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Tomate
Tomate cu creștere nedeterminată

Tomate cu creștere nedeterminată

Agilis F1

Buran F1

Agilis este cel mai recent hibrid de tomate nedeterminate extratimpuriu creat de către
Enza Zaden. Planta are un port deschis, este viguroasă şi foarte compactă, motiv
pentru care se pretează cultivării pe un ciclu scurt de producţie, atât primăvara cât şi
toamna. Este potrivit pentru cultivarea în orice tip de sere şi solarii, inclusiv în tunele
cu o înălţime mică. Fructele sunt foarte mari, gustoase, ferme, netede şi rezistente la
crăpare, de culoare roşu aprins. Acestea au o formă rotundă cu tendinţă de alungire
şi greutatea medie de 230-250 g. Hibridul se caracterizează prin gustul fructelor,
vigoarea plantei şi o excelentă rezistenţă la boli şi adaptabilitate la condiţii de stres.
Agilis F1

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Vernal F1

Vernal este un hibrid de tomate cu creştere nedeterminată ce se evidenţiază printr-o
calitate extraordinară a fructelor. Acestea au greutatea de 220-240 g, sunt ferme şi
foarte uniforme având o culoare atractivă. Planta este flexibilă, foarte viguroasă, cu
port deschis. Adaptabilitatea hibridului la temperaturi ridicate, calitatea deosebită
a fructelor precum şi fructificarea continuă îl recomandă pentru culturile cu ciclu
prelungit.
Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
Vernal F1

Kanavaro F1

Uniformitatea, calitatea și regularitatea sunt cele trei cuvinte-cheie pentru acest nou
hibrid. Este recomandat pentru a fi cultivat atât pe substrat mineral cât și direct în sol
în sere încălzite, atât cu, cât și fară iluminare artificială suplimentară. Kanavaro este un
hibrid timpuriu, viguros cu un port semi-deschis. Fructele sunt de dimensiuni medii,
foarte uniforme, 140-160 g, cu o formă rotundă ușor aplatizată, ferme și cu o culoare
roșu aprins. Ciorchinele are o dezvoltare foarte rapidă. Pretabil la recoltarea fruct cu
fruct sau în ciorchine.

Hibrid de tomate timpuriu cu creştere nedeterminată. Planta este viguroasă cu o
distanţă scurtă între internoduri. Buran este productiv, bine adaptat la condiţii de
cultură dificile, cu o gamă foarte largă de rezistenţe, recomandat pentru cultura în
spaţii protejate neîncălzite şi în câmp. Fructele sunt mari, între 200-230 g, foarte ferme
şi uniforme, de culoare roşu închis la maturitate şi formă rotund turtită.
Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Belfast F1

Buran F1

Hibrid de tomate timpuriu cu creştere nedeterminată. Planta este compactă, cu
vigoare medie şi fructificare constantă pe tot parcursul ciclului de producţie. Fructele
sunt de dimensiuni mari, 250-270 g, nu prezintă capac verde şi sunt foarte ferme.
Forma fructelor este rotundă, uşor alungită şi au culoarea roşu intens. Hibridul este
recomandat pentru cultura de primăvară sau cea de toamnă.
Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-2 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Fado F1

Hibrid timpuriu, cu creștere nedeterminată. Portul este deschis, bine aerat. Planta este
viguroasă cu internodii scurte. Este recomandat pentru culturile in spații protejate.
Fructele sunt rotunde, de culoare roșu-aprins, au o coacere uniformă, fară capac
verde. Greutatea medie a unui fruct este de 140 g, cu o fermitate excepțională.
Fructele au o rezistență bună la transport.

Belfast F1

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: On/Ma/Mi/Mj
Kanavaro F1
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Tomate
Tomate prunişoare

Tomate cherry

Savantas F1

Sakura F1

De mai mulți ani, Savantas este varietatea standard pentru cultivarea de tomate
prunișoare medii în culturile încălzite, atât cu, cât și fară iluminare artificială
suplimentară. Succesul acestui hibrid a fost determinat în primul rând de coacerea
uniformă și rapidă a fructelor în ciorchine dar și de aspectul lucios al acestora.
Savantas produce o cultură bine echilibrată. Fructele ferme și uniforme asigură o
prezentare comercială remarcabilă. Greutatea medie a fructelor este de
100-110 g.

Savantas F1

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For | IR: Ma/Mi/Mj | T: Si

Unul dintre hibrizii de tomate cherry cei mai flexibili de pe piață, Sakura se adaptează
foarte bine atât în condiții de temperaturi scăzute cât şi ridicate, fiind foarte potrivit
pentru cultivarea în sere neîncălzite sau în câmp deschis. Acest hibrid are o maturitate
timpurie şi o producţie ridicată de fructe dulci, foarte gustoase. Sakura are fructe
rotunde de dimensiuni medii, de 18-22 grame. Hibridul este tolerant la crăpare și
formează ciorchini de peste 20 de fructe. Fructele au o aromă deosebită, sunt dulci și
ferme. Vigurozitatea hibridului Sakura este echilibrată de un port deschis al frunzelor
care permite gestionarea mai ușoară a plantei. Sakura va continua să producă pe tot
parcursul sezonului, datorită toleranței sale la fluctuații de temperatură și a pachetului
de rezistenţe.

Ardiles F1

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 | IR: Ma/Mi/Mj | T: Si

Hibrid nou de tomate mini prunișoare, cu o greutate medie a fructelor de 35-40 g.
Planta este viguroasă și generativă, cu 7-9 fructe pe fiecare ciorchine. Chiorchinii
sunt foarte lungi și uniformi, fapt ce conferă hibridului o producție ridicată. Ardiles
este o tomată de top în segmentul ei, foarte apreciată pentru savoarea fructelor și
prezentarea comercială. Este recomandat pentru culturile încălzite, atât cu, cât și fară
iluminare artificială suplimentară.
Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: On/Ma/Mi/Mj | T: Si

Tomate cu creștere determinată

Sakura F1

Lojain F1

Hibrid de tomate cu creștere determinată. Fructele au o formă rotundă, greutatea
de 170-190 g, culoarea roșu-aprins, foarte ferme și gustoase. Planta este foarte
productivă și viguroasă, cu frunze mari care acopera foarte bine fructele. Pachetul de
rezistențe îl recomandă ca pe un hibrid foarte flexibil.
Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TYLCV

Ardiles F1
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Rezistenţe
Rezistenţele varietăţilor sunt codificate. În cazul în care o varietate este
rezistentă la mai mult de un agent patogen, codurile rezistenţelor vor fi
separate de simbolul “/”.
• Dacă într-un cod de rezistenţe al unei varietăţi se face referinţă la
anumite rase pentru care rezistenţa este indicată, înseamnă că nu are
nici o rezistenţă pentru alte rase ale aceluiaşi agent patogen.
• Dacă într-un cod de rezistenţe nu se face referire la rasele unui
patogen pentru care rezistenţa este indicată, înseamnă că rezistenţa
este valabilă numai pentru unele rase nespecificate şi astfel nu se poate
garanta că varietatea nu va fi infectată de agentul în cauză.

Hibrid

Timpurietate

Forma
fructului

Greutate (g)

Comentarii

Tomate cu creștere nedeterminată
Agilis F1

Timpuriu

Rotundă

230-250

Hibrid foarte productiv, recomandat pentru cultura de primăvară sau toamnă.

Vernal F1

Semi-timpuriu

Rotundă

220-240

Plantă viguroasă, cu fructificare continuă la temperaturi ridicate.

Kanavaro F1

Timpuriu

Rotundă

140-160

Hibrid viguros, cu fructe uniforme de o calitate excelentă.

Buran F1

Timpuriu

Rotundă

200-230

Producție ridicată, fructe uniforme și rezistente la transport.

Belfast F1

Timpuriu

Rotundă

250-270

Varietate timpurie, producție concentrată pe primele inflorescențe.

Fado F1

Timpuriu

Rotundă

140-160

Internodii scurte, fructe ferme cu coacere uniformă.

Savantas F1

Timpuriu

Ovală

100-110

Fructe ferme și uniforme ce asigură o prezentare comercială remarcabilă.

Ardiles F1

Timpuriu

Ovală

35-45

Fructe foarte gustoase, ciorchini lungi și uniformi, producție ridicată.

Sunt definite două nivele de rezistenţă:
Rezistenţă mare (HR) – varietăţi de plante care restricţionează creşterea
şi dezvoltarea anumitor dăunători şi agenţi patogeni în condiţii normale
de apariţie a acestora şi în comparaţie cu varietăţi predispuse unui
posibil atac. Aceste varietăţi pot, oricum, să prezinte câteva simptome
în caz de atac masiv.

Tomate

Virusuri

Tomate prunişoare
Ciuperci

Tomate cherry
Sakura F1

Timpuriu

Rotundă

18-22

Producție ridicată, fructe dulci, rezistente la crăpare.

Tomate cu creștere determinată
Lojain F1

Timpuriu

Rotundă

170-190

Producție excelentă in condiții de temperaturi ridicate.

HR: Rezistență mare | IR: Rezistență intermediară | T: Toleranţă | Detaliile despre rezistenţele la boli sunt disponibile și pe adresa www.enzazaden.com.
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Nematozi
Stres abiotic

Rezistenţă intermediară (IR) – varietăţi de plante care restricţionează
creşterea şi dezvoltarea anumitor dăunători sau agenţi patogeni, dar
pot prezenta o gamă mai variată de simptome faţă de varietăţile cu
rezistenţă mare.Plantele cu rezistenţă intermediară vor prezenta oricum
mai puţine simptome severe decât varietăţile sensibile, atunci când
acestea sunt cultivate în condiţii de mediu similare şi/sau cu posibil
atac de dăunători sau agenţi patogeni.
Toleranță: capacitatea unei plante de a suporta stresul abiotic fără
consecințe grave pentru creștere, aspect și producţie.
Imunitate: nu este supus atacului sau infecției unui dăunător specificat
sau unor agenţi patogeni.

Cod

Denumire

Denumire ştiinţifică (ISF)

Rase/Tulpini

Nivelul de
rezistenţă

Comentarii

ToMV

Virusul mozaicului tomatelor

Tomato mosaic virus

0,1,2

HR

ToMV:0-2

TSWV

Virusul petelor de bronz

Tomato spotted wilt virus

IR

TYLCV

Virusul îngălbenirii şi răsucirii
frunzelor de tomate

Tomato yellow leaf curl virus

IR

Ff (ex Cf)

Pătarea cafenie a frunzelor

Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)

A,B,C,D,E

HR

Ff:A-E

Fol

Fusarioză

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

0,1,2

HR

Fol:0-2

For

Fusarioză

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

HR

On (ex Ol)

Făinare

Oidium neolycopersici

IR

Va

Veştejire

Verticillium albo-atrum

0

HR

Va:0

Vd

Veştejire

Verticillium dahliae

0

HR

Vd:0

Aal

Pătarea neagră (Alternarioza)
a frunzelor

Alternaria alternata f.sp. lycopersici

HR

Ma

Nematozi

Meloidogyne arenaria

IR

Mi

Nematozi

Meloidogyne incognita

IR

Mj

Nematozi

Meloidogyne javanica

IR

Si

Argintare

Silvering

T
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Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | The Netherlands
Tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00
info@enzazaden.nl | www.enzazaden.com

Patru Agro srl

Sediu administrativ
Strada Ceahlăul Nr. 2A, Bloc 14, Ap. 4,
Sector 6, București
Tel: 0371 44 88 97 / 021 637 7000
Fax: 021 637 7000

Punct desfacere

Șos. Națională București – Ploiești (DN 1) Nr. 7,
Comuna Puchenii Mari, Județ Prahova
Tel: 0728 26 33 08
e-mail: office@patruagro.ro | www.patruagro.ro
Declaraţie

Descrierile, recomandările şi imaginile din catalog sunt puse la dispoziţia utilizatorilor cu titlu informativ. Acestea sunt doar îndrumări și sub nici o circumstanţă
Enza Zaden Export B.V. nu-şi va asuma responsabilitatea pentru eventualele rezultate diferite de acestea. Cumpărătorul trebuie să se informeze şi să ia decizia,
pe propria răspundere, dacă seminţele sunt potrivite pentru tipul de cultură dorit şi dacă pot fi folosite în condiţiile locale climatice şi pedologice. Informaţiile
referitoare la rezistenţele la boli sunt disponibile pe site-ul www.enzazaden.com. © Enza Zaden | Enkhuizen | The Netherlands | September 2017

