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Слідкуйте за нами у Facebook,  
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Повідомлення! Усі дані в діаграмі та в усіх публікаціях ZKI Zrt. надаються лише для інформації; вони були підготовлені відповідно до знань, отриманих на 

основі минулого практичного досвіду виробників та наших вимірювань. Описи вирощування та дані в публікаціях ZKI Zrt. призначені лише для загальної 

інформації. Наша компанія припускає, що наші клієнти мають професійні знання для правильного використання нашої продукції, і вони дотримуються 

вимог правильного зберігання, продажу та використання насіння виробництва ZKI Zrt
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Через екстремальні погодні умови останніх років 
все більше виробників почали вирощувати огірки 
для консервної промисловості в умовах тепличного 
господарства. Однак сорти, які були розроблені для 
технології вирощування у теплицях, дають високу 
врожайність у більших розмірах, тому їх врожай при 
збиранні менших розмірів плодів для консервування 
не відповідає очікуванням. Як правило, вони фор-
мують один-два плоди на вузлі, порівняно з сорта-
ми, розробленими для консервної промисловості, 
які мають мультизав’язуванність і формують по 3-5 
плодів на одному вузлі. Однак ці сорти є більш ге-
неративними, і через слабкий ріст вони не придатні 
для збору плодів більшого розміру. Рішенням може 
бути використання тих сортів, які можуть задоволь-
нити потреби подвійного використання. Маючи 
міцне листя і кореневу систему, вони витримують 
навантаження при зборі плодів більшого розміру, 
але при цьому плоди ростуть пучком, тому мають 
прийнятну врожайність навіть при збиранні плодів 
меншого розміру.
Через екстремальні стресові погодні умови остан-
ніх років, ці якості стають все більш цінними при 
вирощуванні у відкритому ґрунті для консервної 
промисловості. Потужна коренева система та силь-
ний безперервний ріст забезпечують стабільне ви-
робництво та високу загальну врожайність.

Беручи до уваги ці особливі потреби подвійно-
го призначення, ZKI Zrt. розробила свій новий 
гібрид Брутус F1.

Брутус F1 – ранній високоврожайний гібрид. Крім 
того, він характеризується стійкістю до стресів та 
хвороб, має міцне листя та сильне стебло, яке утри-
мує велике навантаження плодів, стабільне плодо-
ношення. Формування плодів пучкового типу, по 
3-5 плодів на вузлі, тому він дає виключно високі 
врожаї навіть при часткових зборах.

Плоди всіх розмірів привабливі, вони не схильні до 
деформації або утворення некондиції. Завдяки міцній 
структурі шкірки та хорошій консистенції м’якоті плоди 
легко транспортуються, зберігаючи якість, не схильні 
до пересихання чи в’янення, зберігаючи приємний 
темно-зелений колір.

Завдяки своїй щільній структурі плоди хрусткі навіть 
після маринування.

Гібрид характеризується довгою плодоніжкою, тому 
його можна легко збирати, навіть коли плоди ростуть 
пучком; квіти або дрібні плоди не будуть пошкоджені. 

Гібрид добре витримує холоди, перепади тем-
ператур, інші стреси рослин, здатний відновлю-
ватися навіть після такого впливу. Має потужну, 
стійку кореневу систему.

Струміцька (Північна Македонія) технологія 
закритого ґрунту  для переробки:

Узагальнюючи найважливіші характеристики Брутус F1:
•  Партенокарпічний огірок з дуже раннім періодом 

вегетації
•  Вегетативний тип з сильним утворенням бічних 

пагонів і міцною кореневою системою
•  Завдяки сильному росту та кореневій системі має 

чудову стресостійкість 
•  Плоди темно-зеленого кольору, правильної цилін-

дричної форми, не схильні до деформації, однорідні, 
зі співвідношенням довжини і ширини 3,1-3,3:1,0.

•  Плоди мають довгу плодоніжку, тому збираються 
легше і без пошкоджень.

•  Пучковий тип цвітіння з 3-5 плодами на вузлі, зба-
лансоване дозрівання.

•  Надзвичайна сильна стійкість до хвороб допомагає 
зробити виробництво легшим і ефективнішим.

HR: висока стійкість:
•  Px: Podoshaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) 

(борошниста роса огірків)
•  Ccu: Cladosporium cucumerinum (кладоспоріоз огірка)

IR: середня стійкість:
•  Pcu: Pseudoperonospora cubensis (пероноспороз 

огірка)
•  CMV: вірус огіркової мозаїки.

Рекомендується для свіжого ринку, а також для 
збору менших розмірів для консервної промис-
ловості. Його можна вирощувати як у відкритому, 
так і закритому ґрунті.

Крім параметрів якості, продуктивність є найважли-
вішою характеристикою гібриду. Брутус F1 показав 
відмінні результати в тестах щодо продуктивності; він 
був кращим за всіх своїх конкурентів як за ранньою, 
так і за загальною врожайністю.

Брутус F1 Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3

7.00

14.00

21.00

28.00

Загальна врожайність (кг/м)Сорт Загальна  
врожайність кг/м

Брутус F1 27.60

Зразок 1 22.34

Зразок 2 20.22

Зразок 3 22.49
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•  Плоди темно-зеленого кольору, правильної цилін-

дричної форми, не схильні до деформації, однорідні, 
зі співвідношенням довжини і ширини 3,1-3,3:1,0.

•  Плоди мають довгу плодоніжку, тому збираються 
легше і без пошкоджень.

•  Пучковий тип цвітіння з 3-5 плодами на вузлі, зба-
лансоване дозрівання.

•  Надзвичайна сильна стійкість до хвороб допомагає 
зробити виробництво легшим і ефективнішим.

HR: висока стійкість:
•  Px: Podoshaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) 

(борошниста роса огірків)
•  Ccu: Cladosporium cucumerinum (кладоспоріоз огірка)

IR: середня стійкість:
•  Pcu: Pseudoperonospora cubensis (пероноспороз 

огірка)
•  CMV: вірус огіркової мозаїки.

Рекомендується для свіжого ринку, а також для 
збору менших розмірів для консервної промис-
ловості. Його можна вирощувати як у відкритому, 
так і закритому ґрунті.

Крім параметрів якості, продуктивність є найважли-
вішою характеристикою гібриду. Брутус F1 показав 
відмінні результати в тестах щодо продуктивності; він 
був кращим за всіх своїх конкурентів як за ранньою, 
так і за загальною врожайністю.

Брутус F1 Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3

7.00

14.00

21.00

28.00

Загальна врожайність (кг/м)Сорт Загальна  
врожайність кг/м

Брутус F1 27.60

Зразок 1 22.34

Зразок 2 20.22

Зразок 3 22.49



ВІДМІННА СИРОВИНА ДЛЯ КОНСЕРВНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОЩУВАННЯ  
В ЗАКРИТОМУ І ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ

БРУТУС F1
офіційний дистриб’ютор в Україні, ТОВ 

«Іннова Україна» 
Телефон: +380 44 465 72 75 

+380 67 412 62 70

e-mail: info@innova.com.ua

innova.com.ua

Відскануйте код, щоб отримати більше 
інформації про продукцію 

на офіційному сайті!

Слідкуйте за нами у Facebook,  
щоб дізнатися більше детальної  

та нової інформації!

Повідомлення! Усі дані в діаграмі та в усіх публікаціях ZKI Zrt. надаються лише для інформації; вони були підготовлені відповідно до знань, отриманих на 

основі минулого практичного досвіду виробників та наших вимірювань. Описи вирощування та дані в публікаціях ZKI Zrt. призначені лише для загальної 

інформації. Наша компанія припускає, що наші клієнти мають професійні знання для правильного використання нашої продукції, і вони дотримуються 

вимог правильного зберігання, продажу та використання насіння виробництва ZKI Zrt


