puteţi efectua 
singuri acest lucru, cereţi ajutorul unui specialist.

PROTECţiA ÎMPOTRiVA TRiPŞiLOR
Baza apărării împotriva celor mai importanţi dăună-
tori ai ardeiului de răsad este împiedicarea iernării 
tripşilor şi plantarea de răsaduri lipsite de tripşi. Dacă 
găsim urmele tripşilor pe câteva răsaduri, atunci 
trebuie să luăm măsuri împotriva lor la fiecare 5-7 zile 
în perioada când plantele sunt răsad, şi/sau 1-2 ori 
după repicare. Este foarte important să ne interesăm 
asupra duratei de aşteptare a preparatului utilizat, 
prevăzute în privinţa insectelor utile.

Împotriva tripşilor se recomandă utilizarea ploşniţei 
prădătoare Orius ssp şi combinaţiile uneia din speciile 
Amblyseius cucumeris sau Amblyseius swirskii cu 

acarienii prădători Amblyseius degenerans. Aceste 
animale minuscule sunt capabile, dacă nu găsesc 
tripşi, să supravieţuiască şi să se înmulţească pe 
polenul ardeiului. Este deci esenţial ca la vremea 
colonizării populaţia de plante să fie la înflorire.

Acarienii prădători A. swirskii, utilizaţi mai nou, 
pot fi folosiţi în instalaţii de cultivare unde 
temperatura nu scade pentru multă vreme sub 
15 C. Prin rezistenţa la uscăciune şi activitatea 
împotriva moliilor de seră, acest micuţ animal 
util întrece specia A. cucumeris, utilizată în mod 
tradiţional.

Orius ssp.

Amblyseius cucumeris

56



PROTECţiA ÎMPOTRiVA PăDUCHiLOR DE FRUNZE

A. degenerans este bine a fi naturalizată în populaţiile 
de ardei de cultură îndelungată, unde este previzibil 
atacul păianjenului roşu comun.

Dezvoltarea şi înmulţirea ploşniţelor prădătoare Orius 
este dependentă, în lipsa hranei constituită  
din insecte, de lungimea zilei, de aceea înmulţirea  
lor este previzibilă abia după colonizarea de la înce-
putul lunii martie, când lungimea zilei depăşeşte 10 
ore. Dacă în zona vizată se află suficientă pradă, sau 
se apelează la alimentarea artificială (de exemplu, cu 
ouă de molii), atunci pot fi colonizate şi mai devreme.

În scop preventiv, din ploşniţele prădătoare coloni-
zăm 0,5-1 individ la m2, operaţie pe care o repetăm 
peste 1-2 săptămâni. Colonizările de mai târziu 
depind de măsura înmulţirilor şi de raportul dintre 
numărul ploşniţe/tripşi. Dacă sunt prea mulţi tripşi, 
doza poate fi ridicată chiar şi la 10 indivizi/m2. Presă-

răm ploşniţele pe suprafaţa plantelor. Într-o grămadă 
trebuie să fie 30-50 de ploşniţe.
Cu scop preventiv, acarienii prădători trebuie coloni-
zaţi în acelaşi timp cu ploşniţele. În cazul presărării, 
doza este de 50 de indivizi/m2, iar dacă folosim pungi 
de cultură este de 1 pungă/2 m2. La nevoie, repetăm 
colonizarea după 6-8 săptămâni.

După instalarea organismelor utile nu mai avem posibi-
litatea utilizării agenţilor chimici de protecţie împotriva 
tripşilor. La apariţia dăunătorilor un complement eficient 
al acestei tehnologii poate fi – dacă nu s-a format capa-
citatea de rezistenţă – preparatul SpinTor (0,02%)  
cu spinozadul ca substanţă activă, pe care îl putem 
aplica la o săptămână înaintea începerii colonizării. 
Împotriva tripşilor mai pot fi utilizate şi preparatele  
Vertimec 1,8 EC (0,05%) şi Mospilan 20 SP (0,4 kg/ha),  
dar în cazul folosirii lor trebuie să aşteptăm după tratare 
cel puţin două săptămâni înaintea colonizării.

Amblyseius swirskii

Amblyseius degenerans

În cazul protecţiei tradiţionale chi-
mice protejarea împotriva păduchilor 
de frunze nu reprezintă o problemă 
deosebită, dar în cazul protecţiei 
biologice, fără o atenţie şi pregătire 
corespunzătoare, păduchii de frunze 
pot deveni unul dintre cei mai gravi 
dăunători. În fond, trebuie să fim pre-
gătiţi pentru faptul că mai devreme 
sau mai târziu păduchii de frunze apar 
în populaţia de plante.

Apărarea biologică eficientă nu poate  
fi decât cu caracter preventiv, de aceea  
trebuie începută cât mai devreme. Baza sa o consti-
tuie amplasarea de cereale infectate cu păduchi  
de frunze (banca de plante), după care colonizarea 
de viespi împotriva păduchilor, cu 1-2 săptămâni 
mai târziu. Dintre viespi Aphidius colemani este 
eficientă împotriva păduchilor frunzelor de piersici, 
iar Aphidius ervi şi Aphelinus abdominalis împotriva 
păduchilor de cartofi. (La colonizarea lor trebuie să 
avem grijă că fiecare specie are nevoie de alte bănci 
de plante infectate cu păduchi de frunze). Pentru 
prevenire amplasăm 0,15-0,5 viespi/m2, în cazul unor 
infecţii mai puternice 1-5 viespi/m2.

Viespile îşi depun ouăle în corpurile 
păduchilor de frunze. Larvele înfulecă 
din interior corpul păduchilor, astfel 
încât aceştia mor, se umflă şi capătă 
culoarea bronzului (sau devin negre  
în cazul speciei Aphelinus). Acest feno-
men este atât de spectaculos, încât  
ne permite urmărirea continuă  
a succesului.

În vederea sporirii eficienţei, sistemul  
de apărare poate fi completat cu ţânţa-
rul galic (Aphidoletes aphidimyza),  
cu gărgăriţe (Adalia bipunctata) şi muş-

tele sonore (Episyrphus balteatus). De altfel, aceste 
specii se pot stabili şi singure, din împrejurimi.

Dacă sunt mulţi păduchi de pădure, putem folosi şi 
preparatele Pirimor 50WG (05 kg/ha), sau Chess 50 
WG (0,3 kg/ha), dar trebuie să ţinem cont că împo-
triva acestora păduchii au devenit rezistenţi în multe 
locuri, rărind totodată în proporţie de 25-50% şi 
ploşniţele prădătoare. Mult mai sigură pare utilizarea 
produsului Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha), care alături  
de faptul că este eficientă, menajează mai bine orga-
nismele utile.

Aphidius colemani

Aphidius ervi

Aphelinus abdominalis

Aphidoletes aphidimyza

Adalia bipunctata

Episyrphus balteatus
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Ca armă biologică de apărare împotriva buhelor 
putem utiliza speciile viespilor Tirichogramma ssp. 
(TRiCHOPLUS).
Este foarte importantă observarea roirii buhelor  
cu ajutorul capcanelor cu feromoni sexuali,  

şi în funcţie de mersul roirii amplasăm, la intervale  
de 6-10 zile, capsulele care conţin viespile.
Doză: 5-10 capsule/1000 m2 (10000-30000 indivizi/1000 m2).  
La nevoie putem utiliza preparatele SpinTor sau Steward,  
conform celor descrise mai sus.

PROTECţiA ÎMPOTRiVA BUHELOR

Tirichogramma

PROTECţiA ÎMPOTRiVA PăiANJENULUi ROŞU OBiŞNUiT Şi A ACARiENiLOR LAţi
În general, păianjenul roşu comun apare în instalaţiile de 
cultivare la început în pete, şi dacă îl observăm din timp, 
este de obicei suficientă tratarea petelor. Dintre duşma-
nii săi naturali utilizabili, cei mai eficienţi sunt acarienii 
prădători. Acarianul prădător Phytoseiulus persimilis are 
o dezvoltare rapidă, de aceea pe pata infectată este sufi-
cientă colonizarea cu o doză de 5-10 buc/m2. Au însă o 
rezistenţă redusă faţă de clima uscată şi caldă, de aceea 
în cazul existenţei unor astfel de condiţii alegeţi mai 
degrabă specia Amblyseius californicus sau Amblyseius 
degenerans, cunoscută deja de la capitolul despre tripşi. 

În timpul marilor călduri de vară alături de păianjenul 
roşu comun poate să apară şi acarianul lat. La început 
apare în pete. Datorită faptului că provoacă daune 
serioase, este foarte importantă localizarea timpurie şi 
tratarea petelor.  
Pulberea de sulf ventilată şi Vertimec 1,8 EC sunt 
eficiente împotriva sa, dar sunt dăunătoare şi pentru 
duşmanii naturali, de aceea este mai indicată utiliza-
rea produsului nu demult autorizat Floramite,  
sau a celui care şi-a demonstrat de mult posibilităţile, 
Appalud 25 WP.

Phytoseiulus persimilis

PROTECţiA ÎMPOTRiVA MOLiiLOR DE SERă
Ardeiul nu este mâncarea favorită  
a moliilor de seră (mai cunoscute 
sub numele de musculiţe albe  
de seră; Trialeurodes vaporariorum), 
dar dacă nu au altceva la îndemână,  
pot provoca şi aici daune serioase.  
Cel mai important element al 
apărării îl reprezintă împiedicarea 
iernării, respectiv urmărirea apari-
ţiei lor şi luarea de măsuri.

Specia cea mai des utilizată ca apărare împotriva 
moliilor de seră este viespea Encarsia formosa. 
imediat cum a fost observată apariţia dăunătorilor 
trebuie începută colonizarea cu viespi, în doze  
de 1-2 indivizi/m2. Repetăm operaţia de 3-4 ori 
pe săptămână, până ce nivelul parazitaţilor atinge 
raportul de 80%. Asupra acestui fapt ne putem 
convinge cu uşurinţă, deoarece pupele parazitate 

se înnegresc. În vederea frânării unei 
infecţii mai mari putem amplasa câteo-
dată o doză mai mare (5-10 indivizi/m2) 
de viespi. 

Apărarea poate fi completată cu vies-
pea Eretmocerus eremicus şi/sau ploş-
niţa prădătoare Macrolopus caliginosus). 
Avantajele speciei Eretmocerus este 

rezistenţa mai mare decât a Encarsiei (la căldură, 
rămăşiţe de chimicale), iar ploşniţa mai mănâncă, 
în afara moliilor de seră, şi alte insecte dăunătoare.

În vederea opririi infecţiilor mai mici cu molii de 
seră, putem utiliza, în pete, şi preparatul Chess 
50 WG (0,3 kg/ha), dar nu uitaţi că acesta va rări 
în proporţie de 25-50% şi ploşniţele colonizate 
împotriva tripşilor.

Trialeurodes vaporariorum

Encarsia formosa

Eretmocerus eremicus

Macrolopus caliginosus
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APăRAREA BiOLOGiCă ÎMPOTRiVA AGENţiLOR PATOGENi
Bolile căderii şi veştejirii răsadurilor de ardei sunt provocate de aşa 
numiţii agenţi patogeni din sol. De căderea răsadurilor sunt respon-
sabile în primul rând speciile Pythium şi Rzizoctonia, iar de veştejire 
speciile Fusarium şi Verticilium. Desigur, simptomele veştejirii sunt 
provocate şi de alte specii de ciuperci, bacterii, viruşi, ba chiar se pot 
datora şi unor factori abiotici (lipsa de apă, stres, etc.). Deci diagnos-
ticul va trebui stabilit cu multă precauţie, pentru a se putea deter-
mina modul corespunzător de apărare.

Pentru apărarea biologică împotriva ciupercilor infectante din sol 
este cel mai indicat preparatul Mycostop, care conţine substanţa 
activă Steptomyces griseoviridis. Doza este de 0,05 – 0,1 kg/1000 m2, 
stropit sau irigat cu 300 litri apă/1000 m2.

În anumiţi ani, boala putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum)  
al ardeiului creează probleme deosebite. Cea mai mare problemă 
este că această ciupercă dezvoltă scleroţi mărunţi şi negri, care cad 
pe sol şi pun apoi în pericol culturile pentru mai mulţi ani de zile.  
Una dintre cele mai eficiente metode de apărare o reprezintă  

prelucrarea în sol a preparatului cu numele de marcă KONi WG,  
care conţine specia de ciupercă Coniothyrium minitans. Doza este 
de 0,5-0,8 kg/1000 m2.

Putregaiul cenuşiu al ardeiului (Botrytis cinerea) este des întâlnit 
îndeosebi în rândul populaţiilor slab aerisite. Împotriva acestuia pot 
fi aplicate cu bune rezultate preparatul cu numele Trichodex WP, 
care conţine tulpina T-39 a speciei Ttrichoderma harzanium.  
Doza este de 2 kg/ha (0,2 kg/1000 m2). 

Preparatele biologice folosite împotriva dăunătorilor nu pot, din 
păcate, oferi o protecţie completă împotriva tuturor organismelor 
care dăunează ardeiului, de aceea în cele mai multe cazuri sistemul 
de protecţie trebuie completat şi cu preparate realizate pe cale 
sintetică. Printre ele pot fi găsite acum numeroase substanţe  
de protecţie a plantelor care corespund cerinţelor vremii şi mena-
jează şi duşmanii naturali ai dăunătorilor. Asupra posibilităţii de 
utilizare şi a riscurilor acestor preparate, firmele care livrează agenţii 
biologici şi specialiştii în domeniu pot oferi informaţii mai detaliate.
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PARTENERi

5 bulgaria
Agrimatco Bulgaria LTD.
8,Stratzin Str. / Lozenetz distr. / 1407 Sofia
Bulgaria

Tel : +359 2 962 18 78 
Fax : + 359 2 962 18 68
E-mail: AgrimatcoBulgaria@Agrimatco-eu.com

Contact:  
Mrs. ludmilla Kazakova 

Mobil: 359 88 8689484

3 românia
Blondy Romania S.R.L
540390 Targu Mures, Strada Budiului Nr.68A
Judetul Mures / Romania
Tel/fax: 40 265 268 619; 40 265 237 068; 40 265 267 004

E-mail: office@blondyromania.ro
rudolf.konya@blondyromania.ro
Web: www.blondyromania.ro Contact:  

Konya botond rudolf
Tel: 40 744 399 846

1 ungaria
KITE ZRt
Nádudvar, Bem J. u. 1.
4181

6

4 Moldova
Fructul SRL
3733 mun. Chisinau, com. Truseni
Str. Chicera 11

Tel/fax: 373 22 71 71 75
Tel: 373 22 71 74 42
E-mail: info@fructul.md
Web: www.fructul.md Contact:  

conovali vladimir 

2 ungaria
Vento Bt
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 51/a

Fax: + 36-54-416-810
E-mail: ventobt@feemail.hu
Web: www.paprikavetomag.hu

Contact:  
drimba zoltán

Mobil: 36 70 778 2708

Tel: 54 480 401/728
Fax: 54 480 203
E-mail: kerteszet@kite.hu
Web: www.kite.hu

Macedonia
DTU Agrimatco DOOEL
Ui. 29 Noembvri 4 G/2
1000 Skopje / Macedonia

Tel/Fax: 00 389 231 128 27
E-mail: Agrimatco.Macedonia@agrimatco-eu.com

Contact:  
Mr. emilijan Micev

Mobil: 00 389 70 317 581
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8Kosovo, Muntenegru
EUROSEME d.o.o.
B.C. Olimpiko, office 22 / 1000 Skopje
Macedonia

Tel/Fax: 00 389 2 3075 263
E-mail: euroseme@t-home.mk

Contact:   
Mr. stefan trajkov

Mobil: 00 971 50 6235596

serbia
FRISCH & FRISCH d.o.o.
Doža Đerđa 44/a, 21220 Bečej
Tel/Fax: 00 381216911 772
E-mail: frisch@stcable.co.rs

Contact:  
dr. Friss lászló

bosnia-Herţegovina
Agrimatco d.o.o.
Ljeljenča bb / 76300 Bijeljina
Bosnia and Herzegovina

Tel:  00 387 55 256 060 / 55 256 061
Fax: 00 387 55 256 062
E-mail: Agrimatco.Bosnia@agrimatco-eu.com

Contact:  Mr. Milan vujanović
Mobil: 00 387 65 602 022 

E-mail: vujanovic.m@agrimatco.net

croaţia
AM Agro d.o.o. (a part of Agrimatco group)
Antuna Gottlieba 3 / 10090 Zagreb 
Croatia

Tel: + 385 1 3461 954
Fax: +385 1 3453 106
E-mail: Agrimatco.Croatia@agrimatco-
eu.com Contact:  

Mr. ljubo isakovic
Mobil: 00 385 99 218 5147

slovenia
Agrotech
Si-1000 Ljubljana, Rozna Dolina c. iX/28
Slovenia

Tel/Fax: 00 386 1 422 8651
Mobil: 00 386 41 756 004
E-mail: info@agrotech.si

Contact:  
Mr. Peter Kosmač s.p.

Austria
Etter Saaten GmbH
7122 Gols, Weinberggasse 8.
Austria
Tel: 00 43 2173 2752
Fax: 00 43 2173 2505
E-mail: etter.saaten@utanet.at

Contact:  
Mr. Friedrich etter

slovacia
Gamma-Slovagro, spol.s.r.o.
92400 Galanta, Hodská Ui. Č. 384. 
Slovensko
Tel: 00 421 31 780 4795
Fax: 00 421 31 780 4795
E-mail: gammaslovagro@zoznam.sk

Contact:  
Mr. ing. tibor tánczos

ucraina

Tóth Gyula (Tovt Dyulo)
Mobil: 00 38 050372-3466
Tel/Fax: 00 38 03141 22-032
E-mail: tothgyula50@gmail.com

DUNA-R contact:  
drimba zoltán

Mobil: 00 36 70778 2708
Fax: 00 36 54416 810

E-mail: ventobt@feemail.hu

belarusia
Agrimatco-96
24, Kandrata Krapivy Str. / Minsk, 220117
Belarus

Tel: 00 373 172 747599 / 749699
Fax: 00 373 172 018918
E-mail: Agrimatco.belarus@agrimatco-eu.com

Contact:  
Mr. sadek shaheen

Mobil: 00 375 296501261

lituania
JSC „AGRIMATCO-VILNIUS”
Zirmunu 67,  LT-09112 / Vilnius
Lithuania

Tel: 00 370 5 2774 946/2774968
Fax: 00 370 5 2774 952952
E-mail: Agrimatco.Lithuania@Agrimatco-eu.com

Contact:  
Mr. valdas Krivelis

Mobil: 370 68695409

letonia
Agrimatco Latvia SIA
5c, Tiraines Str. / Riga, LV-1058
Latvia

Tel: 00 371 6 7807711
Fax: 00 371 6 7672217
E-mail: Agrimatco.Latvia@agrmatco-eu.com

Contact:  
Mrs. Mara bisniece

Mobil: 371 2 6469432

estonia
Agrimatco Eesti AS
Kalmistu Tee 26 / 11216 Tallinn
Estonia

Tel: 00 372 6141635
Fax: 00 372 6141625
E-mail: Agrimatco.Estonia@agrimatco-eu.com

Contact:  
Mr. Jaak sultson

Mobil: 372 56699092

rusia
CJSC „Agrimatco” Russia
127006 Moscow / Uspensky pereulok / 10 building 1
Russia

Tel: 00 7 495 956 3853
Fax: 00 7 495 9563854
E-mail: Agrimatco.russia@Agrimatco-eu.com

Contact:   
Mr. rustem shaimukhamentov 

Mobil: 7 4991306818

Kazahstan
Agrimatco LLP
Almaty City 050016 / Office 47, 21b Kunaeva Str.
Kazahstan

Tel: 00 7 7272446635
Fax: 00 7 7272446634
E-mail: Amc.kaz@Agrimatco-eu.com

Contact:  
Mr. Mohammad badawi

Mobil: 007 7015015099
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22uzbekistan
Agrimatco Ltd.
Fi. 1, H 37, Kunaev str. / Mirabad rayon / Tashkent, 700015
Uzbekistan

Tel: 00 7 998 91 152 1735
Fax: 00 7 99891 1337046
E-mail: agrimatco.uzbekistan@agrimatco-eu.com

Contact:  
Mr. Aziz Abkerimov

Mobil: 00 998 90 370 15 80

Kirgizstan
Agrimatco Ltd.
Alamudun Village / Chuy Rgion Kyrgyz Republic 724301
Alma-Atinskaya str., 43 / Kyrgyzistan

Tel:  00 996 312609979
Fax: 00 996 312 604 182
E-mail: Agrimatco.Kyrgyzstan@Agrimatco-eu.com

Contact:   
Mrs. galina tashieva

Mobil: 00 996 572570603

china
Agrimatco (Xinjiang) Co. Ltd.
No.201 North Xinhua Road / Xintaishang Bldg. 1307 room
Urumqi, Xinjiang 830002 / P.R. China / China

Tel: 00 86 9912842797
Fax: 00 86 9912838389
E-mail: Agrimatco.China@Agrimatco-eu.com

Contact:  
Mr. Hao yanjun

Mobil: 00 86 13201224087

vietnam
Agrimatco Vietnam Co. Ltd.
234 Nguyen Dinh Chinh Str. / Ward No. 11
Phu Nhuan District / Ho Chi  Minh City / Vietnam

Tel: 00 84 8 3 9919661/9919662
Fax: 00 84 8 3 8476786
E-mail: Agrimatco.Vietnam@Agrimatco-eu.com

Contact:  
Mr. naser nabhan

Mobil: 84 942239616

iran
AMC-IRAN
#33-6th floor / Mina Bldg.
Ayatollah Kashani Ave.
Sadeghieh 2nd Sq.
Teheran – iran
Tel: 00 98 21 4405 1098
Fax: 00 98 21 4408 9286
E-mail: AMC.iRAN@agrimatco-me.com

Contact:  
Mr. vahid Forghani

Mobil: 98 912 102 7086

Armenia
Agrimatco Armenia
18/1 Mari Str. / Apt. 46 / Yerevan 
Armenia

Tel: 00 374 91506083
E-mail: Agrimatco.Armenia@Agrimatco-eu.com

Contact:  
Mr. Alexei sahakyan

irak
Al-Miqdadieh Trading forAgricultural Materials Ltd.
Baghdad-Al-Sanak / Al-Khellani Square / iraq

Tel: 00 962 6 4611681/2
Fax: 00 962 6 4611589
E-mail: AMC.iraq@Agrimatco-me.com

Contact:  
Mr. Ahmad Quneiby

Mobil: 00 962 79 5515090

Kuwait
Veterinary & Agricultural Materials Co.
P.O. Box 44435 / Hawaii 32059 / Kuwait

Tel: 00 965 24731494 – 4731535
Fax: 00 965 24733828
E-mail: Vamco.kuwait@Agrimatco-me.com

Contact:  
Mr. Abedrabou Al Atrash

Mobil: 965 97941419

Qatar
Agricultural Materials Co. Ltd.
Salwa Road / Vegetables Central Market Roundabout

Al-Ain Center Doha
P.O Box 6695
Qatar
Tel: 00 974 4680830
Fax: 00 974 4680168
E-mail: Amc.qatar@Agrimatco-me.com

Contact:  
Mr. basheer Jubran

Mobil: 00 974 5831406

emiratele Arabe unite
Agricultural Materials Co. Ltd.
P.O. Box 1290 / Planning Str. / Saeed Darmaki Bldg. – Floor P

Al-Ain City / UAE
 
Tel: 00 971 3 7641064 – 7656462   
Fax: 00 971 3 7662259
E-mail: amc.emirates@Agrimatco-me.com Contact:  

Mr. bassam ibrahim
Mobil: 00 971 50 6235596

oman
Agricultura Materials Co.
Building No. 266 / Way No. 247 –Block No. 225 / Al-Khuwair 37

P.O. box 906
112 Ruwi 223
Oman
Tel: 00 968 24485037/8
Fax: 00 968 24486248
E-mail: AMC.Oman@Agrimatco-me.com

Contact:  
Mr. Maher Al-Abed

Mobil: 00 968 9 241 779

yemen
Agricultural Material & Consultation Co. Ltd.
P.O. Box 11938 / Haddah Str. – Aramex Building 2nd floor / Apt. No. 3

Sana’a – Yemen 

Tel: 00 967 1 441019 – 449894
Fax: 00 967 1 447506
E-mail: AMC.Yemen@Agrimatco-me.com Contact:  

Mr. Assad yehya
Mobil: 00 967 732 172 12

turcia
AMC-TR Tarim Sanayi Ve Tic A.S.
Caglayan Mah. Barinaklar Bulvari
Sidika Polat Apt. No: 41/3 07230

Antalya / Turkey
Tel: 00 90 242 324 1315
Fax: 0090 242 324 1969
E-mail: amc-tr@agrimatco-eu.com
Web: www.amc-tr.com Contact:  

Mr. Huseyin gunerergin

Arabia saudită
Agricultural Machinery & Materials Co. Ltd.
Sharafya Dist. / Front of King Abdulla Bridge
Opposite of iskan Bldgs. Siteen Str. / Near Elmark Co. / Jeddah

P.O. Box 11318
Jeedah 21543 / Saudi Arabia
Tel: 00 966 2 6520471
Fax: 00 966 2 26520576
E-mail: ammc.sa@Agrimatco-me.com

Contact:  
Mr. ibrahim Mefleh

Mobil: 00 966 505610323
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37

35 siria
Agricultural Materials Co. (Miqdadi)
P.O. box 480 / Damascus / Syria

Tel: 00  963 11 3330807- 3332871
Fax: 00 963 11 3320650
E-mail: AMC.SYRiA@ Agrimatco-me.com

Contact:  
Mr. rami Abdel-Fattah

Mobil: 00 963 93 664678

38

36

Creşterea spectaculoasă a numărului reprezentanţelor noastre din străinătate se datorează 
în principal legăturii cu societatea internaţională Agrimatco, care ne comercializează pro-
dusele în 33 de ţări din Europa, Asia şi Africa.
Această societate, al cărei sediu este în Cipru, a fost fondată de Khalil Miqdadi în anul 1936. 
Astăzi munca sa este continuată de fii săi, Khaled şi Mustafa Miqdadi.

Khaled Miqdadi
preşedinte

Mustafa Miqdadi
vicepreşedinte
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41 42tunezia
Agrimatco Tunisia
Angle rue Youssef Rouissi, 2013 Ben Arous / Tunisie

Tel/Fax: +216 79 391 791
E mail: amctunisia@hexabyte.tn

Contact:  
Mr youssef rAggAd

Mobil: 216 979 18 979

4039

iordania
Agricultural Materials Co. Ltd. (Miqdadi)
P.O. Box 431 / Amman 11118 / Jordan

Tel: 962 6 58162222/5824377
Fax: 962 6 5824380
E-mail: amc.jordan@agrimatco-me.com

Contact:  
Mr. Khalil Miqdadi

Mobil: 962 79 5529887

liban
Agricultural Materials Co. S.A.L ( Miqdadi)
P.O. Box 11-1644 Riad El-Solh / Beirut 1107 2090 / Lebanon

Tel: 00 961 1 611214/5
Fax: 00 961 1 611216
E-mail: AMC.Lebanon@Agrimatco-me.com

Contact:  
Mr. Mohammad Msheik

Mobil: 00 961 3316801

Palestina
Miqdadi, Agricultural Materials Co. Ltd.
P.O. Box 323 / Tulkarm, Badran Center, Almo’tasem Str. / West Bank

Tel: 00970 9 2673138
Fax: 00970 9 1675838
E-mail: MAMC.Palestine@Agrimatco-me.com

Contact:  
Mr. Mohammad rabayah
Mobil: 00 970 5993 135 85

egipt
Agricultural Materials Co.
426 El-Haram st. / Arab Gizira Administrative Center
P.O. Boksz 160 imbaba 12411 / Giza-Egypt

Tel: 00 20 2 37762257/8
Fax: 00 20 2 37762229
E-mail: Agrimatco.Egypt@Agrimatco-af.com Contact:  

Mr. Ahmad Matari
Mobil: 00 20 12 2402324

sudan
Agrimatco Ltd. Co.
Khartoum- Arqeet – Africa Str. / P.O. Box 15071 
Al-Amarat 12217 / Sudan

Tel: 00 24 91 83242196/7
Fax: 00 24 91 83242198
E-mail: agrimatco@sudancom.com Contact:  

Mr. Mohammad Al-basheer
Mobil: 00 24 91 121 40025

Algeria
Agrimatco Ltd. – Algeria (S.A.R.L)
Cite El Djillali-N:8 Staoueli / P.O.Box: 57 A-Alger
Algeria

Tel: 00 213 21 39 25 31 / 392109
Fax: 00 213 21 392514
E-mail: Agrimatco.Algeria@agrimatco-af.com

Contact:  
Mr. Hammadi boualem
Mobil: 00 213 70 902849

Maroc
Agricultural Materials Co.
27, Bd Zerktouni, 7th Floor

Casablanca-Morocco

Tel : +212 522 48 76 61/62/63
Fax : +212 522 48 76 64
E-mail : agrimatco@agrimatco.ma Kapcsolat:  

Mr. nmili Aziz
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CONDiţii COMERCiALE GENERALE

RăSPUNDERE
Nu ne revine nici o răspundere în cazul în care speciile comerciali-
zate de noi nu sunt cultivate în mod corespunzător cerinţelor plan-
telor, sau Cumpărătorul tratează seminţele în vre-un fel oarecare,  
le înmoaie în prealabil, le reambalează sau le depozitează în condiţii 
necorespunzătoare.
În cazul în care Cumpărătorul ridică pretenţii de despăgubire con-
firmate, Vânzătorul poate fi făcut responsabil numai în cadrul sumei 
facturate pentru produsul reclamat, şi nu şi pentru alte daune.

DREPT DE PROPRiETATE
Dreptul de proprietate asupra seminţelor livrate de noi nu trece 
asupra Cumpărătorului decât după ce acesta şi-a îndeplinit toate 
obligaţiile de plată pe care le are faţă de noi.

PREţURi
Preţurile indicate în lista publică de preţuri nu includ TVA-ul 
şi cheltuielile de transport. Stabilim preţurile anual. Prin publi-
carea noilor preţuri toate preţurile publicate anterior îşi pierd 
valabilitatea.

DATE Şi iNFORMAţii
Descrierile şi informaţiile prezentate în publicaţiile noastre oferă 
doar o informare generală, ele singure nu pot garanta succesul cul-
turii. Presupunem că achizitorii dispun de suficiente cunoştinţe de 
specialitate referitoare la utilizarea şi depozitarea corectă a seminţe-
lor de semănat, respectând totodată regulile profesionale în cursul 
valorificării sau utilizării seminţelor.

Datele referitoare la capacităţile germinative sunt valabile în con-
diţiile de laborator prescrise de lege şi pot fi verificate în circum-
stanţe asemănătoare. Faţă de măsurătorile de laborator pot exista 
diferenţe însemnate, în funcţie de tehnologia şi clima existente  
la faţa locului.

VALiDAREA CERERii DE DESPăGUBiRE
Societatea Duna-R Kft. îşi livrează produsele conform dispoziţiilor şi 
normelor legale, respectiv a înţelegerilor complementare stabilite 
prin contract separat. Cumpărătorul este obligat să verifice marfa  
la momentul preluării acesteia şi în termen de 3 zile să semnaleze  
în scris neajunsurile observate. Defecţiunile apărute în timpul 
utilizării trebuie anunţate astfel încât proprietarul societăţii sau 
împuternicitul acestuia să poată verifica la faţa locului temeinicia 
reclamaţiei. În cazul neîndeplinirii acestor condiţii societatea Duna-R 
este eliberată de orice obligaţii, respectiv răspundere.

În cazul reclamaţiilor semnalate la timp şi în scris, proprietarul soci-
etăţii sau împuternicitul acestuia îl caută pe Cumpărător şi la verifi-
carea la faţa locului stabileşte obiectul precis al plângerii şi factorii 
de tehnologie concretă a cultivării. Acesta va face o recomandare 
privind eliminarea eventualelor daune.
Dacă reclamaţia se referă la germinare, puritatea speciei, la specie 
şi identitatea speciei, vor accepta reciproc rezultatele controlului 
Direcţiei Agricole. Cheltuielile controlului sunt suportate de partea 
ale cărei afirmaţii nu au fost confirmate.

Anunţarea problemei nu eliberează Cumpărătorul de sub obligaţia 
de plată!

REZOLVAREA LiTiGiiLOR
Duna-R Kft se străduieşte ca în toate litigiile să ajungă la o înţele-
gere cu Cumpărătorul în afara instanţei, dar în cazul insuccesului 
stipulează competenţa exclusivă a instanţei locului unde societatea 
îşi are sediul social. (Judecătoria Centrală Raională din Buda,  
1021 Budapest, Budakeszi út 51/b.)

Problemele nereglementate separat în contractul de livrare cad  
sub incidenţa Legii Lii. din anul 2003, a Decretului 50/2004 (iV. 22.)  
al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Directivei 2002/55  
a Consiliului UE, precum şi a dispoziţiilor Codului Civil.
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COMANDă, LiVRARE

Seminţele noastre pot fi procurate în magazinele mai mari 
de seminţe de semănat, respectiv pot fi comandate direct 
prin telefon, fax sau scrisoare, cu livrare prin ramburs poştal.
Cheltuielile poştale sunt suportate de client.

Solicitaţi lista noastră de preţuri!

Comandă:

DUNA-R Kft
H-1224 Budapest, iX. utca 17.
Telefon: (+36 1) 362 4152
Fax: (+36 1) 362 2162

informaţii suplimentare:
E-mail: rusko.jozsef@duna-r.hu 
Web: www.duna-r.hu
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ARDEiUL MAGHiAR

În ciuda faptului că provine din lumea nouă, noţiunea de ardei  
a devenit repede legată de poporul maghiar.
În condiţiile climatice particulare din bazinul Carpaţilor, s-au născut 
specii noi cu gusturi noi, primind un loc mereu mai important  
în cultura gastronomică orientată spre sănătate a epocii noastre.

Conform clasificării lui Linné, prima descriere profesională a fost efectuată în 1807 de Diószegi-Fazekas.  
Alături de singura specie cultivată astăzi în Ungaria, Capsicum annuum, sunt enumerate şi alte specii.

La început ardeiul boia maghiar a fost cel devenit cunoscut în lumea întreagă, arde-
iul alimentar şi-a început marşul triumfal abia mai târziu. Ardeiul boia măcinat a fost 
îndrăgit în Europa la începutul secolului XX, şi curând a devenit cunoscut şi îndrăgit 
şi în America. Materialele sale de bază, speciile regionale de selecţie locală erau fără 
excepţie iuţi, măcinătura aproape dulce putea fi obţinută numai prin tăierea nervuri-
lor şi spălare. Primul rezultat de importanţă mondială în ameliorarea ardeiului au fost 
speciile fără iuţeală (dulci) obţinute în 1928 de Horváth Ferenc prin ameliorare.

Toate acele proprietăţi ale ardeiului pe care astăzi le considerăm ca 
obişnuite sunt rezultatul unei serii de descoperiri de mare importanţă, 
legate în majoritate de numele unor cercetători maghiari.

Numele de paprika apare pentru prima oară în cartea lui Csapó József „Új füves és virágos magyar kert” [ierburi 
şi flori noi în grădina maghiară] apărută în 1775, dar la vremea aceea putea fi întâlnit şi ca nume de familie.
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Cea mai mare descoperire legată de ardeiul 
maghiar este cea a lui Szent-Györgyi Albert,  
care din ardeiul de Szeged a reuşit să extragă  
o mare cantitate de vitamina C. Pentru rezultatele 
sale legate de vitamina C şi alte merite în dome-
niul cercetării vitaminelor, în anul 1937 a primit 
premiul Nobel.

Şi culoarea albă este o nouă proprietate, conside-
rată hungaricum. Gustul excelent, dar la început 
iute este o particularitate a speciei Cecei, a cărei 
variantă dulce a fost ameliorată de Angeli Lambert  
la sfârşitul anilor 50.

Prin analiza genetică a creşterii determinate, în tufe, Kormos József a pus în mâinile amelioratori-
lor o proprietate care a permis crearea speciilor timpurii corespunzătoare concepţiei moderne  
a cultivării pe scară largă.

Această proprietate a creşterii în tufe a fost exploatată de speciile de ardei boia ale lui Már-
kus Ferenc (1960) şi de ardei alimentar ale lui Zatykó Lajos (1976) (cum ar fi vestita Fehérözön 
– Torentul alb), care au permis elaborarea procedurilor de însămânţare directă şi recoltare 
automatizată.

În producţia în instalaţii de cultivare, aflate atunci în avânt, un succes răsunător l-a avut specia 
HRF F1 a lui Túri istván. Aceasta a constituit apariţia erei hibrizilor.

Cea mai nouă etapă în istoria ardeiului este ameliorarea rezis-
tenţei. De numele cu rezonanţă internaţională al lui Csilléry 
Gábor se leagă dezvoltarea rezistenţei împotriva viruşilor 
TOBAMO, prin descoperirea genei L3, apoi a celei L4.

Ca urmare a acestei cele mai importante descoperiri din 
ultimii ani, Szarka János, împreună cu Csilléry Gábor, în locul 
reacţiilor speciale examinate până acum, sprijinindu-se pe 
sistemul general de apărare al plantelor (GDR), pun în mişcare 
forţa elementară a naturii.
Rezultate concrete demonstrează că ameliorarea rezistenţei 
este calea care trebuie urmată în viitor.

Societatea noastră, în colaborare strânsă cu o echipă de cer-
cetători de vârf din Ungaria, lucrează la obţinerea prin amelio-
rare a unor specii cât mai perfecţionate şi mai rezistente, 
la descoperirea corelaţiilor încă necunoscute ale biologiei 
vegetale şi aplicarea lor în practică.
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La punctele noastre de contact mai puteţi comanda şi alte publicaţii,  
sau chiar le puteţi descărca de pe pagina noastră web.

Prin intermediul catalogului nostru sperăm să vă putem ajuta  
în vederea obţinerii unor culturi şi mai eficiente,  

iar societatea DUNA Vetőmag să vă satisfacă şi pe viitor!

La întocmirea textului au colaborat:  
Bakó Dániel, Bakó László, Csilléry Gábor, Dr. Dimény Judit, Kassai Tamás, Meszlényi Attila,  

Dr. Szarka János, Sztáray Zoltán, Tégla Csaba, Zentai Ákos

Grafica, proiect de imagine: Meszlényi Attila
Fotografii: Meszlényi András, Meszlényi Attila, Müller Máté, Dr. Szarka János şi alţii

imprimat de Elektroproduct Nyomda, 2010
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