
ДОДАТКОВА ЯКІСТЬ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ 
КОМПРОМІСІВ!

Вам не доведеться обирати між відмінною якістю та високим врожаєм!

КАССІУС 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
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ZKI Zrt., як компанія, що постійно розвивається і за-
ймається селекцією для ринку огірків, може допомог-
ти виробникам у створенні сортів, які дають високу 
врожайність і відмінну якість, а також відповідають 
найвищим очікуванням ринку.

На основі результатів випробувань, отриманих з 
багатьох країнах світу, ми розробили наш новий 
гібрид Кассіус F1, враховуючи особливі потреби 
як фермерів, так і звичайних дачників.

Згідно з поширеними випробуваннями, Кассіус був 
кращим за своїх конкурентів у першому і другому 
циклі вирощування, як по термінам дозрівання, 
так і по врожайності!

Кассіус F1 — дуже ранній, високоврожайний пар-
тенокарпічний гібрид. Крім того, він має стійкість 
до хвороб, міцний листовий апарат, тому рослина 
добре витримує навантаження,  не схильна до 
абортації плодів.

Плоди мають красиву, рівну форму в будь-якому роз-
мірі, не схильні до деформації або утворення так 
званої «некондиції». Завдяки міцній шкірці та кон-
систенції внутрішньої структури, плоди можна легко 
транспортувати, зберігаючи свою якість, не схильні 
до пересихання або в’янення, зберігаючи приємний 
темно-зелений колір.

Гібрид добре витримує холод, перепади температур 
та інші стреси, здатний відновлюватися навіть після та-
кого впливу. Має потужну, стійку кореневу систему.

«Для селекціонера відсутність потреби йти на менші 
чи більші компроміси між різними характеристиками 
сорту є рідкістю.
 
Відмінна якість зазвичай поєднується з дещо ниж-
чою продуктивністю, а чудова продуктивність часто 
поєднується з хорошою, але не відмінною якістю.

Якщо нам все-таки вдасться поєднати ці дві власти-
вості в одному продукті, нам доведеться знехтувати 
щодо легкого вирощування та стійкості до стресу.

У випадку з Кассіусом F1 нам вдалося на ви-
сокому рівні об’єднати всі три найважливіші 
характеристики для вимірювання цінності в 
один єдиний гібрид».

Пітер Балог
ZKI Zrt. Селекціонер огірків

Завдяки міцній структурі шкірки та дуже гарній 
консистенції м’якоті плоди хрусткі навіть після 
маринування.

Збирати плоди більшого розміру легко завдяки дов-
гій плодоніжці, яка характерна для гібриду. Таким 
чином, навіть якщо плоди будуть в пучку, дрібні 
плоди або квіти не будуть пошкоджені під час 
збирання.

Кассіус F1 має надзвичайно гарну стійкість до хво-
роб, що допомагає зробити виробництво легшим 
та 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

Узагальнюючи найважливіші характеристики 
Кассіус F1:

•  дуже швидко переходить у продуктивну фазу,
•  має темно-зелені, однорідні, циліндричні плоди, 
•  міцне, стресостійке листя та кореневу систему,
•  2-3 плоди на вузлі, довгу плодоніжку, легкий 

збір.

Однак навіть найякісніший сорт задовольнить потре-
би виробників лише частково. Крім параметрів якості, 
при виборі сорту також важлива продуктивність. 
Кассіус F1 показав відмінні результати в тестах щодо 
продуктивності; він був кращим за своїх конкурентів 
як за ранньою, так і за загальною врожайністю.

Це добре проілюстровано в таблиці 1, яка показує 
результати порівняльного тесту різних сортів. Міс-
цезнаходження: місто Матка, Румунія.

Порівняльний тест різних сортів у Матці

Враження виробників про Кассіус F1:
•  дуже хороша стресостійкість,
•  стійкість рослин до хвороб краща, ніж у сортів 

рослин-конкурентів,
•  надзвичайно висока рання врожайність,
•  дуже гарна форма та колір, можна продати за 

вищою ціною, ніж у конкурентів,
•  чудова врожайність значно вища за конкурентів,
•  не схильний до скидання плодів,
•  навіть перші плоди дуже привабливого та товар-

ного вигляду
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•  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

Узагальнюючи найважливіші характеристики 
Кассіус F1:

•  дуже швидко переходить у продуктивну фазу,
•  має темно-зелені, однорідні, циліндричні плоди, 
•  міцне, стресостійке листя та кореневу систему,
•  2-3 плоди на вузлі, довгу плодоніжку, легкий 

збір.

Однак навіть найякісніший сорт задовольнить потре-
би виробників лише частково. Крім параметрів якості, 
при виборі сорту також важлива продуктивність. 
Кассіус F1 показав відмінні результати в тестах щодо 
продуктивності; він був кращим за своїх конкурентів 
як за ранньою, так і за загальною врожайністю.

Це добре проілюстровано в таблиці 1, яка показує 
результати порівняльного тесту різних сортів. Міс-
цезнаходження: місто Матка, Румунія.

Порівняльний тест різних сортів у Матці

Враження виробників про Кассіус F1:
•  дуже хороша стресостійкість,
•  стійкість рослин до хвороб краща, ніж у сортів 

рослин-конкурентів,
•  надзвичайно висока рання врожайність,
•  дуже гарна форма та колір, можна продати за 

вищою ціною, ніж у конкурентів,
•  чудова врожайність значно вища за конкурентів,
•  не схильний до скидання плодів,
•  навіть перші плоди дуже привабливого та товар-

ного вигляду

Кассіус F1 Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3
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Загальна врожайність перших 10 збирань кг/м

Кассіус F1

Зразок 1

Зразок 2

Зразок 3
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Загальна врожайність 20 збирань кг/м

157.91

Сорт
Загальна врожайність (кг/сорт)

Перші 10 збирань Останні 10 збирань Загальні 20 збирань

Кассіус F1 96.73 86.88 183.6

Зразок 1 79.54 78.38 157,91

Зразок 2 72.85 81.23 154.07

Зразок 3 90.19 78.6 168.79



ДОДАТКОВА ЯКІСТЬ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ 
КОМПРОМІСІВ!

Вам не доведеться обирати між відмінною якістю та високим врожаєм!

КАССІУС 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


