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Avem plăcerea de a vă prezenta cel mai nou catalog în limba
română și vă recomandăm să acordați puțin din timpul Dvs
pentru a studia cu atenție gama de varietăți de semințe
marca Enza Zaden, importată exclusiv de firma Semplant
Romhol srl. Alături de nume bine-cunoscute, veți descoperi
varietăți noi, care sunt potrivite condițiilor locale din
România și pe care v-ar putea interesa să le cultivați și Dvs.
Toate varietățile sunt descrise în detaliu și, de asemenea,
majoritatea sunt evidențiate și în tabele comparative.
Dacă nu sunteți sigur de vreuna din informațiile din acest
catalog, reprezentantul local vă stă la dispoziție pentru orice
nelămurire, sau puteți accesa site-ul
www.enzazaden.com pentru posibile informații suplimentare.
Gama noastră de semințe acoperă majoritatea nevoilor
cultivatorilor profesioniști, de aceea nu trebuie să căutați
în altă parte varietatea potrivită. Codurile rezistențelor, la
diferiți agenți patogeni, indicate în descrieri sau tabele, sunt
detaliate într-un tabel la sfârșitul catalogului. Acestea sunt
conforme cu noul nomenclator internațional.Majoritatea
varietăților noastre sunt disponibile și sub formă de semințe
organice. Puteți afla mai multe despre aceste produse
accesând site-ul companiei noastre de semințe organice,
Vitalis Seeds: www.biovitalis.eu.
Enza Zaden se implică foarte mult în rețeaua de distribuție
a noilor varietăți obținute de specialiștii noștri. Considerăm
lucrul acesta o parte integrantă din afacere. Participăm la
multe expoziții din toată lumea cu scopul de a promova
varietățile noastre de semințe distribuitorilor și cultivatorilor.
Enza Zaden continuă să investească în noi centre de
cercetare situate în zone legumicole importante, ceea ce ne
permite să continuăm crearea de hibrizi noi din speciile la
care lucrăm și să începem cercetarea altor specii.
Suntem recunoscători tuturor clienților pentru colaborare
și vă dorim să aveți parte numai de recolte bogate folosind
semințele de legume de la Enza Zaden!
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Vitalis

Avem deosebita plăcere să oferim clienţilor noştri o gamă foarte
mare de seminţe biologice ale varietăţilor Enza Zaden. Acest
lucru este posibil datorită specialiştiilor noştri de la firma Vitalis
Biologische Zaden, cu sediul în oraşul Voorst din estul Olandei.
De la început, ideea culturii legumelor în mod biologic, a
fost întotdeauna asociată cu cea facută în mod standard,
profesional. Bazat pe principiile agriculturii organice, segmentul
de culturi biologice foloseşte aceleaşi tehnologii ridicate pe
care le întâlniţi şi în cazul celorlalte segmente agricole. Aceste
lucruri au dus la îmbunătăţirea atât a culturii cât şi a obţinerii de
soiuri şi hibrizi noi, produse de calitate, care sunt sănătoase şi
au un gust foarte bun.
Astăzi, Vitalis este liderul de piaţă în segmentul producerii de
seminţe organice. Compania a fost înfiinţată în anul 1994, iar
din 1998 face parte din grupul de firme Enza zaden, ca firmă
independentă.

putea îndeplini cerinţele cultivatorilor. Pentru a-şi putea atinge
obiectivele, Vitalis este într-o continuă selecţie şi creştere
a sortimentului de specii şi varietăţi. Aceste varietăţi sunt
special cultivate şi testate, în prealabil, pentru a observa
dacă se adaptează pentru acest tip de cultură, şi numai acele
varietăţi ce obţin rezultatele excepţionale, sunt adăugate
sortimentului de produse organice. În acest fel Vitalis vă oferă
dumneavoastră, cultivatorului, o gamă foarte mare de seminţe
destinate culturilor organice profesioniste.
Reţeaua de export şi distribuţie a companiei Enza Zaden, ne
oferă posibilitatea să fim prezenţi în toată lumea, în zonele unde
legumicultura are un rol important. Mai multe informaţii despre
sortimentul nostru de seminţe biologice, puteţi găsi pe site-ul
nostru la www.biovitalis.eu.
Contactaţi reprezentatul Enza Zaden din zona dumneavoastră
pentru mai multe informaţii şi comenzi.

Enza Zaden în întreaga lume
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Enza Zaden Research Stations
1 The Netherlands - Enkhuizen
2 France - Allonnes, Saumur
3 France - Chateaurenard, Provence
4 Spain - Santa Maria del Aguila, Almería
5 Spain - Albujon, Murcia
6 Italy - Tarquinia, Lazio
7 Italy - Acate, Sicily
8 Turkey - Antalya
9 Germany - Dannstadt
10 USA - San Juan Bautista, California
11 USA - Bradenton, Florida
12 Mexico - Culiacán, Sinaloa
13 Australia - Narromine, NSW
14 New Zealand - Pukekohe, North Island
15 China - Beijing
16 China - Guangdong
17 India - Pune
18 Malaysia
19 Brazil - Holambra
20 South Africa - Stellenbosch (Westcape)
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Enza Zaden Commercial Subsidiaries
21 The Netherlands - Enkhuizen (Enza Zaden Benelux)
22 The Netherlands - Enkhuizen (Enza Zaden Export)
23 The Netherlands - Voorst (Vitalis)
24 United Kingdom - Evesham
25 France - Allonnes, Saumur
26 Spain - Santa Maria del Aguila, Almería
27 Morocco - Agadir
28 Italy - Tarquinia, Lazio
29 Germany - Dannstadt
30 Poland - Warsaw
31 Ukraine - Kiev
32 USA - Salinas, California
33 China - Beijing
34 China - Hong Kong
35 Mexico - Culiacán, Sinaloa
36 Brazil - Holambra
37 India - Pune
38 Russia - Moscow
39 Canada - Leamington

(Enza Zaden Commercial Subsidiaries)
40 Malaysia - Penang
41 South Africa - Centurion
42 Belarus - Minsk
43 Kazakhstan – Almaty
44 Thailand
45 Philippines
Seed Production Stations
46 Tanzania - Arusha
47 South Africa - Oudtshoorn
48 Argentina - Mendoza
R&D and Commercial Joint Ventures
49	Indonesia - Purwakarta
(East West Seed Indonesia)

50 The Netherlands - Wageningen (KeyGene)
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Tomate
Tomate cu creștere nedeterminată

Belle F1

Rezistenţe: HR: ToMV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
Hibrid timpuriu, cu creştere nedeterminată, viguroasă, cu port deschis permiţând o bună
pătrundere a luminii. Fructele sunt de calitate excepţională, formă rotund-turtită, culoare roşu
aprins, având în medie 180 grame. Pe un ciorchine sunt 5-6 fructe. Coacerea este uniformă
fără capac verde, LSL (rezistentă la păstrare). Capacitate foarte bună de fructificare, chiar şi
în condiţiile unor temperaturi ridicate, rezistenţă foarte bună la transport. Recomandăm să
cultivaţi acest hibrid în spaţii protejate încălzite şi neîncălzite, cu plantare în martie – aprilie. Belle
se comportă foarte bine în cazul ciclurilor scurte, ceea ce înseamnă 6-8 ciorchini pe plantă.
Densitatea recomandată 2,5–3 plante/m². Răsadurile pot fi plantate la apariția butonilor florali.

Berberana F1

Belle F1

Rezistenţe: HR: ToMV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Hibrid semitimpuriu, nedeterminat. Plantă viguroasă, compactă, cu portul deschis şi internodii
scurte. Sistemul radicular este bine dezvoltat, ceea ce îi conferă plantei o bună adaptabilitate în
diferite medii de cultură. Fructele sunt rotunde, uşor aplatizate, greutatea 230-250 grame, sunt
rezistente la transport şi păstrare. Pe tot parcursul perioadei de fructificare, fructele işi menţin
forma şi mărimea, în medie 4-5 fructe pe ciorchine cu 5-6 etaje. Este un hibrid foarte productiv
cu rezistenţe la Nematozi, Cladosporium şi toleranţă la Virusul Petelor de Bronz.
Sfaturi: Folosiţi această varietate pentru o cultură scurtă de primăvară sau toamnă. Densitatea
recomandată este de 2,5-3 plante/m².

Elpida F1

Rezistenţe: HR: ToMV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: On/Ma/Mi/Mj
Este o varietate timpurie, foarte populară în zona balcanică. Planta are internodii normale, este
viguroasă şi cu port deschis. Câteodată are două frunze între etajele fructifere. Leagă foarte bine
atât în condiţii cu temperaturi ridicate cât şi scăzute. Fructele sunt rotund-aplatizate, uniforme,
220-260 grame, foarte ferme şi de culoare roşu intens. Au capacitate foarte bună de păstrare şi
rezistă bine la transport. De regulă sunt 5-6 fructe pe ciorchine. Hibridul este foarte productiv
şi datorită rezistenţelor sale oferă posibilitatea recoltării unor fructe de calitate chiar la sfârşitul
ciclului vegetativ. Sfaturi: Această varietate se poate cultiva atât primăvara cât şi toamna. În
Grecia se foloseşte acest hibrid în cultura de iarnă, în concluzie, se adaptează foare bine la
diferite condiţii de cultură. Densitatea este de 2,5-3 plante/m². Are nevoie de o cantitate mai
mare de potasiu în stadiul când fructele încep să se coacă.

Berberana F1

Elpida F1
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Tomate
Tomate cu creștere nedeterminată

Tomate cu creștere nedeterminată

Velocity F1

Paipai F1

Rezistenţe: HR: ToMV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Hibrid semitimpuriu, larg răspândit în cultură în lumea întreagă. Recomandat pentru cultivarea
în sere, solarii şi câmp deschis, ce se adaptează uşor la condiţiile climatice dificile. Planta este
viguroasă, cu port deschis, bine aerat. Fructele sunt atractive, rotund-aplatizate, foarte ferme, de
culoare roşu strălucitor, greutatea medie a fructelor fiind de 220 grame.

Rally F1
Velocity F1

Rezistenţe: HR: ToMV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Varietate foarte timpurie, viguroasă, cu port semideschis. Are o creştere destul de generativă,
internodii scurte şi ciorchini mari. Fructele sunt mari, lucioase, nu au capac verde şi sunt foarte
ferme, cu un gust deosebit. Greutatea lor este de 240-280 grame, sunt rotunde, uşor costate.
Se recomandă cultura hibridului în spaţii protejate uşor încălzite sau neîncălzite, cu plantare în
martie-aprilie. Rally este recomandat pentru un ciclu de cultură mai scurt, ceea ce înseamnă
6-8 ciorchini pe plantă. Densitatea este de 2,5-3 plante/m2.

Amaneta F1

Rally F1

Amaneta F1
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Rezistenţe: HR: ToMV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Hibrid de tomate cu creștere nedeterminată cu fruct mare. Plantă viguroasă cu port semideschis,
cu frunze de lungime medie ce protejează fructele pe timpul verii. Fructele au în medie 200
grame, sunt ferme și au culoare roșie strălucitoare la coacere. Leagă continuu până la vârf.
Produce 5-6 fructe pe ciorchine. Ciorchinii sunt uniformi și păstrează mărimea fructelor și la
etajele superioare. Amaneta este recomandată pentru cultura în spații încălzite și neîncălzite.
Oferă rezultate bune și în culturile pe substrat nutritiv (hidroponice). Este mai timpurie cu o
săptămână comparativ cu Belle.

Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Este un hibrid nou de tomate, cu creştere nedeterminatӑ, de tip Roma (prunişoara) cu
performanţe remarcabile în toate condiiţile. Este recomandat îndeosebi pentru culturile protejate
neîncalzite şi în câmp. Planta este compactӑ, cu internodii scurte. Hibridul este timpuriu cu o
medie de 8 fructe pe rod. Fructele sunt mari, 160-180 grame de culoare roşu intens. Paipai F1 are
o rezistenţӑ foarte bunӑ la depozitare şi transport.

Baikonour F1

Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj
Hibrid de tomate nedeterminate, plantӑ viguroasӑ cu internodii medii, ciorchine compact, fructe
ferme, rotund-aplatizate, culoare roşu intens, greutate medie 180 grame; coacere extra-timpurie.

Paipai F1

Vermoni F1

Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: Ma/Mi/Mj
Un hibrid nou de tomate nedeterminate, cu plante viguroase, internodii medii, fructe ferme,
uniforme, cu greutate 240-250 grame. Recomandat pentru cultura timpurie.

Baikonour F1

Vermoni F1
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Tomate
Cherry

Salomee F1

Hibrid cu creștere nedeterminată, viguros, ce poate fi cultivat atât în câmp cât și în spații
protejate. Produce ciorchini mari, fructele au 15-18 grame, foarte rezistente la crăpare. Producție
foarte ridicată cu fructe de calitate. Rezistent la transport.

Tomate cu creștere semideterminată

Monsan F1

Rezistențe: HR: ToMV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: Ma/Mi/Mj
Varietate semideterminată cu vigoare bună, are tulpina bine dezvoltată şi flexibilă. Este o
varietate timpurie cu productivitate ridicată. Fructe uşor rotunde, uşor costate, colorate în
roşu intens. Greutatea medie a acestora este de 160-180 grame, iar în condiţii bune de cultură
depăşesc 200 grame. Monsan are o bună toleranţă atât la temperaturile scăzute cât şi la
cele ridicate, păstrându-i vigoarea şi producând în continuare fructe ferme şi de calitate. Se
recomandă în cultura de primăvară şi toamnă atît în spaţii protejate încălzite cât şi neîncălzite.

Salomee F1

Tomate cu creștere determinată

Sadeen F1

Rezistenţe: HR: Lt/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
Hibrid cu creștere determinată, destinat culturii în câmp. Plantă viguroasă cu frunze mari ce
protejează foarte bine fructele rotunde, mari (peste 200 grame), uniforme, ferme, la maturitate
având culoare roşu închis. Destinat pentru consumul în stare proaspătă.

Monsan F1

Portaltoi

Efialto F1

Rezistențe: HR: ToMV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: Ma/Mi/Mj | T: Si
Varietate foarte generativă de portaltoi de tomate, cu o excelentă capacitate de germinare,
prezentând o afinitate mare cu altoiul folosit. Potrivit pentru culturile încălzite pe substrat dar
și în sol.

Efialto F1
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Tomate
Rezistențe
Hibrid

HR

IR

T

Timpurietate

Forma fructului

Greutate (g)

Comentarii

timpuriu

rotund-turtită

180-200

Hibridul numărul unu în lume,
apreciat în multe locuri.

Tomate cu creștere nedeterminată
Belle F1

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

Berberana F1

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

TSWV/
Ma/Mi/Mj

timpuriu

rotund-aplatizată

230-250

Are caracteristici deosebite ce-l
scot în evidență față de ceilalți
hibrizi.

Elpida F1

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

On/Ma/Mi/Mj

timpuriu

rotund-turtită

220-260

Fructe de calitate deosebită,
foarte uniforme.

Velocity F1

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

TSWV/
Ma/Mi/Mj

semitimpuriu

rotund-aplatizată

220-240

Produce un număr mare de
fructe de culoare roșie închisă.

Rally F1

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

TSWV/
Ma/Mi/Mj

foarte timpuriu

rotundă

240-280

Fructe foarte ferme și gustoase.

Amaneta F1

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

TSWV/
Ma/Mi/Mj

foarte timpuriu

rotund-turtită

180-200

Plantă viguroasă, extratimpurie,
fruct mare.

Paipai F1

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

TSWV/
Ma/Mi/Mj

timpuriu

tip Roma
(prunisoara)

160-180

Rezistent la depozitare si
transport. Produce 8 fructe pe
ciorchine.

Baikonour F1

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

TSWV/TYLCV
Ma/Mi/Mj

extra-timpuriu

rotund-turtita

180

Ciorchine compact, coacere
extratimpurie.

Vermoni F1

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

Ma/Mi/Mj

timpuriu

rotund-aplatizată
si usor costata

240-250

Recomandat pentru cultura
timpurie.

timpuriu

rotundă

15-18

Fructe deosebit de rezistente la
crăpare.

timpuriu

rotundă

160-180

Producții ridicate și timpurii.

timpuriu

rotund-turtită

200

Asigură producții foarte mari.

-

-

-

Portaltoi standard de tomate,
rezistențe multiple.

Cherry
Salomee F1
Tomate cu creștere semideterminată
Monsan F1

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

Ma/Mi/Mj

Tomate cu creștere determinată
Sadeen F1

Lt/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

Portaltoi
Efialto F1

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

Ma/Mi/Mj

Si

HR: rezistenţă mare | IR: rezistenţă intermediară | Explicaţiile referitoare la codurile rezistenţelor le găsiţi la pagina 34.
Informaţiile curente despre rezistenţele la boli sunt disponibile pe adresa noastră de internet www.enzazaden.com
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Ardei
Ardei gras

Vedrana F1

Rezistenţe: Tm:0-2
Ardei timpuriu, tip Blocky. Plantă viguroasă, cu internodii medii ca lungime. Aparatul foliar şi
sistemul radicular sunt foarte bine dezvoltate ceea ce conferă plantei o rezistenţă sporită la stres.
Hibridul Vedrana s-a dovedit a fi cu aproximativ 2 săptămîni mai timpuriu decât Bianca.
Fructele sunt mai mari ca cele de la Bianca. Au o greutate de 160-200 grame, diametrul
80-85 mm. Fructele sunt uniforme ca mărime şi formă, au 3-4 lobi, raportul de 1:1,2-1,5, iar la
culoare sunt galben-verzui cu tentă lucioasă. Pereţii fructului sunt groşi iar fructele sunt uşor
de curăţat în timpul procesării. Ardeiul Vedrana este foarte productiv. Se poate cultiva în spaţii
protejate şi în câmp. Recomandăm ca plantarea răsadurilor să se facă începând cu jumătatea
lunii martie, până la jumătatea lunii iulie. Planta se poate dirija pe un singur braţ, pe două braţe
sau ca tufă. Densităţile recomandate sunt următoarele: 4-4,5 plante/m² pentru cultura protejată,
şi 5-6 plante/m² pentru cultura de câmp. La fel ca la Bianca, se recomandă eliminarea primului
fruct apărut şi defolierea parţială a plantei.

Maratos F1

Rezistenţe: HR: Tm:0-2
Maratos F1 este un hibrid de ardei gras timpuriu cu port viguros, recomandat pentru cultura în
serӑ, solar şi câmp deschis. Potenţial de producţie ridicat. Capacitate bună de fructificare, chiar
în condiţiile unor temperaturi ridicate. Fructele sunt mari, uniforme, de culoare roşu intens la
maturitatea de recoltare. Greutatea medie a fructului 200 grame.

Vedrana F1

Edison F1

Rezistențe: HR: Tm:0-2
Ardei gras de tip Blocky, verde/roșu la culoare. Plantă viguroasă cu port deschis și abilități bune
de legare. Fructe mari cu diametrul la bază de 8-8,5 cm, de culoare verde închisă, cu un luciu
remarcabil. Rezistență mare contra putregaiului fructelor. Producții foarte ridicate. Se poate
recolta atât verde cât și roșu. Varietate recomandată pentru culturi în câmp şi spaţii protejate
neîncălzite.

Festos F1

Rezistențe: HR: Tm:0-2
Ardei de tip Lamuyo de culoare verde/roșu. Plantă înaltă, viguroasă, ce leagă regulat. Fructele
sunt mari: 9-10 cm x 16-18 cm. Productivitate ridicată. Varietate semitimpurie, recomandată
pentru culturi în spaţii protejate neîncălzite şi câmp.
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Festos F1
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Ardei
Ardei gras conic

Skytia F1

Rezistențe: HR: Tm:0-2
Este o varietate de ardei conic alb-gălbui cu fructul mare destinat culturilor protejate neîncălzite
și câmp. Are o vigoare excelentă, rezistând la condiții de stres, fiind o plantă ce se adaptează
ușor la diferite condiții de cultură. Dimensiunile fructului sunt de 5-7 cm la bază și 15-20 cm
lungime. Varietate semitimpurie, foarte productivă, ce leagă foarte bine.

Nemezis F1
Skytia F1

Nemezis F1

Rezistențe: HR: Tm:0-2
Plantă viguroasă, semitimpurie, cu internodii medii. Fruct conic, mare: 6-8 cm la bază, cu o
lungime de 15-22 cm, cu pereţii foarte groşi, cel puţin 4-5 mm. Culoarea fructelor este albgălbuie, foarte atractivă, dar în condiţii de luminozitate scăzută poate avea o nuanţă verzuie.
Leagă foarte bine chiar şi în condiţii de temperatură ridicată, iar fructificarea continuă şi mărimea
fructelor face din acest hibrid o varietate foarte profitabilă.

Forma fructului
Hibrid

HR

Timpurietate

Formă/Culoare

Dimensiune

Comentarii

Ardei iute

Ardei gras

Shakira F1

Vedrana F1

Tm:0-2

timpuriu

diam. 8,5-9,5 cm

Foarte productiv, fruct mare.

Maratos F1

Tm:0-2

timpuriu

diam. +8 cm

Adaptabilitate la temperaturi ridicate.

Edison F1

Tm:0-2

semitimpuriu

diam. 8-8,5 cm

Varietate flexibilă pentru culturi neprotejate.

Festos F1

Tm:0-2

semitimpuriu

9-10 x 15-17 cm

Tip Lamuyo pentru culturi neprotejate.

Skytia F1

Tm:0-2

semitimpuriu

6-7 x 17-18 cm

Fruct mare pentru câmp și culturi protejate neîncălzite.

Nemezis F1

Tm:0-2

timpuriu

7x16 cm

Fruct foarte mare pentru culturi protejate încălzite și
neîncălzite.

Tm:0-2

timpuriu

2 x 16 cm

Ardei iute clasic foarte productiv.

Rezistențe: HR: Tm:0-2
Ardei iute ce dezvoltă o plantă viguroasă cu un foliaj bogat ce acoperă foarte bine fructele până
la maturitate. Fructul este lung (16 cm lungime şi 2 cm diametru la bază), ascuţit, cu pereţii groşi,
de culoare verde-închis ajungând la roşu-intens la maturitate. Are un potenţial de producţie
ridicat şi se pretează la toate tipurile de cultură.

Ardei gras conic

Ardei iute
Shakira F1

Shakira F1
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Castraveţi
Cornichon

Derya F1

Rezistențe: HR: Ccu | IR: CMV/CVYV/Px
Derya este o varietate cu adaptabilitate excelentă la diverse condiții de cultură. Fructele,
de culoare verde închisă, sunt uniforme, lucioase, cilindrice, țepoase și nu sunt amare.
Au lungimea de 10-12 cm și grosimea în jur de 3 cm, ceea ce face ca acest castravete să
aibă utilizare multiplă: consum în stare proaspătă și industrializare. Se păstrează un timp
îndelungat după recoltare fără a se înmuia sau a-și pierde calitatea. Derya este o varietate
semitimpurie, recomandată pentru primăvară și toamnă în solarii. În culturi prelungite își menține
productivitatea. Este o varietate sănătoasă, cu rezistență puternică contra virușilor, ceea ce face
ca Derya să poată fi cultivată chiar și în câmp deschis.

Sigurd F1

Derya F1

Rezistențe: HR: Ccu | IR: CMV/CVYV/Px
Varietate semitimpurie, flexibilă, ce oferă producții foarte mari. Plantă viguroasă cu port deschis.
În condiții normale de cultură leagă între 1-3 fructe per nod. Fructele sunt cilindrice, de culoare
verde închis. Nu prezintă gust amar. În medie au 12 cm lungime. Rezistență îndelungată după
recoltare. Recomandat atât pentru consum în stare proaspătă cât și pentru procesare/murare.
Se poate cultiva primăvara în solarii neîncălzite și toamna, dar și în câmp deschis.

Gunnar F1

Rezistențe: HR: Ccu | IR: CMV/CVYV/Px
Varietate excelentă cu producții mari și foarte timpurii. Plantă cu port deschis și echilibrat.
Lăstarii din copili sunt relativ scurți. Leagă 2-5 fructe per nod. Fructe de 10-12 cm, cilindrice,
întotdeauna de culoare verde închis, cu țepi. Nu sunt amare. Fructele supramaturate nu se
îngroașă. Se păstrează și se transportă bine.
Gunnar este recomandat pentru:
•	solarii primăvara (în cultură protejată timpurie încălzită și neîncălzită) și toamna
• sere încălzite primăvara și toamna
• câmp în cultura pe sol sau cu sistem de susținere.

Sigurd F1

Gunnar F1
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Castraveţi
Tip lung

Torreon F1

Rezistențe:: HR: Cca/Ccu | IR: Px
Castravete de tip LET. Această varietate oferă o bună combinație între calitatea producției și
toleranța la făinare. Plantă ce se cultivă ușor, capabilă să producă o perioadă îndelungată la un
nivel mare și constant. Este o varietate timpurie. Fructele au 31-33 cm lungime, culoare verde
închisă și sunt ușor striați. Se cultivă primăvara, dar merge bine și în cultura de vară și toamnă.

Kalunga F1

Rezistenţe: HR: Cca/Ccu | IR: Px
Este un hibrid cu potenţial mare de adaptare în toate tipurile de culturӑ (sere încӑlzite şi
neîncӑlzite). Planta este compactӑ şi foarte viguroasӑ. Produce continuu pe toata perioada de
recoltare fructe de lungimi de 31-32 cm. Potenţial mare de producţie în toate ciclurile de culturӑ.

Defense F1
Torreon F1

Rezistenţe: HR: Cca/Ccu | IR: CMV/CVYV/Px
Un hibrid de castravete lung ce asigurӑ producţii constante. Planta are o mare putere de
regenerare, produce 2-3 fructe pe nod de culoare verde închis şi o lungime de 30-33 cm.
Are o dezvoltare viguroasӑ pe tot parcursul perioadei de vegetaţie.
HR

IR

Timpurietate

Lungimea
fructului (cm)

Culoare

Comentarii

Derya F1

Ccu

CMV/CVYV/Px

semitimpuriu

10-12

verde închis

Adaptabilitate la diverse condiții de cultură,
păstrare îndelungată după recoltare.

Sigurd F1

Ccu

CMV/CVYV/Px

semitimpuriu

12

verde închis

Foarte productiv, rezistență îndelungată
după recoltare.

Gunnar F1

Ccu

CMV/CVYV/Px

foarte timpuriu

10-12

verde închis

Producții mari, extratimpurii; se păstrează
și se transportă bine.

Torreon F1

Cca/Ccu

Px

timpuriu

31-33

verde închis

Producții de calitate, tolerante la făinare;
cultivare primăvara, vara, toamna.

Kalunga F1

Cca/Ccu

Px

timpuriu

31-32

verde închis

Potențial mare de producție. Se cultivă
primăvara, vara si toamna.

Defense F1

Cca/Ccu

CMV/CVYV/Px

semitimpuriu

30-33

verde închis

Putere mare de regenerare. Produce 2-3
fructe pe nod.

Hibrid
Cornichon

Tip lung

Kalunga F1
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Salată
Salată de câmp

Lobela

Rezistențe: HR: Bl:30-32EU/Nr:0 | IR: LMV:1
Aceasta este noua varietate rezistentă la mană. Prezintă o gamă întreagă de rezistențe la Bremia
lactucae, iar în plus este rezistentă la afide (Nasanovia ribesnigri) și tolerantă la virusul mozaicului
salatei. Căpățâna este mare și bine formată, putând ajunge la 500 g. Culoarea este verde
deschisă cu aspect proaspăt; frunzele au grosime medie. Pentru cultura de primăvară și toamnă.

Salată pentru cultura protejată

Brighton

Rezistențe: HR: Bl:16-35EU
Varietate pentru cultura protejată de iarnă-primăvară. Este rezistentă la Bremia, rezistenţa la
noua rasă 26 oferindu-i un avantaj faţă de celelalte varietăţi de pe piaţă. Căpăţâna este mare,
putând atinge 400-500 grame, cu aspect comercial, frunze semifine şi culoare mai deschisă.
Prezintă toleranţă la temperaturi scăzute.

Lobela

Salată creaţă

Estrosa

Rezistențe: HR: Bl:16,21,23,32EU
Salată de tip Lollo Bionda. Căpățâna este bine dezvoltată, are aspect comercial și este de
culoare verde proaspăt. Se cultivă primăvara și toamna.

Lollo Rossa

Estrosa

Tuska

Rezistenţe: HR: Bl:16-26,28,32EU/1-9US/Nr:0
Tuska este o salatӑ de tip Lollo Rossa care se cultivӑ pe tot parcursul anului. Formeazӑ cӑpӑţânӑ
compactӑ, bine structuratӑ de culoare roşu închis. Tuska are rezistenţӑ la înflorire ce îi conferӑ o
perioadӑ lungӑ de pӑstrare în câmp înainte de recoltare.

Feska

Rezistenţe: HR: Bl:16-26,28,32EU/1-9US/Nr:0
Feska este un soi de excepţie de tip Lollo Rossa cu un aspect şi o culoare deosebitӑ. Are
rezistenţӑ la înflorire. Recomandat pentru primӑvarӑ-varӑ-toamnӑ.
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Salată

Ceapă
Salatӑ tip iceberg

Ceapă pentru legătură

Saula

Kaigaro

Rezistenţe: HR: Bl:16-21,23,32EU/1-6US
Salata tip ”Iceberg”, cӑpӑţâni de mӑrime mijlocie, uniforme, cu frunze de un verde intens. Se
cultivӑ vara, în câmp, foarte tolerantӑ la arsurile solare, cu o perioadӑ lungӑ de recoltare. Este
recomandatӑ şi pentru cultura în sistem hidroponic.

Diegola

Rezistenţe: HR: Bl:16-27,29,32,34EU/1-8US
Diegola este o varietate excelentӑ de salata, tip ”Iceberg”, pentru câmp, recomandatӑ în cultura
de toamnӑ / iarna . Capӑţana este mare şi compactӑ iar frunzele sunt groase, cu un aspect
frumos ce o protejeazӑ bine. Diegola este o varietate de top din categoria sa şi este destinatӑ
cultivatorilor profesionişti.

Varietate de ceapă verde cu creștere rapidă și viguroasă. Foliaj erect și sănătos cu lungimea
de 50 cm. Plantă uniformă cu aspect comercial deosebit. Varietate standard în multe țări. Se
seamănă în lunile martie – iulie.

Bunching Star

Varietate de ceapă pentru legătură cu creștere rapidă. Foliajul este erect, sănătos și de culoare
închisă. Formează un bulb mic. Prezintă toleranță bună atât la îngheț cât și la căldură. Se
seamănă din ianuarie până la sfârșitul lui iulie, iar mai mult, se pretează și la semănarea din
toamnă (august–mijlocul lunii septembrie).

Aureola
Aureola

Rezistenţe: HR: Bl:16-27,29,32,34EU/1-8US /Nr:0
Salatӑ tip ”Iceberg”, având cӑpӑţâna compactӑ, vigoare bunӑ, recomandatӑ pentru cultivare
primӑvara-vara.

Kaigaro

Varietate

Perioada de cultură

Comentarii

Kaigaro

lunile martie - iulie

Creștere rapidă și viguroasă; aspect comercial deosebit.

Bunching Star

Ianuarie – mijlocul lunii septembrie

Tolerantă la îngheț și căldură deopotrivă; formează un bulb mic.

Ceapă pentru legătură
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Vinete

Dovlecel
Milet F1

Tip Semilung

Black Pearl F1

Un hibrid nou de vinete cu fruct semilung, recomandat pentru cultura în spaţii protejate şi în
câmp. Portul plantei este compact. Producţia este ridicată şi fructifică regulat. Fructele sunt
închise la culoare, foarte lucioase, de o calitate excepţională, ferme, rezistente la transport,
uniforme în ceea ce priveşte forma şi mărimea, fără spini.

Rezistențe: IR: ZYMV/WMV
Hibrid de tip Saray, viguros şi foarte timpuriu, se poate recolta după 50-55 zile de la răsărire.
Tufă compactă fără vreji. Fructele sunt uniforme, de culoare alb-verzuie. Oferă producţii ridicate
şi constante pe parcursul întregii perioade de vegetaţie. Este tolerant la virusul mozaicului
dovleceilor. Pot fi cultivaţi în spaţii protejate şi în câmp.

Ismalia F1

Rezistențe: IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV
Dovlecel de formă cilindrică. Planta este viguroasă, erectă, cu internodii semilungi. Tufă fără
vreji. Frunzele sunt de mărime medie spre mare. Fructele sunt albe cu o ușoară tentă verzuie.
Suprafața fructului este netedă, deloc costată. Are peduncul lung. Este o varietate timpurie,
cu un complex de rezistențe excelent. Este tolerant la frig, așadar este pretabil pentru cultura
timpurie de primăvară în solarii și câmp. Rezistent la transport şi la zgâriere.

Milet F1

Natura F1

Rezistenţe: IR: Px
Este un dovlecel destinat atât culturii în spaţii protejate neîncӑlzite primӑvara şi toamna cât şi în
câmp vara. Plantӑ viguroasӑ cu internodii foarte scurte, leagӑ bine (polenizeazӑ) atât primӑvara
cât şi toamna. Natura produce fructe uniforme, cilindrice, de calitate deosebitӑ, colorate în verde
intens-strӑlucitor. Este un dovlecel de top.

Black Pearl F1

Natura F1

Hibrid
Milet F1
Cultivare
Hibrid

Spații protejate

Dimensiunea
fructului

Câmp

Vigoare

Maturitate

Comentarii

Tip semilung
Black Pearl F1
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x

x

mare

medie

semitimpurie

Producție ridicată, fructe închise la
culoare, rezistente la transport, uniforme.

IR
ZYMV/WMV

Timpurietate

Portul plantei

Forma fructului

Culoarea

Comentarii

timpuriu

tufă fără vrej

cilindrică

alb verzuie

Foarte productiv, fructe uniforme.

Ismalia F1

Px/ZYMV/
WMV/PRSV

timpuriu

tufă fără vrej

cilindrică

alb verzuie

Rezistent la transport și la zgâriere,
tolerant la frig.

Natura F1

Px

timpuriu

tufă fără vrej

cilindrică

verde inchis
lucios

Dovlecel de top. Recomandat pentru
cultura de primăvara si toamnă.
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Conopidă

Dovleac
Synergy F1

Hibrid timpuriu, 75-80 zile, cu o vigoare foarte bună. Formează o inflorescenţă densă, albă
şi fină. Frunzele sunt verzi închise la culoare, cu o creştere erectă, asigurând o autoînvelire
foarte bună. Baza inflorescenţei este solidă. Dă rezultate foarte bune şi la temperaturi scăzute.
Perioada de cultură: primăvară-toamnă.

Hannah F1

Rezistenţe: IR: ZYMV
Dovlecii Hannah F1 produc fructe de tip ”butternut”, vizibil costate, ce cântaresc, în medie
1,5-2 kilograme. Coaja fructelor este cafeniu-deschis, cu miez portocaliu şi cavitate seminalӑ
micӑ. Hannah F1 ajunge la maturitate înainte de cӑderea brumei.

Matilda F1

Matilda este un dovleac mare de tip Butternut, special creat pentru procesare. Această varietate
are un echilibru excepțional între vigurozitate și legarea fructelor, mai mult dezvoltându-se bine
și în condiții mai răcoroase. Fructul ajunge la 4 kg și are formă alungită, ușor costată. Culoarea
cojii este de un galben murdar şi este foarte subţire. Capacitate bună de păstrare. În ciuda
dimensiunii mari, Matilda are o maturitate medie.

Synergy F1

Hibrid

Maturitatea
(zile)

Perioada de
cultură

Mărimea căpățânii

Autoînvelirea

Comentarii

Synergy F1

75-80

primăvară-toamnă

medie

foarte bună

Creștere erectă, inflorescență densă,
albă și fină.
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Dovleac

Gulioare
Sampson F1

Rezistențe: IR: ZYMV/WMV/PRSV
Dovleac de culoare gri (Cucurbita maxima). Sampson are vrej viguros și este rezistent la boli.
Produce fructe mari de 5-7 kg și dense. În general, leagă foarte bine și are un potențial mare de
producție. Fructul are formă ușor costată. Calitate internă excepțională. Pulpă portocalie închisă
la culoare, cavitate cu semințe foarte mică. Varietate ideală pentru vânzarea fructului feliat, în
stare proaspătă. Se păstrează foarte bine. Se poate folosi și pentru procesare.

Orange Summer F1

Este un hibrid îmbunătățit de tip Uchiki Kuri, mai timpuriu cu 1-2 săptămâni față de varietatea
standard și mai uniform. Fructele au culoare atractivă roșie-portocalie, formă rotundă și
greutatea de 1,2-1,6 kg. Germinează excepțional de bine chiar și la temperaturi mai scăzute
comparativ cu alți hibrizi. Este mult mai productiv decât varietatea standard, cu o medie de 1,5-2
fructe per plantă comparativ cu un fruct la cea standard. Capacitate bună de păstrare.

Gulioarele sunt de culoare albă, rotund-turtite ca formă şi foarte uniforme. Aparatul foliar
este semierect, cu frunze mari. Se recoltează uşor. Este recomandat pentru cultura de
primăvară, vară devreme şi toamnă târzie.

Opimes F1

Hibrid timpuriu de gulioare albe, foarte uniform, cu aparat foliar viguros, cu creşterea
frunzelor semi-verticalӑ. Opimes F1 este recomandat pentru cultura timpurie de
primӑvara, iarna şi toamnӑ. Se preteazӑ pentru culturile protejate în sere, solarii şi pentru
primele culturi în câmp.
Oasis F1

Ţelină
Ibis

Orange Summer F1

O varietate de ţelină de rădăcină foarte timpurie, ce se poate planta mai devreme decât
alte varietăți. Are o bună rezistenţă la Septoria. Rădăcinile sunt albe, mari, netede, uşor
de curăţat deoarece rădăcinile secundare sunt dispuse în partea de jos. Destinată
consumului în stare proaspătă, industrializare şi păstrare pe termen mediu.

Fruct

Opimes F1

Plantă

Hibrid

Greutate (kg)

Culoarea cojii

Maturitate

Tip

Vigoare

Comentarii

Hannah F1

1,5-2

cafeniudeschis

medie

cu vrej

foarte bună

Miez portocaliu. Cavitate seminala mica. Ajunge la
maturitate înainte de caderea brumei.

Matilda F1

3,5-4

galbenmaroniu

medie

cu vrej

bună

Foarte productiv, calitate foarte bună pentru procesare;
se păstrează bine.

Sampson F1

5-7

gri

medie

cu vrej

foarte bună

Fructe de calitate deosebită, cu pulpă portocalie închisă
la culoare; productivitate mare, păstrare îndelungată.

Orange
Summer F1

1,2-1,6

roșuportocaliu

extratimpurie

cu vrej

foarte bună

Productivitate ridicată, capacitate bună de păstrare.
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Ibis
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Spanac

Ridichi
Corvair

Rezistențe: HR: Pfs:1-11,13,15
Una dintre cele mai bune varietăți noi de spanac datorită formei, a culorii și uniformității.
Corvair este semitimpuriu și are o creștere erectă, ceea ce-l face să fie ușor de recoltat. Se
comportă bine în condiții de vreme răcoroasă dar și caniculară. Este destinat pentru consum în
stare proaspătă, deoarece își păstrează mai mult timp aspectul prospăt. Se seamănă în lunile
februarie - martie și între 20 august - 10 septembrie.

Celesta F1

Hibrid de ridichi de lună cu rădăcini rotunde, uniforme, de culoare roşu intens atractiv cu
toleranţă bună la dospire şi crăpare. Se poate recolta cu câteva zile mai devreme decât Tarzan.
Recomandat pentru toate culturile: primăvară , vară, toamnă în câmp şi primăvară timpuriu în
solar.

Vienna F1

Ridiche de lună cu rădăcină foarte mare, rotundă, uniformă, cu o excelentă calitate internă.
Varietate recomandată pentru cultura în câmp primăvara, vara şi toamna.

Celesta F1

Corvair

Frunze

Iarna

Toamna

Vara

Varietate

Primăvara

Perioada de cultivare

Rezistențe

Vienna F1

Formă

Înălțime

HR

Comentarii

Corvair

X

X

ovală

medie

Pfs:1-11,13,15

Adaptabil la condiții variate de temperatură,
aspect proaspăt de lungă durată.

Grandi

X

X

oval-rotundă

medie

Pfs:1-10

Spanac timpuriu și productiv, cu frunze rorunde și
de culoare închisă.

Pfs:1-10

Tolerant atât la condiții răcoroase cât și
caniculare. Frunze ovale, închise la culoare.
Consum în stare proaspătă și procesare.

Yabi

X

X

X

oval-ascuțită

înaltă
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Cultivare
Hibrid

Perioada de
recoltare

Spații
protejate

Câmp

Tip

Comentarii

Celesta F1

primăvara, vara,
toamna

X

X

roșu rotund

Rădăcini foarte uniforme de culoare
atractivă; producție ridicată.

Vienna F1

primăvara, vara,
toamna

X

X

uriaș

Calitate internă deosebită, rădăcini
uniforme și foarte mari.
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Declaraţie

Rezistenţe
Cultura
Castraveţi

Viruşi

Ciuperci

Ardei

Tomate

Denumirea ştiinţifică

Cultura

CMV

Virusul mozaicului castraveţilor

Tomate

CVYV

Virusul galben al nervurilor
castraveţiilor

ZYMV

Codul

Denumirea ştiinţifică

Ciuperci

Vd

Verticilium dahliae

Nematozi

Ma

Meloidogyne arenaria

Virusul mozaicului galben al
dovleceilor

Mi

Meloidogyne incognita

Ccu

Cladosporium cucumerinum

Mj

Meloidogyne javanica

Cca

Corynespora cassiicola

LMV

Virusul mozaicului salatei

Px

Peronospora farinosa f.sp.
spinaciae (ex. Peronospora
effusa)

TSWV

Virusul petelor de bronz

Ss

Sphingomonas suberifaciens
(ex Rhizomonas suberifaciens)

Salată

Viruşi

Tm

Virusul mozaicului tutunului

Bacterii

PVY

Virusul “Y” al cartofului

Ciuperci

Bl

Bremia lactucae

TSWV

Virusul petelor de bronz

Insecte

Me

Macrosiphum euphorbiae

Bacterii

Xv

Xanthomonas vesicatoria

Nr

Nasonovia ribisnigri

Ciuperci

Pc

Phytophthora capsici

Pb

Pemphigus bursarius

Viruşi

TSWV

Virusul petelor de bronz

Viruşi

MNSV

Virusul petelor necrotice

ToMV

Virusul mozaicului tomatelor

Ciuperci

Fom

Fusarium oxysporum f.sp. Melonis

Ff

Cladosporium fulvum

Px

Fol

Fusarium oxisporum f.sp.
Lycopersici

Podosphaera xanthii
(ex. Sphaerotheca fuliginea)

Ciuperci

Px

For

Fusarium oxisporum f.sp.
radicis-lycopersici

Podosphaera xanthii
(ex. Sphaerotheca fuliginea)

Viruşi

ZYMV

Virusul mozaicului galben al
dovleceilor

WMV

Virusul mozaicului pepenilor verzi

Pfs

Peronospora farinosa f.sp.
spinaciae (ex. Peronospora effusa)

Viruşi

Ciuperci
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Codul

Lt

Leveilula taurica

On

Oidium neolycopersici

Va

Verticilium albo-atrum

Pepeni
galbeni

Dovlecei

Spinac

Viruşi

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.
Rezistenţele varietăţilor sunt codificate (pentru lămuriri despre lista de
coduri ale rezistenţelor vizitaţi www.enzazaden.com sau tabelul de la
pagina 26). 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.

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.
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.

Două exemple:

Tm: Un ardei cu rezistenţa Tm:0-3 este rezistent la Virusul Mozaicului
Tutunului rasele 0, 1, 2, 3. (Bell Pepper Mosaic Virus, Pepper Mild
Mottle Virus, Tobacco Mild Green Mosaic Virus, Tobacco Mosaic Virus,
Tomato Mosaic Virus).
TSWV: O varietate rezistentă la TSWV are rezistenţă la anumite rase
nespecificate ale Virusului Petelor de Bronz.
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