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Avem plăcerea de a vă prezenta noul catalog în limba română
a produselor Enza Zaden. Recomandarea noastră este să
acordați puțin din timpul dumneavoastră studierii cu atenție a
gamei de varietăți de semințe propuse, importată exclusiv în
România de firma Patru Agro. Alături de varietățile consacrate
pe piața românească, puteți descoperi și alte varietăți noi,
testate în România sau în țările vecine, care se pretează
condițiilor din țara noastră și sperăm că vă vor interesa
pentru a le testa și cultiva. Toate varietățile sunt descrise în
detaliu și, de asemenea, majoritatea sunt evidențiate și în
tabele comparative.
Dacă informațiile din acest catalog nu sunt suficiente,
reprezentanții noștri împreună cu distribuitorii locali ai firmei
noastre vă stau la dispoziție pentru orice nelămurire. De
asemenea puteți accesa și site-ul www.enzazaden.com.
Codurile rezistențelor la diferiți agenți patogeni indicate în
descrieri sunt detaliate și traduse într-un tabel la sfârșitul
catalogului.
Majoritatea varietăților noastre sunt disponibile și sub formă
de semințe organice. Puteți afla mai multe despre aceste
produse accesând site-ul Vitalis Seeds: www.biovitalis.eu.
Enza Zaden investește aproximativ 30% din cifra de afaceri a
companiei în centrele de Cercetare și Dezvoltare(R&D), ceea
ce îi permite să continue ameliorarea hibrizilor actuali prin
adăugarea unor rezistențe suplimentare, dar și crearea de
hibrizi din specii noi. Patru Agro, în calitate de reprezentant
Enza Zaden în România, își propune astfel să ofere o
alternativă nouă în cultura legumelor.
Suntem recunoscători tuturor clienților pentru colaborare
și vă dorim să aveți parte numai de recolte bogate folosind
semințele de legume de la Enza Zaden!
Echipa Patru Agro

2 | Enza Zaden

Enza Zaden | 3

Vitalis | seminţe biologice
Fondată în 1994 Vitalis Biologische Zaden a devenit una dintre
companiile de top din lume în producția de semințe ecologice.
În 1998, Vitalis s-a alăturat Grupului Enza Zaden, funcționând
ca o companie independentă în cadrul acestuia. Acest lucru
a permis extinderea sortimentului cu varietățile de top ale
Enza Zaden. Prin testarea acestor varietăți, sunt selectate cele
mai potrivite pentru cultivarea organică și numai acelea care
îndeplinesc criteriile stricte de calitate vor fi adăugate în gama
de semințe ecologice. Prin urmare, Vitalis poate răspunde
exigențelor oricărui cultivator organic.

permanent semințele cultivate.
Aceste semințe sunt îmbunătățite constant, iar Vitalis va
continua să facă acest lucru pentru a le transmite ca un
patrimoniu cultural generațiilor viitoare.

Cu mii de ani în urmă, oamenii au început să colecteze semințe
pentru a le semăna ulterior. Făcând acest lucru omul a evoluat,
devenind treptat nu numai un fermier dar și un ameliorator. În
mileniile care au urmat, fermierii au ameliorat și selectat

Pentru mai multe informații legate de sortimentul de semințe
Vitalis, vizitati site-ul www.biovitalis.eu

Enza Zaden în întreaga lume

Din acest punct de vedere, semințele reprezintă mult mai mult
decât materialul de bază pentru producția de alimente; ele sunt,
de asemenea, o mare valoare culturală a omenirii. Prin urmare,
Vitalis promovează metodele de creștere durabilă și respinge
orice formă de modificare genetică din plante.
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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)

Enza Zaden | 5

Tomate
Tomate cu creștere nedeterminată

Agilis F1 | NOU

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 greutatea medie de 230-250 grame.
Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Dokia F1 | NOU

Hibrid nou de tomate nedeterminate, ideal pentru cultura de primăvară. Plantele sunt compacte,
au roduri uniforme şi distanţă scurtă între internoduri. Fructele sunt mari, au formă rotundă şi
culoare roşu intens. Greutatea fructelor este 230-250 grame.
Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: TYLCV/On/Ma/Mi/Mj

Agilis F1

Buran F1

Hibrid de tomate timpuriu cu creştere nedeterminată. Planta este viguroasă cu o distanţă scurtă
între internoduri. Buran F1 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 grame, 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

Dokia F1

Hibrid de tomate extra-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 grame, nu prezintă colet 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

Buran F1
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Tomate
Tomate cu creștere nedeterminată

Tomate prunişoare

Vernal F1

Policarpo F1

Vernal F1 este un hibrid de tomate cu creştere nedeterminată ce se evidenţiază printr-o calitate
extraordinară a fructelor. Acestea au greutatea de 220-240 grame, 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

Fado F1

Hibrid timpuriu, cu creștere nedeterminată. Portul este deschis, bine aerat. Planta este viguroasă
cu internodii scurte. Este recomandat pentru culturile în spații protejate. Fructele sunt rotunde,
de culoare roșu-aprins, au o coacere uniformă, fără capac verde. Greutatea medie a unui fruct
este de 140 grame, cu o fermitate excepțională. Fructele au o rezistență bună la transport.
Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Fado 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 fără iluminare artificială suplimentară. Kanavaro este un hibrid timpuriu, viguros
cu un port semi-deschis. Fructele sunt de dimensiuni medii, foarte uniforme, 140-160 grame, 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.
Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: On/Ma/Mi/Mj

Varietate de tomate tip prunişoară semi-timpurie cu creștere nedeterminată. Planta este
viguroasă, bine adaptată pentru cultura în spații protejate, dar și în câmp. Are o fructificare
foarte bună în condiții de temperatură ridicată, favorizând un ciclu lung de producție. Fructele au
formă ovală cu greutatea medie de 170 -190 grame, sunt ferme și foarte rezistente la transport.
Productivitatea hibridului este mare, cu 7-9 fructe pe fiecare inflorescență. Pachetul de rezistențe
genetice face din Policarpo un hibrid foarte flexibil de cultivat.
Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pst | IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Savantas F1

De mai mulți ani, Savantas este varietatea standard pentru cultivarea de tomate prunișoare medii
în culturile încălzite, atât cu, cât și fără 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 100110 grame.
Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For | IR: Ma/Mi/Mj | T: Si

Savantas F1

Ardiles F1

Hibrid nou de tomate mini prunișoare, cu o greutate medie a fructelor de 35-40 grame.
Planta este viguroasă și generativă, cu 7-9 fructe pe fiecare ciorchine. Ciorchinii 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 fără 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

Sakura F1

Kanavaro F1
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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. Are o maturitate timpurie şi o producţie ridicată de fructe dulci,
foarte gustoase. Fructele 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.
Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 | IR: Ma/Mi/Mj | T: Si

Ardiles F1
Enza Zaden | 9

Tomate

Rezistențe

Tomate Roz

Perugino (E15B.50756) F1 | NOU

HR

IR

T

Timpurietate

Forma
fructului

Greutate
(g)

Comentarii

Tomate cu creștere nedeterminată
Agilis F1

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

TSWV/
Ma/Mi/Mj

ExtraTimpuriu

Rotundă

230-250

Hibrid extra timpuriu, plantă
viguroasă, fructe de culoare roșu
aprins.

Dokia F1

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

TYLCV/On/Ma/
Mi/Mj

Timpuriu

Rotundă

230-250

Ideal pentru cultura de primăvară.
Fructe mari.

Buran F1

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

TSWV/
Ma/Mi/Mj

Timpuriu

Rotund
turtită

200-230

Producție ridicată, fructe uniforme
și rezistente la transport.

Este un hibrid cu creştere nedeterminată. Planta este compactă cu maturitate precoce şi foarte
productivă. Dimerosa F1 este recomandată pentru cultivarea în orice tip de sere şi solarii,
inclusiv în tunele cu o înălţime mică. Fructele sunt mari, între 220-240 grame, rotunde, ferme,
de culoare roz cu nervuri subţiri şi rezistenţe împotriva crăpării, cu o aromă excelentă.
Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Aal/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/TYLCV/Ss

Belfast F1

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

TSWV/
Ma/Mi/Mj

ExtraTimpuriu

Rotundă

250-270

Varietate extra timpurie,
producție concentrată pe primele
inflorescențe.

Vernal F1

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

TYLCV/
Ma/Mi/Mj

Semitimpuriu

Rotund
turtită

220-240

Plantă viguroasă, cu fructificare
continuă la temperaturi ridicate.

Fado F1

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

TSWV/
Ma/Mi/Mj

Timpuriu

Rotundă

140-160

Internodii scurte, fructe ferme cu
coacere uniformă.

Tomate cu creștere determinată

Kanavaro F1

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

On/Ma/Mi/Mj

Timpuriu

Rotund
turtită

140-160

Hibrid viguros, cu fructe uniforme
de o calitate excelentă.

Lojain F1

Tomate prunişoare
Semitimpuriu

Ovală

170-19 0

Hibrid foarte productiv cu un
pachet de rezistențe genetice
complet.

Varietate nouă de tomate cu creștere nedeterminată, timpurie, cu fructe de culoare roz. Planta
este viguroasă, bine adaptată pentru cultura în spații protejate. Fructele au forma rotundă, sunt
uniforme, rezistente la crăpare, cu greutatea de 220-250 grame.
Rezistenţe: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For | IR: TYLCV

Dimerosa F1
Dimerosa F1

Hibrid

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 acoperă 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

Policarpo F1

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

TSWV/TYLCV/
Ma/Mi/Mj

Savantas F1

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

Ma/Mi/Mj

Si

Timpuriu

Ovală

100-110

Fructe ferme și uniforme ce
asigură o prezentare comercială
remarcabilă.

Ardiles F1

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

On/Ma/Mi/Mj

Si

Timpuriu

Ovală

35-45

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

Sakura F1

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

Ma/Mi/Mj

Si

Timpuriu

Rotundă

18-22

Hibridul este rezistent la crăpare și
formează ciorchini de peste 20 de
fructe.

Perugino

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

TYLCV

Timpuriu

Rotundă

220-250

Plantă viguroasă, fructe de culoare
roz, producție ridicată.

Dimerosa F1

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

TSWV/
TYLCV/Ss

Timpuriu

Rotundă

220-240

Hibrid productiv, fructe de culoare
roz cu rezistență împotriva crăpării.

TYLCV

Timpuriu

Rotund
turtită

170-19 0

Producție excelentă în condiții de
temperaturi ridicate.

Tomate Roz
(E15B.50756) F1

Tomate cu creștere determinată
Lojain F1
Lojain F1
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ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

HR: rezistenţă mare | IR: rezistenţă intermediară | T: Tolerance | Explicaţiile referitoare la codurile rezistenţelor le găsiţi la pagina 26
Detaliile despre rezistenţele la boli sunt disponibile și pe adresa www.enzazaden.com
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Ardei
Ardei gras

Blancina F1

Hibrid de ardei nou, de tip blocky, foarte productiv. Planta este viguroasă, cu internodii de
lungime medie. Fructele au greutatea de 180-200 grame, sunt uniforme, au 3-4 lobi, pulpă
groasă și dimensiuni de 70-80 x 120-140 mm. Culoarea acestora este alb-gălbuie, cu aspect
lucios, cerat. Hibridul prezintă rezistență intermediară la virusul petelor de bronz (TSWV).
Rezistenţe: HR: Tm: 0-2 | IR: TSWV:0

E20B.20011 F1

Hibrid de ardei de tip blocky foarte timpuriu şi productiv. Planta este viguroasă, cu internodii
medii ca lungime. Fructele sunt de culoare alb-gălbuie, ușor verzui la primele două recoltări, care
se transformă în roşu intens la maturitatea biologică, cerate, au 3-4 lobi, iar greutatea lor este
de 160-180 grame, cu dimensiunile de 70 x 110 mm. Este primul hibrid de ardei comercializat în
România care prezintă rezistenţă intermediară atât la nematozi cât şi la virusul petelor de bronz.
Datorită pachetelor de rezistenţe intermediare şi genetice, îl recomandăm pentru o plantare în
solurile cu probleme, infestate cu agenţi patogeni.
Rezistenţe: HR: Xcv:1-3/Tm:0-2 | IR: TSWV:0/MaMiMj

Blancina F1

Bianca F1

Este un hibrid de ardei cultivat cu succes în România, datorită calității, precocității şi
randamentului acestuia. Planta este compactă, timpurie, cu fructe mari şi uniforme cu 3-4 lobi
fiecare, în greutate medie de 150-200 grame. Culoarea este alb-gălbuie cu trecere la roşu atunci
când ajunge la maturitatea biologică. La culturile protejate 40% din producţia totală se obţine la
primele recoltări.
Rezistenţe: HR: Tm:0

E20B.20011 F1

Irene F1

Ardei de tip blocky timpuriu şi extrem de productiv, cu fructe de culoare alb-verzuie, formă
alungită şi pulpă groasă. Planta este compactă, viguroasă şi leagă continuu. Fructele au
dimensiuni de 70-80 x 120-140 mm. Această varietate are rezistenţă la virusul petelor de bronz
(TSWV) şi la Xanthomonas vesicatoria (Xv) fapt care o recomandă atât pentru culturile în spaţii
protejate cât şi în câmp deschis.
Rezistenţe: HR: Xcv:1-3/Tm:0 | IR: TSWV:0

Irene F1
12 | Enza Zaden
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Ardei
Clair F1 l NOU

Hibrid nou de ardei gras, tip blocky, culoare roşu intens la maturitate, fructe mari, grosimea
pulpei 7-8 mm. Poate fi cultivat atât în solar cât şi în câmp deschis. Foliaj viguros, acoperire bună
a fructelor, producţie constantă pe întreaga perioadă de vegetaţie.
Rezistenţe: HR: Xcv:1-3/PVY:0-1/Tm:0 l IR: TSWV:0/TEV

Ardei gras conic

Lotta F1
Clair F1

Este o varietate de ardei conic foarte timpurie. Planta este viguroasă, semi-deschisă, cu
internodii scurte. Fructul are dimensiunea de 70 mm la bază şi 130-140 mm lungime, cu pulpă
de grosime mare. Culoarea fructului este alb-verzuie şi se colorează în roșu închis la maturitatea
fiziologică. Lotta este un hibrid foarte productiv, cu fructe uniforme, de o calitate deosebită care
se adaptează uşor la diferite condiţii de cultură, atât în spaţii protejate cât şi în câmp. Prezintă
rezistenţă la Xanthomonas vesicatoria.
Rezistenţe: HR: Xcv:1-3/Tm:0-2

Forma fructului
Hibrid

HR

IR

Timpurietate

Formă/
Culoare

Dimensiune

Comentarii

Ardei gras

Lotta F1

Ardei capia

Blancina F1

Tm:0-2

TSWV:0

Timpuriu

80 x 120

Teseo F1 l NOU

Fructe de culoare alb-gălbuie cu aspect lucios; hibrid
rezistent la virusul petelor de bronz.

E20B.20011 F1

Xcv:1-3/
Tm:0-2

TSWV:0/
Ma/Mi/Mj

Timpuriu

70 x 110

Fructe de culoare galben-verzui, cerate; hibrid rezistent
la virusul petelor de bronz și nematozi.

Bianca F1

Tm:0-2

Timpuriu

80 x 90

Producție timpurie, plantă compactă, fructe uniforme.

Irene F1

Xcv:1-3/Tm:0

TSWV:0

Semi-timpuriu

80 x 120

Fruct cu pulpă groasă, varietate rezistentă la virusul
petelor de bronz.

Clair F1

Xcv:1-3/
PVY:0-1/Tm:0

TSWV:0/
TEV

Timpuriu

80 x 120

Fructe mari, culoare roșu intens la maturitate,
producție constantă pe întreaga perioada de vegetație.

Timpuriu

70 x 140

Foarte productiv, fructe uniforme de culoare albverzuie.

Semi-timpuriu

50 x 230

Fructe de dimensiuni mari (200-220 grame), rezistență
la virusul petelor de bronz.

Timpuriu

15 x 180

Varietate productivă pretabilă pentru ciclu lung de
producție cu fructe uniforme, iuți.

Hibrid de ardei semitimpuriu de tip kapia verde/roşu. Planta este viguroasă cu internodii lungi.
Fructificarea este foarte bună pe întreg ciclul de producţie. Fructele sunt de dimensiuni mari,
40-50 x 210-230 mm, cu 3-4 muchii şi pot atinge o greutate de 200-220 grame. Pulpa este
groasă iar fructul este neted, uniform, cu baza dreaptă. Rezistența intermediară la virusul petelor
de bronz (TSWV) precum şi rezistenţa genetică la virusul mozaicului tutunului (Tm:0) şi virusul
‘Y’ al cartofului (PVY:0) conferă acestui hibrid flexibilitatea necesară cultivării acestuia în condiţii
diferite de cultură, atât în spaţii protejate cât şi în câmp.
Rezistenţe: HR: PVY:0/Tm:0 | IR: TSWV:0

Ardei iute

Hyffae F1

Teseo F1
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Plantă viguroasă cu foliaj bogat ce acoperă foarte bine fructele până la maturitate. Are capacitate
mare de a se adapta la condiţii de stres termic (leagă bine şi continuu atât în condiţii de
temperaturi scăzute cât şi ridicate). Fructele sunt de culoare verde închis şi se transformă în roşu
aprins la maturitatea biologică. Dimensiunile acestuia sunt de 10-15 x 170-180 mm. Varietate
foarte productivă recomandată atât pentru culturile în spaţii protejate cât şi în câmp deschis pe
ciclu prelungit de producţie. Fructele sunt foarte iuţi!
Rezistenţe: HR: Tm:0-2

Ardei gras conic
Lotta F1

Xcv:1-3/
Tm:0-2

Ardei capia
Teseo F1

PVY:0/Tm:0

TSWV:0

Ardei iute
Hyffae F1

Tm:0-2

HR: rezistenţă mare | IR: rezistenţă intermediară | Explicaţiile referitoare la codurile rezistenţelor le găsiţi la pagina 26
Detaliile despre rezistenţele la boli sunt disponibile și pe adresa www.enzazaden.com
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Castraveţi
Castraveți tip cornichon

Severin F1 l NOU

Severin este un hibrid de castraveţi cornichon partenocarpic, extratimpuriu, foarte productiv,
recomandat cultivării pe tot parcursul anului. Fructifică foarte bine în condiții de stres. Formează
fructe uniforme, cilindrice, de culoare verde închis cu lungime de 100-120 mm. Leagă 2-3 fructe
per nod. Recomandat pentru consum în stare proaspătă sau pentru procesare/murare. Se poate
cultiva primăvara în solarii neîncălzite și toamna, dar și în câmp deschis.
Rezistenţe: HR: Ccu l IR: CMV/CVYV/ZYMV/Px

Tumi F1

Tumi este un hibrid de castraveţi cornichon partenocarpic flexibil, tolerant la condiţii de
temperaturi extreme (atât scăzute cât şi ridicate), adaptându-se atât pentru cultura de primăvară
cât și pentru cea de toamnă. Planta este compactă cu lăstarii din copili viguroși. Fructele sunt
uniforme, au lungimea de 12-14 cm, de culoare verde închis cu spini deşi. Recomandat pentru
consum în stare proaspătă sau pentru procesare/murare.
Rezistenţe: HR: Ccu | IR: CMV/CVYV/Px
Severin F1

Tumi F1
16 | Enza Zaden
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Castraveţi
Castraveți tip lung

Diobla F1

Diobla este un hibrid nou de castravete lung, creat de Enza Zaden pentru cultura de primăvară.
Hibridul a fost testat în mai multe țări în ultimii ani și a înregistrat rezultate bune în cultura de
ciclul 1 dar și în ciclu prelungit. Plantele sunt uniforme, compacte, cu port deschis și distanță
mică între internodii. Fructele sunt de culoare verde-închis, au mărime medie și calitate bună.
Varietate timpurie cu productivitate mare adaptată pentru cultivare în seră încălzită.
Rezistențe: HR: Cca/Ccu l IR: Px

Lockheed F1

Plantă generativă cu port deschis, cu rezistenţă bună împotriva făinării şi a virusului mozaicului
castraveţilor. Plantele menţin un raport bun vegetativ / generativ. Forma fructelor este cilindrică,
cu striaţii moderate, iar culoarea este verde închis, strălucitoare. Lungimea medie a fructelor
este de 30-36 cm şi o greutate care poate varia între 350 – 550 grame. Este recomandat pentru
cultura de vară.
Rezistenţe: HR: Ccu | IR: CMV/CVYV/Px
Lockheed F1

Hibrid

HR

IR

Timpurietate

Lungimea
fructului (cm)

Culoare

Comentarii

Castraveți tip cornichon
Severin F1 l
NOU

Ccu

CMV/CVYV/
ZYMV/Px

Extra-Timpuriu

10-12

Verde închis

Producții mari, extratimpurii. Adaptabilitate
la diverse condiții de cultură.

Tumi F1

Ccu

CMV/CVYV/Px

Timpuriu

12-14

Verde închis

Fructe uniforme cu spini deși,

Diobla F1

Cca/Ccu

Px

timpuriu

29-32

Verde închis

Plantă compactă, cu portul deschis,
recomandat pentru cultura de primăvară în
seră încălzită.

Lockheed F1

Ccu

CMV/CVYV/Px

Semi-Timpuriu

30-36

Verde închis

Recomandat pentru cultura de vară.

Castraveți tip lung

HR: rezistenţă mare | IR: rezistenţă intermediară | Explicaţiile referitoare la codurile rezistenţelor le găsiţi la pagina 26.
Informaţiile curente despre rezistenţele la boli sunt disponibile pe adresa noastră de internet www.enzazaden.com
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Salată
Analena

Salată cu căpăţână mare, pentru culturi neprotejate, înfiinţate timpuriu în primăvară şi toamnă.
Frunzele sunt mari, de grosime medie şi formează căpăţâni mari într-un timp foarte scurt.
Culoarea verde deschis a frunzelor face din această varietate una foarte atractivă. Prezintă
rezistenţă mare la mucegai (Bremia).
Rezistenţe: HR: Bl:16-25,27-35EU/Nr:0/Pb | IR: LMV:1

Pronto

Capăţâna are un colorit atractiv, de culoare verde strălucitor, este mare şi bine îndesată. Este
recomandată pentru culturile de primăvară târzie, vară şi toamnă. Prezintă rezistenţă ridicată la
emiterea de tije florifere.
Rezistenţe: HR: Bl:16-24,27,28,30-32EU/TBSV | IR: LMV:1

Analena

Laruna

Laruna este o salată cu căpătâna mare, bine formată. Culoarea este verde proaspăt. Toleranța
mare la înflorire o recomandă pentru culturile de vară – toamnă. De asemenea prezintă rezistență
la afide (Pemphigus bursarius - afidele rădăcinei salatei și Nasonovia ribisnigri- afidele frunzei de
salată).
Rezistenţe: HR: Bl:16-28,30-32EU/Nr:0/Pb/TBSV | IR: LMV:1

Dabi

Dabi este o salată creață tip Lollo Bionda cu creștere rapidă și cu rezistență la afide. Salata este
de dimensiuni mari, cu frunze fine de culoare verde deschis. Este recomandată pentru culturile
de primăvară și toamnă.
Rezistenţe: HR: Bl:16-33EU/Nr:0 | IR: LMV:1/Fol:1

Laruna

Dabi
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Salată

Vinete
Fuzila

Traviata F1

Loka

Dovleac

Salată tip Batavia pentru cultura de câmp. Fuzila are dimensiuni mari și un aspect comercial
deosebit. Este recomandată pentru culturile de primăvară târzie, vară şi toamnă. Prezintă
rezistenţă ridicată la emiterea de tije florifere.
Rezistenţe: HR: Bl:16-28,30-32EU/Nr:0/TBSV | IR: LMV:1/Fol:1

Salată creață tip Lollo Rosa de culoare roșu închis. Salata este compactă, cu frunze rezistente la
microcrăpare și bază plată. Prezintă rezistență la afide.
Rezistenţe: HR: Bl:16-26,28-33,35EU/Nr:0/TBSV | IR:Fol:1

Lea

Lea este o salată creață tip Lollo Rosa destinată producției pe toată durata anului atât în spații
protejate cât și în câmp. Formează căpățâni de dimensiuni medii, cu foliaj de culoare roșu închis.
Rezistenţe: HR: Bl:16-33EU/Nr:0 | IR: Fol:1

Traviata este un hibrid de vinete timpuriu, cu creştere viguroasă, generativă. Fructele sunt de
dimensiuni mari (70 x 170 mm), alungite, ferme, uniforme, de culoare violet lucios. Producţia
este ridicată şi fructifică regulat. Este recomandat atât pentru culturile în spaţii protejate cât şi în
câmp.

Nelson F1

Hibrid timpuriu de dovleac plăcintar, de formă rotundă și coaja gri. Planta este viguroasă,
tip tufă, fructele sunt mari cu greutatea de 5-7 kg. Calitatea fructelor este foarte bună, pulpă
portocalie închisă la culoare, cavitate cu semințe foarte mică. Destinat atât pentru valorificare in
stare proaspătă cât si pentru procesare.

Traviata F1

Loka

Nelson F1

Cultivare
Hibrid

Spații protejate

Traviatal F1

Dimensiunea
fructului

Câmp

x

x

Mare

Fruct
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Vigoare

Maturitate

Comentarii

Peste medie

Timpurie

Producție ridicată, fructe închise la
culoare, alungite..

Plantă

Hibrid

Greutate (kg)

Culoarea cojii

Maturitate

Tip

Vigoare

Comentarii

Nelson F1

5-7 kg

gri

Timpurie

Cu vrej

Peste medie

Plantă viguroasă cu potențial de
producție foarte ridicat.
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Ridichi

Dovlecel
Adelia F1 l NOU

Dovlecel de forma cilindrică. Planta este viguroasă cu internodii scurte. Fructele sunt uniforme,
de culoare albă, uşor verzuie. Tufă fără vreji. Hibridul leagă foarte bine în condiții meteorologice
nefavorabile. Este foarte rezistent la făinare (Sphaerotheca fuliginea). Este recomandat pentru
cultura în spații protejate.
Rezistenţe: IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV

Varietate timpurie. Bulbul are diametrul de 45-50 mm, puţin turtit şi foarte uniform, de un roşu
aprins. Frunzele sunt de dimensiuni medii favorizând legarea bulbilor. Are rezistenţă mare la
crăpare. Datorită adaptabilităţii la temperaturi scăzute se recomandă a fi cultivată în sezonul
rece.

Estella F1

Ardendo174 F1

Adelia F1

Escala F1

Hibrid de dovlecel foarte flexibil cu creştere compactă şi viguroasă. Sistemul radicular este
bine dezvoltat. Fructele sunt cilindrice, uniforme, de culoare albă, uşor verzuie. Este timpuriu şi
asigură o producţie totală ridicată. Este recomandat pentru culturile în câmp unde fructifică chiar
și în condițiile unor temperaturi ridicate.
Rezistenţe: IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV

Hibrid de ridichi de lună cu bulbi rotunzi şi uniformi de culoare roşie. Frunzele sunt de culoare
verde închis, mari şi compacte. Recomandat pentru culturile din sezonul cald (primăvară, vară şi
toamnă). Recoltarea se poate face atât mecanizat cât şi manual. Prezintă rezistenţă intermediară
la Fusarium.
Escala F1

Ardendo174 F1

Estella F1

Cultivare

Hibrid

IR

Timpurietate

Portul plantei

Forma fructului

Culoarea

Comentarii

Adelia F1 l NOU

Px/CMV/ZYMV/
WMV/PRSV

Timpuriu

Tufă fără vrej

Cilindrică

Alb verzuie

Fructe uniforme, recomandat
pentru cultura în spații protejate.

Hibrid

Ardendo174 F1

Px/ZYMV/WMV/
PRSV

Timpuriu

Tufă fără vrej

Cilindrică

Alb verzuie

Foarte productiv, recomandat
pentru cultura în câmp.

Escala F1

Toamna, iarna și
primăvara

x

Estella F1

Primăvara, vara și
toamna

x

HR: rezistenţă mare | IR: rezistenţă intermediară | Explicaţiile referitoare la codurile rezistenţelor le găsiţi la pagina 26.
Informaţiile curente despre rezistenţele la boli sunt disponibile pe adresa noastră de internet www.enzazaden.com
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Perioada de
recoltare

Spații
protejate

Câmp

Tip

Comentarii

x

Roșu rotund

Rezistență mare la crăpare, cultivare în
sezonul rece.

x

Roșu rotund

Bulbi rotunzi și uniformi, recomandat
pentru cultivare în sezonul cald.
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Rezistenţe
Cultura
Tomate

Viruşi

Ciuperci

Nematozi

Ardei
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Viruşi

Declaraţie

Codul

Denumirea ştiinţifică

Cultura

TSWV

Virusul petelor de bronz

Castraveţi

ToMV

Virusul mozaicului tomatelor

ToANV

Tomato apex necrotic virus

Ff

Cladosporium fulvum

Fol

Fusarium oxisporum f.sp.
Lycopersici

For

Fusarium oxisporum f.sp.
radicis-lycopersici

Lt

Leveilula taurica

On

Oidium neolycopersici

Va

Verticilium albo-atrum

Vd

Verticillium wilt

Ma

Meloidogyne arenaria

Mi

Meloidogyne incognita

Mj

Meloidogyne javanica

Tm

Virusul mozaicului tutunului

Codul

Denumirea ştiinţifică

CMV

Virusul mozaicului castraveţilor

CVYV

Virusul galben al nervurilor
castraveţiilor

ZYMV

Virusul mozaicului galben al
dovleceilor

Ccu

Cladosporium cucumerinum

Cca

Corynespora cassiicola

Px

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

LMV

Virusul mozaicului salatei

TSWV

Virusul petelor de bronz

Bacterii

Ss

Sphingomonas suberifaciens
(ex Rhizomonas suberifaciens)

Ciuperci

Bl

Bremia lactucae

Insecte

Me

Macrosiphum euphorbiae

Nr

Nasonovia ribisnigri

Pb

Pemphigus bursarius

Ciuperci

Px

Podosphaera xanthii
(ex. Sphaerotheca fuliginea)

Viruşi

ZYMV

Virusul mozaicului galben al
dovleceilor

Viruşi

Ciuperci

Salată

Dovlecei

Viruşi

PVY

Virusul “Y” al cartofului

TSWV

Virusul petelor de bronz

Bacterii

Xv

Xanthomonas vesicatoria

WMV

Virusul mozaicului pepenilor verzi

Ciuperci

Pc

Phytophthora capsici

PRSV

Papaya ringspot virus

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 “/”.
•D
 acă 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.
•D
 acă 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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