Tомати для вирощування
в плівкових теплицях

Tомат
Великоплідний індетермінантний томат

Беллфорт F1 | Bellfort
Загальні характеристики:

• Тип рослини: сильна, з короткими міжвузлями
• Розвиток китиць: рівномірний протягом усієї вегетації, китиця сильна, без заломів
• Форма плода: округла з «носиком»
• Маса плода: 220-250 г
• Колір плода: темно-червоний з гарним блиском

Переваги:

Беллфорт F1 має унікальну здатність до масової, дружної віддачі раннього врожаю.
В стресових умовах гарантує стабільний врожай та високу товарність плодів.
Плоди насичено-червоного кольору, тверді, округлої форми з «носиком», без ребер,
вирізняються високою транспортабельністю. Додатковою перевагою є високі смакові
якості плодів. Придатний для вирощування у всіх видах теплиць, у тому числі в низьких
конструкціях. Рекомендований як для продовженої культури, так і для вирощування в
першому і другому оборотах на ґрунтах.

Агіліс F1 | Agilis

Беллфорт F1

Загальні характеристики:

• Тип рослини: відкрита, з короткими міжвузлями
• Розвиток китиць: одночасний налив перших 2-3 китиць
• Форма плода: округла, без ребер
• Маса плода: 210-240 г
• Колір плода: насичено-червоний

Переваги:

Дуже ранній високопродуктивний гібрид для короткого циклу вирощування. Оптимальне
поєднання ранньостиглості та високої якості плодів. Компактна рослина, легка у догляді,
швидко формує перші три китиці. Щільні транспортабельні плоди гарної округлої форми,
насичено-червоного кольору, з відмінною внутрішньою структурою та смаковими
якостями. Придатний для вирощування у всіх видах теплиць, у тому числі в низьких
конструкціях.

Агіліс F1
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Tомат
Великоплідний індетермінантний томат

Беллє F1 | Belle

Берберана F1 | Berberana

• Тип рослини: сильна, відкрита, з короткими міжвузлями
• Розвиток китиць: рівномірний протягом усієї вегетації
• Форма плода: плескато-округла, без ребер
• Маса плода: 180-200 г
• Колір плода: темно-червоний

• Тип рослини: сильна, напів-відкрита
• Розвиток китиць: рівномірний протягом усієї вегетації
• Форма плода: округла
• Маса плода: 250-280 г
• Колір плода: яскраво-червоний

Загальні характеристики:

Переваги:

Невибагливий та пластичний гібрид для вирощування в будь-яких типах теплиць, легко
витримує технологічні помилки. Дає стабільно високий урожай протягом усього періоду
вирощування, добре витримує стресові умови. Плоди темно-червоні, з привабливим
блиском, щільні і транспортабельні, що робить їх визнаним еталоном якості на ринку.
Завдяки сукупності своїх якостей Беллє є одним з кращих гібридів вже понад 10 років.

Беллє F1

Ралі F1 | Rally

Загальні характеристики:

• Тип рослини: сильна, напіввідкрита, з міжвузлями середньої довжини
• Розвиток китиць: рівномірний протягом усієї вегетації
• Форма плода: плескато-округла
• Маса плода: 250-280 г
• Колір плода: червоний

Переваги:

Лідер за ранньостиглістю серед великоплідних індетермінантних томатів. Надійний
високоврожайний гібрид. Вирізняється високими смаковими якостями та доброю
транспортабельністю. Рекомендується для отримання надранньої продукції в короткому
обороті.

Ралі F1
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Загальні характеристики:

Переваги:

Один з найбільш великоплідних гібридів. Сильна рослина з потужною кореневою
системою та розвиненим листовим апаратом. Легко адаптується до різних умов
вирощування. Відмінна зав’язуваність та налив плодів протягом усього періоду вегетації.
Плоди вирівняні, яскраво-червоні, щільні, вирізняються дуже привабливим товарним
виглядом. Відмінно витримує транспортування на далекі відстані та має тривалий термін
зберігання.

Белфаст F1 | Belfast

Берберана F1

Загальні характеристики:

• Тип рослини: сильна
• Розвиток китиць: одночасний налив перших 2-3 китиць
• Форма плода: округла
• Маса плода: 220-300 г
• Колір плода: насичено-червоний

Переваги:

Ранній великоплідний гібрид. Сильна, компактна рослина зі стабільним зав’язуванням
плодів. Вірізняється швидким наливом і дозріванням перших китиць. Привабливі плоди
насичено-червоного кольору з відмінною щільністю і транспортабельністю. Висока
продуктивність у стресових умовах. Рекомендується для вирощування в усіх видах
теплиць у весняному обороті.

Белфаст F1
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Tомат
Великоплідний індетермінантний томат

Середньоплыдний індетермінантний томат

Буран F1 | Buran

Байконур F1 | Baikonur

• Тип рослини: сильна, напів-відкрита
• Розвиток китиць: рівномірний протягом усієї вегетації
• Форма плода: плескато-округла
• Маса плода: 180-220 г
• Колір плода: насичено-червоний

• Тип рослини: відкрита, з міжвузлями середньої довжини
• Розвиток китиць: рівномірний протягом усієї вегетації
• Форма плода: округла
• Маса плода: 160-190 г
• Колір плода: червоний

Загальні характеристики:

Переваги:

Переваги:

Лезафорта F1 | Lezaforta

Сільвіана F1 | Sylviana

• Тип рослини: сильна, збалансована
• Розвиток китиць: рівномірний протягом усієї вегетації
• Форма плода: округла
• Маса плода: 220-250 г
• Колір плода: червоний

• Тип рослини: потужна, відкрита, з міжвузлями середньої довжини
• Розвиток китиць: рівномірний протягом усієї вегетації
• Форма плода: плескато-округла
• Маса плода: 160-180 г
• Колір плода: яскраво-червоний

Потужна рослина напіввідкритого типу з гарною зав’язуваністю плодів і сильною
кореневою системою. Добре адаптується до складних умов вирощування. Плоди відмінної
якості: щільні, транспортабельні, однорідні, плескато-округлої форми, злегка ребристі.
Рекомендується для вирощування в будь-яких видах теплиць у короткому обороті.

Буран F1

Загальні характеристики:

Переваги:

Новий гібрид з добре збалансованою рослиною та потужна коренева система. Висока
загальна врожайність та стабільна зав’язуваність плодів у стресових умовах. Плоди
щільні, насичено-червоного кольору, транспортабельні, добре зберігаються.

Лезафорта F1
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Загальні характеристики:

Дуже ранній гібрид, що вирізняється надзвичайною однорідністю плодів. Витривала та
потужна рослина, легко зав’язує плоди як при високих, так і при низьких температурах.
Плоди насичено- червоного кольору, щільні, з гарною внутрішньою структурою.
Рекомендується для вирощування у весняному та осінньому оборотах.

Загальні характеристики:

Байконур F1

Переваги:

Середньоранній гібрид. Потужна рослина з відмінною здатністю зав’язувати плоди
в стресових умовах. Плоди високої якості, вирівняні, щільні. Витривалий гібрид, що
підходить для продовженого обороту в неопалюваних теплицях.

Сільвіана F1
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Tомат
Середньоплідний індетермінантний томат

Алінді 811 F1 | Alindi 811
Загальні характеристики:

• Тип рослини: відкрита, з міжвузлями середньої довжини
• Розвиток китиць: регулярний
• Форма плода: плескато-округла
• Маса плода: 140-160 г
• Колір плода: яскраво-червоний

Алінді 811 F1

Загальні характеристики:

• Тип рослини: відкрита, з міжвузлями середньої довжини
• Розвиток китиць: рівномірний протягом усієї вегетації
• Форма плода: округла
• Маса плода: 160-180 г
• Колір плода: червоний

Переваги:

Ранній гібрид з сильною рослиною та високим потенціалом урожайності. Формує
компактні китиці. Плоди округлі, щільні, насичено-червоного кольору, дуже вирівняні за
розміром і формою. Гібрид підходить для весняного та осіннього оборотів.

Примітка

Маса
плода, г

Луанова F1 | Luanova

Стійкість

Габітус
рослини

Новий гібрид середньоплідного томату. Рослина генеративного типу з компактними
китицями. Плоди дуже вирівняні за розміром і формою, насиченого червоного кольору.
Відрізняється відмінним зав’язуванням у стресових умовах, швидким наливанням плодів.
Підходить для весняного та осіннього оборотів.

Гібрид

Ранньо
стиглість

Переваги:

Белфорт F1 | Bellfort

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0-2

TSWV/Ma/Mi/Mj

ранній

сильна

220-250

Великоплідний, врожайний гібрид з
гарною якістю плодів

Агіліс F1 | Agilis

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/Mj

дуже ранній

сильна

210-240

Дуже ранній врожай з перших
китиць

Беллє F1 | Belle

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

ранній

сильна

180-200

Надійний стресостійкий гібрид

Ралі F1 | Rally

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/Mj

дуже ранній

сильна

250-280

Дуже рання продукція високої
якості

Берберана F1 | Berberana

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/Mj

ранній

сильна

250-280

Вирівняні плоди чудової якості

Белфаст F1 | Belfast

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0-2

TSWV/Ma/Mi/Mj

дуже ранній

сильна

220-300

Високий ранній врожай

Буран F1 | Buran

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

TSWV/Ma/Mi/Mj

ранній

сильна

180-220

Відмінні товарні якості плодів

Лезафорта F1 | Lezaforta

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0-2

TSWV/Ma/Mi/Mj

ранній

сильна

220-250

Транспортабельні плоди з тривалим
терміном зберігання

HR

IR

Великоплідний індетермінантний томат

Середньоплідний індетермінантий томат

Луанова F1
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Байконур F1 | Baikonur

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

TSWV/TYLCV/Ma/
Mi/Mj

ранній

сильна

160-190

Дуже однорідні плоди насиченого
червоного кольору

Сільвіана F1 | Sylviana

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0-2

TSWV/TYLCV/Ma/
Mi/Mj

середньоранній

сильна

160-180

Стресостійкий гібрид

Алінді 811 F1 | Alindi 811

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

TYLCV/Ma/Mi/Mj

середньоранній

сильна

140-160

Стабільний врожай протягом усього
періоду вирощування

Луанова F1 | Luanova

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/
For

TYLCV/Ma/Mi/Mj

середньоранній

сильна

160-180

Високий потенціал врожайності

High Resistance – високий рівень стійкості | IR: Intermediate Resistance – середній рівень стійкості
Плівкові теплиці |

Відкритий грунт | Поточну інформацію стосовно стійкостей див. на сайті www.enzazaden.com
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Tомат
Сливоподібний індетермінантний томат

Корлеоне F1 | Corleone
Загальні характеристики:

• Тип рослини: сильна, відкритого типу, міжвузля середньої довжини
• Розвиток китиць: швидкий
• Форма плода: сливоподібна
• Маса плода: 160-180 г
• Колір плода: червоний

Переваги:

10 | Enza Zaden

• Тип рослини: сильна, відкрита, міжвузля середньої довжини
• Розвиток китиць: швидкий
• Форма плода: сливоподібна
• Маса плода: 120-150 г
• Колір плода: червоний

Переваги:

Ранній врожайний гібрид, добре зав’язує плоди як при підвищених, так і при понижених
температурах. Плоди блискучі, гарної сливоподібної форми, мають виняткову щільність і
транспортабельність. Гібрид ідеально підходить для вирощування в короткому обороті в
плівкових теплицях.

Полікарпо F1 | Policarpo

Поззано F1 | Pozzano

• Тип рослини: сильна, відкрита, міжвузля середньої довжини
• Розвиток китиць: швидкий
• Форма плода: сливоподібна
• Маса плода: 180-200 г
• Колір плода: червоний

Загальні характеристики:
• Тип рослини: сильна, відкрита, з міжвузлями середньої довжини
• Розвиток китиць: регулярний
• Форма плода: перцеподібна
• Маса плода: 120-150 г
• Колір плода: яскраво-червоний

Переваги:

Переваги:

Новий великоплідний гібрид з тривалим періодом плодоношення. Рослина стабільно
зав`язує та наливає однорідні плоди протягом усього періоду вирощування. Гібрид
відмінно поєднує в собі ранньостиглість та високу якість плодів. Придатний для
тривалого транспортування на далекі відстані без втрати товарних якостей.

Полікарпо F1

Загальні характеристики:

Новий пластичний та стійкий до стресів гібрид. Потужна рослина, легко зав’язує
плоди в різних умовах. Вирівняні, щільні плоди насичено-червоного кольору.
Високий потенціал врожайності. Для вирощування в плівкових теплицях.

Загальні характеристики:
Корлеоне F1

Гранадеро F1 | Granadero

Гранадеро F1

Високопродуктивний гібрид з потужною відкритою рослиною та плодами перцеподібної
форми. Плоди щільні, транспортабельні та стійкі до вершинної гнилі, що є вагомою
характеристикою для томатів даного типу. Стабільно формує китиці масою понад 1 кг.
Підходить для збору окремими плодами та цілими китицями. Рекомендується для
вирощування у весняному та осінньому обороті.

Поззано F1
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Tомат

Рожевоплідний індетермінантний томат

Дімероза F1 | Dimerosa
Загальні характеристики:

• Тип рослини: відкрита, з міжвузлями середньої довжини
• Розвиток китиць: рівномірний протягом усієї вегетації
• Форма плода: плескато-округла без ребер
• Маса плода: 200-220 г
• Колір плода: рожевий

Переваги:

Ранній високопродуктивний гібрид. Стабільне зав’язування плодів протягом усього
періоду плодоношення. Плоди плескато-округлої форми, привабливого рожевого
забарвлення, блискучі, щільні, транспортабельні, мають високі смакові якості.

Маса
плода, г

HR

Примітка

Габітус
рослини

Стійкість

Ранньо
стиглість

Гібрид

Дімероза F1

TSWV/TYLCV

ранній

сильна

200-220

Щільні плоди з відмінним
смаком

IR

T

Рожевоплідний індетермінантний томат
Дімероза F1 | Dimerosa

ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/
Ss/Aal/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

Сливоподібний індетермінантний томат
Гранадеро F1 | Granadero

ToMV:0-2/Lt/Va:0/ Vd:0/
Fol:0,1

TSWV/Ma/
Mi/Mj

ранній

сильна

120-150

Вирівняні плоди чудової якості

Корлеоне F1 | Corleone

ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/
Vd:0/Fol:0-2

TYLCV/Ma/
Mi/Mj

середньоранній

сильна

160-180

Придатний для збору цілими
китицями

Полікарпо F1 | Policarpo

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1/Pst

TSWV/TYLCV/
Ma/Mi/Mj

середньоранній

сильна

180-200

Дуже однорідні та
транспортабельні плоди

ранній

сильна

120-150

Високопродуктивний гібрид з
привабливими плодами

ранній

сильна

18-22

Відмінна зав’язуваність за
недостатнього освітлення

ранній

сильна

160-180

Швидкий налив перших трьох
китиць

Перцеподібний індетермінантний томат
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

Поззано F1| Pozzano

Індетермінантний черрі томат
Сакура F1 | Sakura

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1

Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

Ma/Mi/Mj

Si

Напівдетермінатний томат
Монсан F1 | Monsan

High Resistance – високий рівень стійкості | IR: Intermediate Resistance – середній рівень стійкості | T- толерантність
Плівкові теплиці |
12 | Enza Zaden

Відкритий грунт | Поточну інформацію стосовно стійкостей див. на сайті www.enzazaden.com
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Tомат
Індетермінантний черрі томат

Сакура F1 | Sakura
Загальні характеристики:

• Тип рослини: сильна, відкрита, з подовженими міжвузлями
• Розвиток китиць: швидкий
• Форма плода: округла
• Маса плода: 18-22 г
• Колір плода: темно-червоний

Переваги:

Ранній високопродуктивний гібрид що формує об’ємні, розгалужені китиці з великою
кількістю плодів. Плоди однорідні, щільні, транспортабельні, мають чудові смакові
якості. Відмінна зав’язуваність за недостатньої освітленості та понижених температур.
Рекомендується для вирощування як в короткому, так і в продовженому обороті.

Визначення стійкостей

Напівдетермінатний томат

Монсан F1 | Monsan
Загальні характеристики:

Сакура F1

Вірусні захворювання

• Тип рослини: сильна, з короткими міжвузлями
• Розвиток китиць: швидкий
• Форма плода: округла
• Маса плода: 160-180 г
• Колір плода: червоний

Переваги:

Напівдетермінантний гібрид що вирізняється одночасним формуванням та достиганням
перших трьох китиць. Стабільно зав’язує плоди навіть у несприятливих умовах
вирощування. Компактна, сильна та збалансована рослина, що забезпечує високий
ранній врожай. Плоди щільні, яскраво-червоні, блискучі, з відмінною лежкістю та
транспортабельністю. Рекомендується для вирощування в різних

Грибні захворювання

Шкідники
Монсан F1
14 | Enza Zaden

Латинська або англійська назва
захворювання або шкідника

Українська назва захворювання
або шкідника

TSWV

Tomato Spotted Wilt Virus

Вірус бронзовості томата

TYLCV

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Вірус жовтого скручування листків томата

Tomato Mosaic tobamovirus

Вірус мозаїки томата

ToANV

Tomato apex necrotic virus

Вірус некрозу вершини томата

Aal

Alternaria alternata f.sp. lycopersici

Альтернаріозний рак стебла

Код

Абіотичний стрес

ToMV

Раси

0-2

Ff

A-E

Fulvia fulva (ex.Cladosporium fulvum)

Кладоспоріоз або бура (оливкова)
плямистість

Fol

0,1,2

Fusarium oxysporum f.sp lycopersici

Фузаріозне в’янення

For

Fusarium oxysporum f.sp radicis-lycopersici

Фузаріозна коренева гниль

Lt

Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)

Справжня боршниста роса

Ss

Stemphylium solani

Сіра плямистість листків

Va

0

Verticillium albo-atrum

Вертицильозне в'янення

Vd

0

Verticillium dahliae

Вертицильозне в'янення

Ma

Meloidogyne arenaria

Галові нематоди

Mi

Meloidogyne incognita

Галові нематоди

Mj

Meloidogyne javanica

Галові нематоди

Si

Silvering

Сріблястість
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