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Odmiany warzyw do szklarni, tuneli i gruntu

Spis treści

Tworzenie ekologicznego świata
Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nowy
katalog poświęcony warzywom ekologicznym.
Hodowlę odmian ekologicznych i produkcję nasion
prowadzimy pod marką Vitalis, która w 2019 roku obchodziła
25 lecie swojego istnienia.
Na przestrzeni tego ćwierćwiecza Vitalis przeszedł drogę
od bycia pionierem do lidera światowego rynku wśród
firm zajmujących się hodowlą odmian i produkcją nasion
ekologicznych.
„Tworzenie ekologicznego świata” to misja Vitalis, której
celem jest hodowla i produkcja odmian dostosowanych dla
producentów warzyw ekologicznych.
Dlatego Vitalis dostarcza na rynek odporne i wiarygodne
odmiany o szerokim spektrum odporności zarówno na
choroby, jak i szkodniki. Przed wprowadzeniem na rynek
nowe odmiany testowane są na polach doświadczalnych,
a także u producentów warzyw ekologicznych. Dzięki
temu mamy pewność, że są one najlepiej dostosowane do
lokalnych warunków glebowych i klimatycznych.

Vitalis Biologische Zaden jest częścią Enza Zaden B.V. a
Enza Zaden z kolei jest światowym liderem pośród firm
zajmujących się hodowlą odmian warzyw. Z połączenia
doświadczenia tych dwóch firm powstawała oferta
najlepszych odmian dla najbardziej wymagających i
profesjonalnych producentów warzyw.
W Polsce Enza Zaden oraz Vitalis reprezentowane są przez
Enza Zaden Poland. Polski oddział Enza został utworzony
w 2003 roku i jest certyfikowany do obrotu ekologicznym
materiałem siewnym przez polską jednostkę certyfikującą.
Zespół naszych reprezentantów jest do Państwa dyspozycji.
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Wszystkie nasze nasiona są produkowane
ekologicznie zgodnie z rozporządzeniem UE (EG) nr
834/2007. Nasz numer rejestracyjny SKAL to 017981.
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Uprawy gruntowe
Polska południowa
Bernard Zioło
605 347 767
b.ziolo@enzazaden.pl
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Uprawy szklarniowe
Agnieszka Wiśniewska
607 777 668
a.wisniewska@enzazaden.pl

Katalog wydrukowano na papierze z certyfikatem EU Ecolabel.
Oznacza to że, papier został wyprodukowany zgodnie z procedurami
ograniczającymi emisję i zużycie energi, zgodnie z normą FSC.

The EU Ecolabel Logo

The EU Ecolabel logo is protected in primary EU law. The following format
applies to correctly reproduce the EU Ecolabel logo in colour or in monochrome
(black and white):
Style:
Location
on
- The logo’s style shall not be
packaging/marketing
modified.
material:
Uprawy szklarniowe
- Other pictures or logos
are not Janas
- Both the EU Ecolabel logo and
Mateusz
allowed to be part of609
the 999
EU 842 the licence number text box
Ecolabel logo.
shall appear on the product or
m.janas@enzazaden.pl
- Text written over the EU
service’s packaging/marketing
Ecolabel logo is prohibited.
material.

Size:
- The logo should be visible
and legible.
- The logo should be no smaller
than 10.6 x 10.6 mm.
Minimum real size

General Restrictions and Specifications:
- The right to use the EU Ecolabel logo shall not infringe the European Commission’s trademark rights.

Uprawy gruntowe
Polska zachodnia
Łukasz Bogaczyk
607 777 276
l.bogaczyk@enzazaden.pl
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-

The previous version of the EU Ecolabel logo shall no longer be used to market the EU
Ecolabel.
- The logo and licence number shall only be used during the validity period of the EU Ecolabel licence.
- The logo must only be used with its corresponding licence number in relation to the specific
product/service for which it has been awarded and/or on its associated promotional material.
- It is prohibited to associate the logo with non-EU Ecolabel awarded products/services or to use it as part
of a licence holding company’s general profile.
- If a licence holder has more than one product registered under a licence, it suffices to indicate the licence
number only once next to the logo on any associated promotional material.
- Only the European Commission, Competent Bodies, and the EU Ecolabel Helpdesk are authorised to use
the EU Ecolabel logo (without a licence number) to promote the EU Ecolabel.
- The logo background must not be transparent if the background on which it placed is patterned.
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Donela

Ilona

Analena

Aferdita

Sałata Masłowa
Donela

Vitrine

Odmiana sałaty masłowej o świeżym zielonym kolorze, przeznaczona
do uprawy wiosną i jesienią.

Nowość, średniej wielkości sałata masłowa, o szybkim tempie
wzrostu, tworząca luźną główkę. Wykazuje wysoką tolerancję na
zagniwanie w całym okresie uprawy.

Ilona (E01D.30542)

Lobela

Średniej wielkości sałata masłowa o szerokim oknie zbiorczym. Do
uprawy wiosną i jesienią w gruncie otwartym. Polecana jest na świeży
rynek oraz do przemysłu.

Ciemnozielona sałata masłowa na lato. Dobra objętość i dobra
tolerancja na wybijanie w pęd kwiatostanowy.

Analena

Casey

Duża sałata, tworząca główkę o świeżym zielonym kolorze. Polecana
do uprawy wiosennej oraz jesiennej w gruncie otwartym oraz tunelu.
Odmiana przeznaczona na świeży rynek oraz do przetwórstwa.

Odmiana sałaty masłowej do uprawy szklarniowej i tunelowej
w okresie późnowiosennym i letnim. Wielkość główek: 250-500
gramów. Odmiana o średnio szybkim tempie wzrostu. Ma płaską i
ładnie zamkniętą podstawę o luźnym pokroju.

Aferdita
Sałata masłowa łatwo tworząca główkę o ciemnym zielonym kolorze.
Wielkość główki średnia do dużej. Nadaje się do uprawy w całym
sezonie w gruncie otwartym. Zaletą jest pełen pakiet odporności.
Szczególnie tolerancyjna na zagniwanie wewnątrz i wybijanie w
pęd kwiatostanowy, charakteryzuje się szerokim oknem zbioru.
Przeznaczona na świeży rynek oraz do przemysłu.

Okres sadzenia i zbioru

Sałata
Masłowa

Odporności

Donela

Bl:16-36EU/Nr:0

Ilona
(E01D.30542)

Bl:16-36EU/Nr:0/Pb

LMV:1

Analena

Bl:16-25,27-35EU/
Nr:0/Pb

LMV:1

Aferdita

Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1

Vitrine

Bl:16-36EU/Nr:0/Pb

LMV:1/
Fol:1

Lobela

Bl:16-28,30-32EU/
Nr:0/Pb

LMV:1

Casey

Bl:16-36EU/Nr:0/Pb

HR

IR

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

HR: wysoka odporność IR: średnia odporność. Objaśnienie kodów odporności znajduje się na stronie 32.
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Sierpień

Wrzesień Październik

Vitrine

sadzenie

Lobela

Casey

zbiór
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Etude

Eduardo

Elmundo

Sałata Lodowa
Etude

Gonzalo

Szybko rosnąca sałata lodowa na pierwsze 2-3 tygodnie sadzenia
wiosną. Etude od lat jest standardową odmianą w tym okresie ze
względu na swoją niezawodność, tempo wzrostu i dobry kształt.

Odmiana do uprawy letniej, szybko się wypełnia, tworząc zwarte
główki o dobrej wadze. Wysoka tolerancja na wybijanie w pęd
kwiatostanowy.

Eduardo

Elmundo

Sałata lodowa z bardzo ładnie ukształtowaną główką i o zdrowej
podstawie. Odmiana charakteryzuje się bardzo stabilnym wzrostem,
niezależnie od warunków pogodowych. Wykazuje wysoką tolerancję
na zagniwanie, dlatego szczególnie polecana do zbioru w okresie
wysokich temperatur. Na glebach cięższych rekomendowana jest
do uprawy od 14 tygodnia do końca sezonu. Na glebach lżejszych w
tygodniach 14-19 oraz 30-33.

Elmundo to średniej wielkości sałata lodowa odpowiednia do
sadzenia od maja (20. tydzień sadzenia) do połowy lipca. Główka
kompaktowa, zwięzła, o płasko okrągłym kształcie i uniesionej
podstawie co ułatwia zbiór i pakowanie.

Sałata Lodowa

Odporności

Etude

Bl:16-27,29,32,34,36EU

Eduardo

Bl:16-36EU/Nr:0/Pb

Gonzalo

Bl:16-36EU/Nr:0/Pb

Elmundo

Bl:16-36EU/Nr:0

Danilo

Bl:16-36EU/Nr:0

Letnia sałata lodowa. Odmiana o silnej odporności na wewnętrzne
zagniwanie i wybijanie w pęd kwiatostanowy. Dzięki jednolitemu
wypełnieniu dobrze nadaje się do zbioru na świeży rynek. Polecana
do uprawy od późnej wiosny do końca lata.

Okres sadzenia i zbioru
Marzec

HR

Danilo

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

HR: wysoka odporność IR: średnia odporność. Objaśnienie kodów odporności znajduje się na stronie 32.

Danilo

6

Sierpień

sadzenie

Wrzesień Październik

zbiór

Gonzalo
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Agila

Melina

Olana

Flexila

Golia

Xavira

Jeluna

Sałata Batawska - Rzymska - Mini Rzymska
Batawska

Okres sadzenia i zbioru

Odporności
HR

IR

Agila

Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1/
Fol:1

Melina

Bl:16-32,34,36EU/Nr:0

LMV:1

Olana

Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1/
Fol:1

Flexila

Rzymska

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień Październik

HR

IR

Golia

Bl:16-36EU/Fol:1

LMV:1/
Ss

Jeluna

Bl:16-32,34,36EU/Nr:0

Mini
Rzymska

Odporności
IR

Xavira

Bl:16-27,29,31,32,
34,36EU/Nr:0/Pb

LMV:1/
Ss

Moonred

Bl:16-26,28-36EU

LMV:1

Rougana

Bl:16-36EU/Fol:1/Nr:0

LMV:1

Xalbadora

Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1

Xiomara

Bl:16-36EU/Fol:1/Nr:0

LMV:1

Ciemnozielony błyszczący mini COS. Polecana do uprawy wiosną.

Okrągła, zielona sałata batawska w typie Noisette o dobrej objętości
i masie główki. Wzniesiony pokrój, gruby liść, ciemny kolor. Bardzo
łatwa w obróbce. Zachowuje bardzo dobrą jakość po zbiorze.
Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień Październik

Marzec

Kwiecień

Olana
Odmiana do uprawy przez cały sezon w otwartym gruncie. Dobra
objętość, wyrównanie i waga. Elastyczna roślina o szerokim oknie
zbiorczym.

Flexila

Okres sadzenia i zbioru

HR

Xavira

Kompaktowa, zielona Batavia do uprawy w całym sezonie w gruncie
otwartym. Wysoka tolerancja na Fusarium. Nie ma tendencji do
skręcania liści w okresie jesiennym. Polecana również na gleby
cięższe.

Melina

Okres sadzenia i zbioru

Odporności

Agila

Maj

Czerwiec

Lipiec

HR: wysoka odporność IR: średnia odporność. Objaśnienie kodów odporności znajduje się na stronie 32.

Sierpień

Wrzesień Październik

Zielona batawia na letnie zbiory. Średnia waga ok. 400 gramów.
Podstawa główki bardzo miękka, łatwa do cięcia. Polecana na świeży
rynek.

Golia
Duży otwarty jasnozielony COS na wiosnę i jesień. Nadaje się
do uprawy na stanowiskach, na których występuje duża presja
Fusarium.

Mini COS o czerwonym błyszczącym kolorze i wzniesionym pokroju.
Zachowuje ładny kontrast koloru czerwonego do zielonego. Wysoka
tolerancja na wybijanie w pęd kwiatostanowy.

Rougana
Potrójnie czerwony midi COS polecany do uprawy na cały sezon.
Ładne żółte wnętrze główki, liście o jasnym czerwonym kolorze o
fakturze liścia sałaty rzymskiej. Dobra waga i objętość. Odmiana z
tolerancją na wybijanie w pęd kwiatostanowy w okresie letnim.

Xalbadora
Sałata w typie Xanadu z ładnym żółtym, smukłym wnętrzem.
Średnio szybkie tempo zamykania główki od góry (wypełniania).
Odmiana o pełnej odporności na mączniaka. Polecana do zbioru od
maja do połowy października.

Xiomara
Elastyczna, nieco niższa odmiana mini COS na sezon jesienny.
Odmiana o dobrej wydajności, tolerancji na skręcanie i wysokiej
tolerancji na zagniwanie.

Jeluna

sadzenie

zbiór

Duży ciemnozielony COS z wysoką tolerancją na zagniwanie
wewnątrz. Średnie tempo wypełnienia główki. Ładnie proste
unerwienie liści. Polecana do uprawy przez cały sezon.

Moonred
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Moonred

Rougana

Xalbadora

Xiomara
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Alzevir

Alonix

Brietta

Vili

Ilema

Loka

Azirka

Lea

Sałata Dębolistna - Lollo Bionda - Lollo Rossa
Alzevir

Ilema

Odmiana sałaty dębolistnej o okrągłym pokroju bez liścia
flagowego. Zachowuje bardzo dobry rozmiar również w lecie.
Odporna na zagniwanie oraz wybijanie w pęd kwiatostanowy.
Dobra podstawa główki, zamknięta, łatwa do czyszczenia.
Polecana do uprawy od wiosny do jesieni.

Duża ciemnozielona sałata w typie Lollo Bionda o okrągłej główce.
Bardzo dobra trwałość i szerokie okno zbiorcze powoduje, że Ilema
jest szczególnie polecana na świeży rynek.

Alonix
Duża czerwona sałata dębolistna. Zachowuje szerokie okno
zbiorcze. Odmiana o ładnej podstawie i błyszczącym kolorze.

Vili

Dębolistna

Okres sadzenia i zbioru

Odporności
HR

IR

Alzevir

Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1

Azirka

Alonix

Bl:16-36EU/Nr:0/Pb

Potrójnie czerwona sałata typu Lollo Rossa z przeznaczeniem na
rynek świeży oraz do przemysłu. Gruby, chrupiący, smaczny liść o
okrągłym kształcie. Wielkość średnia do dużej, o strukturze 3D.

Lollo
Bionda

Odporności

Loka

Odmiana typu Lollo Bionda odznaczająca się dobrą wielkością
oraz atrakcyjnym kształtem i błyszczącym, świeżo zielonym
kolorem liści.

Czerwona Lollo Rossa o bardzo ładnym wiśniowym kolorze, płaskiej
okrągłej główce, wolniejszym wypełnieniu i płaskiej podstawie przez
cały sezon. Liść o grubszym karbowaniu. Odmiana pozostaje zwarta,
bez pęknięć z ładnym kontrastem czerwono-zielonego liścia.

Brietta (E01L.30441)

Lea

Duża i niezawodna odmiana w typie Lollo Bionda. Dobra
tolerancja na skręcanie oraz wysoka tolerancja na zagniwanie.
Zdrowa podstawa główki. Ładny kolor i dobra waga.

Potrójnie czerwona sałata typu Lollo Rossa o intensywnej barwie
liści. Mimo ciemnego koloru dość szybkie tempo wzrostu.
Niezawodna, nawet w niekorzystnych warunkach. Łatwa w zbiorze.
Atrakcyjna prezentacja produktu końcowego oraz dobra trwałość.

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień Październik

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień Październik

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień Październik

Okres sadzenia i zbioru

HR

IR

Brietta
(E01L.30441)

Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1/
Fol:1

Vili

Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1/
Fol:1

Ilema

Bl:16-33EU/Nr:0/Pb

LMV:1/
Fol:1

Lollo
Rossa

Odporności

Marzec

Kwiecień

Okres sadzenia i zbioru

HR

IR

Loka

Bl:16-26,28-33,
35EU/Nr:0

Fol:1

Azirka

Bl:16-36EU/Nr:0

LMV:1

Lea

Bl:16-33,35EU/Nr:0

Fol:1

Marzec

Kwiecień

HR: wysoka odporność IR: średnia odporność. Objaśnienie kodów odporności znajduje się na stronie 32.
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sadzenie

zbiór
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Maratoneta

Benefine

Myrna

Tundra

Acadia

Szpinak

Endywia
Maratoneta

Eliance

Tundra F1

Acadia F1

Odmiana endywii w typie frisee o ciemnozielonych liściach
zewnętrznych i dobrze wypełnionym, jasnożółtym wnętrzu główki.
Odmiana o szerokiej podstawie, najlepiej rośnie w chłodniejszych
warunkach. Bardzo tolerancyjna na wybijanie w pęd kwiatostanowy.
Polecana na świeży rynek oraz do przemysłu.

Odmiana w typie escarola, średniej wielkości, średnio szybkie tempo
wypełniania główki o bardzo dobrej jakości wewnętrznej. Ciemny
kolor zewnętrzny. Odmiana bardzo odporna na skręcanie, w niskich
i wysokich temperaturach. Polecana do nasadzeń od wiosny do
jesieni.

Szpinak do uprawy od wczesnego lata do jesieni. Gruby liść w typie
savoy o ciemnym kolorze i owalnym kształcie.
Odporności HR: Pfs:1-13,15,16

Odmiana szpinaku do uprawy od wiosny do jesieni. Ciemny, gruby,
owalny i wyrównany kształt liścia, o dobrej teksturze.
Odporności HR: Pfs:1-13,15,16

Benefine

Confiance

Odmiana w typ fine frisee, średniej wielkości główka, liście
cienkie, drobno postrzępione. Wysoka wytrzymałość na zimno
wiosną i jesienią. Do uprawy w całym sezonie. Duża liczba żółtych
wewnętrznych liści. Wysoka tolerancja na martwicę tkanek. Łatwa w
uprawie i niezawodna.

Odmiana w typie escarola, główki średniej wielkości, świeży zielony
kolor zewnętrzny z żółtym wypełnieniem. Bardzo duża liczba liści,
szczególnie polecana do produkcji na sałatki. Wysoka tolerancja na
zagniwanie w okresie letnim.

Myrna

Parmance

Typ frisee, główka dobrze wypełniona o atrakcyjnym ciemnym
kolorze i grubo pofalowanym liściu. Niezawodny standard do
przemysłu gwarantujący wysoki plon. Możliwość przetrzymania w
polu.

Odmiana w typie escarola, duża, ciemnozielona endywia do uprawy
letniej i jesiennej. Bardzo dobre wypełnienie główki i wysoka
tolerancja na zagniwanie. Łatwa w uprawie oraz cięciu.

Curlesi
Główka średnia do dużej, liść średnio postrzępiony. Bardzo wysoka
wytrzymałość na zimno wiosną i jesienią. Bardzo dobre wypełnienie.
Duży udział żółtych liści wewnętrznych. Bardzo dobra tolerancja na
martwicę tkanek. Wysoki plon, elastyczność i łatwość w uprawie.

Curlesi
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Eliance

Confiance

Parmance
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Bjorn

Dee Zire

Dee Lite

Flexifort

Ogórek
Bjorn F1

Dee Lite F1

Odmiana jest odpowiedzią na wymagania rynku dotyczące koloru,
jakości i trwałości pozbiorczej owoców. Jest przydatna do nasadzeń
w szklarniach od połowy lutego oraz w późniejszych terminach w
nieogrzewanych tunelach. Zrównoważony rozwój roślin oraz silny
system korzeniowy umożliwiają uprawę na wszystkich rodzajach
podłoży. Dzięki krótkim i generatywnym pędom bocznym odmiana
nie wymaga dużych nakładów pracy przy pielęgnacji roślin.
Dodatkowymi atutami są otwarty pokrój oraz wysoka wydajność
roślin (wytwarzają po 2-4 zawiązki w węźle). Ciemnozielone,
jednolicie wybarwione owoce z dużą liczbą brodawek, utrzymującą
się przez cały okres uprawy. Owoce są dobrze wypełnione, nie
przerastają na grubość, zachowują cylindryczny kształt i pożądane
proporcje. Umożliwia to zarówno zbiory małych owoców, poniżej
10 cm przeznaczonych na ogórki małosolne, jak i większych,
sałatkowych, długości 12-13 cm.

Odmiana w typie LET polecana do uprawy w ogrzewanych
obiektach. Silne, kompaktowe rośliny mają otwarty pokrój, średniej
wielkości liście i średniej długości międzywęźla. Można je prowadzić
w systemie wysokiego drutu lub „na parasol”. Dobrze zawiązują
owoce w niesprzyjających warunkach świetlnych. Ciemnozielone,
cylindryczne owoce z wyraźnym żebrowaniem osiągają długość 2630 cm na pędzie głównym i 31-34 cm na bocznych. Cechuje je duże
wyrównanie i wysoka jakość. Odmiana ma wysoką tolerancję na
wirusa zielonej mozaiki ogórka. (CGMMV)

Flexifort F1
Nowa podkładka przeznaczona głównie do szczepienia ogórka,
która zapewnia roślinie lepszy wigor, a zarazem utrzymuje
balans i generatywność. Atutem podkładki jest wyrównane
kiełkowanie, łatwe szczepienie i zrastanie się z odmianą szlachetną
oraz zapewnienie dodatkowego plonu w trudnych warunkach
pogodowych. Flexifort zapewnia silny system korzeniowy, który
lepiej pobiera składniki odżywcze i wodę, a przede wszystkim chroni
roślinę przed chorobami rozwijającymi się w glebie.

Dee Zire F1
Odmiana ogórka w typie LET o silnym wzroście i dużych liściach.
Cechuje ją przede wszystkim wysoka tolerancja na wirus zielonej
mozaiki ogórka (CGMMV). Wysokiej jakości owoce o ciemnozielonym
kolorze i niewielkiej szyjce, osiągają długość 29-31 cm na pędzie
głównym oraz 33-35 cm na pędach bocznych. Mocny wigor pozwala
utrzymać dobrą kondycję rośliny podczas uprawy w wysokich
temperaturach i dużym nasłonecznieniu. Odmiana polecana do
nasadzeń w szklarniach, zarówno do prowadzenia „na parasol”, jak i
w systemie wysokiego drutu.

Ogórek

Typ

Odporności
HR

IR

Bjorn F1

Ccu

CMV/CVYV/Px

Dee Zire F1

Ccu

CMV/Px/CGMMV

Dee Lite F1

Cca/Ccu

CMV/CVYV/Px/CGMMV

Flexifort F1

Fom:0-2,1.2/Fon:0,1/Foc

Forc

Obiekty
ogrzewane

•
•
•
•

Obiekty
nieogrzewane Długość owocu (cm)

•

12-13
31-34
29-34

•

HR: wysoka odporność IR: średnia odporność. Objaśnienie kodów odporności znajduje się na stronie 32.
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Tomagino

Ardiles

Granadero

Pomidor
Tomagino F1
Odmiana pomidora typu cherry przeznaczona do uprawy
przedłużonej w szklarniach. Rośnie stabilnie przez cały sezon
uprawy, tworząc regularne grona o jednakowej wielkości owocach
o masie 20-22 gramów. Zalety odmiany to przede wszystkim
doskonały smak, bardzo dobra trwałość oraz wysoki plon.
Tomagino jest rekomendowane do produkcji jako grono zbierane w
całości oraz jako tzw. luz.

Ardiles F1
To odmiana o owocach śliwkokształtnych i średniej wadze 40-45
gramów. Odmiana ta tworzy bardzo regularne, duże grona, dzięki
czemu pozwala uzyskać wysokie plony. W segmencie pomidora w
typie plum Ardiles odznacza się wyjątkowo dobrą jakością owoców,
skórka jest bardzo odporna na mikrospękania, przez co pomidory
zostają błyszczące, nawet gdy są już bardzo dojrzałe.

Granadero F1
Odmiana pomidora o wydłużonych owocach o średniej masie
150 gramów, nadająca się do uprawy w tunelach foliowych oraz
w gruncie przy palikach. Cechą charakterystyczną odmiany jest
bardzo dobre wiązanie owoców zarówno w wysokich, jak i niskich
temperaturach oraz wyjątkowa odporność na pękanie, także jesienią
w uprawie gruntowej. Owoce wybarwiają się na intensywnie
czerwony kolor, a szypułka długo utrzymuje zielony kolor, nie żółknie
przy przetrzymaniu owoców na roślinie.
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Pozzano

Enroza

Forenza

Dimerosa

Bellfort

Grifone

Forenza F1

Odmiana pomidora w typie San Marzano, o owocach wydłużonych,
dwukomorowych z charakterystycznym przewężeniem, o średniej
masie owoców 150-160 gramów. Odmiana charakteryzuje się
wysoką odpornością na suchą zgnilizną wierzchołkową i brakiem
zielonej piętki. Owoce mają bardzo dobrą trwałość, mocną skórkę
z charakterystycznym połyskiem, doskonały smak. Pozzano to
odmiana bezkolankowa, przydatna także do zbioru na grona, w
takim przypadku zalecane jest ich regulowanie.

Sprawdzona odmiana pomidora czerwonego, wczesna i plenna,
do uprawy w szklarniach w cyklu przedłużonym. Owoce mięsiste,
wielkości 220-250 gramów, o bardzo dobrym smaku i atrakcyjnym
wyglądzie z połyskiem. Skórka mocna, odporna na mikrospękania
do końca produkcji. Rośliny początkowo o mocnym wzroście, w
późniejszym okresie o otwartym pokroju i poziomo ułożonych
liściach. W zależności od pożądanej wielkości zalecamy regulację
gron do 3 lub 4 owoców.

Enroza F1 (E15A.41717)
Nowa odmiana w segmencie pomidora malinowego do uprawy
przedłużonej w szklarniach, o owocach wielkości 170-200 gramów.
Najważniejsze zalety odmiany to doskonały smak i aromat, który
potwierdzony jest licznymi badaniami, mniejsza podatność na suchą
zgniliznę wierzchołkową i zieloną piętkę oraz doskonałe wiązanie,
dzięki czemu Enroza nadaje się do najwcześniejszych, grudniowych
nasadzeń. Ponadto odmiana tworzy owoce o najbardziej pożądanej
przez ogrodników wielkości – BB i BBB.
Owoce charakteryzują się bardzo dobrą jakością, mają gładką skórkę
bez mikrospękań, intensywny malinowy kolor oraz atrakcyjną, długą
szypułkę.

Dimerosa F1
Mięsista odmiana malinowa przeznaczona do uprawy w
obiektach ogrzewanych, a także na zimno, w krótkich cyklach
(do 8 gron), zarówno na wiosnę jak i na jesień. Średnia masa
owocu to 200-220 gramów. Zalety odmiany to równomierne
wiązanie owoców również przy wysokich temperaturach, mocny
system korzeniowy zapewniający powodzenie uprawy również
na starszych stanowiskach, atrakcyjny malinowy kolor i dobra
trwałość pozbiorcza. Owoce są lekko spłaszczone, z delikatnym
karbowaniem.
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Bellfort F1
Mięsista odmiana nadająca się do uprawy w krótkich cyklach (do 8
gron), zalecana zarówno do nasadzeń wiosennych, jak i jesiennych.
Średnia masa owoców 250-280 gramów. Główne zalety to równe
wiązanie owoców przez cały okres uprawy, wczesność, wysoki
plon, a także jakość owoców – mocna, błyszcząca skórka i brak
mikrospękań. Owoce są lekko spłaszczone, twarde i smaczne,
wybarwiają się na intensywny kolor.

Grifone F1
Odmiana w typie Coeur de Boeuf o średniej masie owocu 300
gramów, sprawdzająca się zarówno w uprawach tunelowych, jak i
w cyklu przedłużonym (zaleca się wtedy szczepienie na podkładce
o cechach wegetatywnych). Odmiana charakteryzuje się dobrym
wiązaniem owoców nawet przy niskim natężeniu światła, stabilnym
wzrostem i wyrównanym owocowaniem.

Owoc

Odporności

Pomidor
Kształt

Masa g

HR

IR

Tomagino F1

20-22

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

On

Ardiles F1

40-45

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

On/Ma/Mi/Mj

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

Granadero F1

150

TR

Obiekty
ogrzewane

Pozzano F1

Obiekty
nieogrzewane

Pomidor

•
Si

•

•

•

•

•

•

Pozzano F1

150-160

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

Enroza F1

170-200

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

Ss

•

•

Dimerosa F1

200-220

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

TSWV/TYLCV/Ss

•

•

Forenza F1

220-250

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

On/Ma/Mi/Mj

•

•

Bellfort F1

250-280

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

TSWV/Ma/Mi/Mj

•

•

Grifone F1

300

ToMV:0-2/ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0

TSWV

•

•

HR: wysoka odporność IR: średnia odporność. Objaśnienie kodów odporności znajduje się na stronie 32.
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Banckers

Sprinter

Tamarín

Abay

Papryka
Banckers F1

Tamarín F1

Odmiana o owocach typu „blok”, do zbioru na zielono. Bardzo
mocny system korzeniowy zapewnia wysoką tolerancję na choroby
odglebowe powodujące uwiądy roślin, ułatwia uprawę na słabszych
glebach. Rośliny z mocnym wigorem, równo wiążące duże, ciężkie
owoce z grubą ścianą co przekłada się na wysokie plony. Banckers
może być uprawiany w zimnych tunelach foliowych i w gruncie
otwartym.

Odmiana do uprawy w zimnych tunelach foliowych. Rośliny
średniowysokie, bardzo równo zawiązujące owoce przez cały
okres uprawy. Tamarin jest odmianą wczesną i bardzo plenną.
Owoce wybarwiają się na ciemnoczerwony kolor, bez mikrospękań,
wielkości 85-90 mm.

Sprinter F1

Abay F1

Rośliny o luźnym pokroju, silnym wigorze i mocnym systemie
korzeniowym. Dzięki tym cechom bardzo dobrze radzi sobie także
na słabszych stanowiskach. Owoce rozmieszczone na zewnątrz
korony, zwykle 4-komorowe, kształtne, przebarwiające się na kolor
czerwony. Skórka mocna, błyszcząca, odporna na mikrospękania.
Wielkość owoców 85-95 mm, średnia masa ok. 250 gramów.
Sprinter może być uprawiany w nieogrzewanych tunelach i w
gruncie otwartym.

Odmiana w typie „blok” o owocach przebarwiających się z
zielonego na atrakcyjny żółty kolor. Duże liście chronią owoce przed
oparzeniami słonecznymi. Owoce z grubą ścianą, czterokomorowe o
średnicy powyżej 90 mm i średniej masie ok. 300 gramów.

Papryka

Kształt i kolor

Odporności
HR

IR

Banckers F1

Xcv:1-3,5/PepMoV/PVY:0-1/Tm:0

TEV

Sprinter F1

Tm:0-3

Tamarín F1

Tm:0-3

Abay F1

Xcv:1-5/Tm:0

TSWV:0

Obiekty
Obiekty
ogrzewane nieogrzewane

Wielkość (mm)

•

•

80 - 85

•

•

85 - 95

•

•

85 - 90

•

•

> 90

HR: wysoka odporność IR: średnia odporność. Objaśnienie kodów odporności znajduje się na stronie 32.
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Uchiki kuri

Orange Summer

Bright Summer

Kaori Kuri

Musquée de Provence

Dynia
Uchiki Kuri

Kaori Kuri F1 (E30R.00041)

Odmiana typu hokkaido. Roślina płożąca zawiązująca owoce na całej
długości pędu w zależności od warunków pogodowych. Owoce o
wydłużeniu przyszypułkowym i jednolitym pomarańczowym kolorze.
Waga owoców od 800 gramów do 1,5 kilograma zależnie od terminu
wiązania, jak i warunków pogodowych. Pierwsze owoce są zazwyczaj
największe, a wyrównanie można zwiększyć poprzez redukcję
zawiązków.

Nowa odmiana w typie hokkaido z dużymi odpornościami, i
atrakcyjnym wyglądzie. Silna, płożąca się roślina o skoncentrowanym
owocowaniu wokół pędu głównego. Liście wzniesione, ocieniające
owoce, pozwalające na przewietrzenie wnętrza rośliny. Owoce o
atrakcyjnej, ciemnoczerwonej barwie, lekko spłaszczone, dobrze
wybarwiajce się na całej powierzchni. Wysoki plon owoców o wadze
1-1,3 kilograma. Odmiana dobrze się przechowuje, gdy owoce zebrane
są bez uszkodzeń mechanicznych.

Orange Summer F1
Najlepiej rozpoznawalna i znana producentom odmiana hokkaido.
Roślina mocna, ekspansywna ale utrzymująca owocowanie przy
pędzie głównym. Owoce o pomarańczowym kolorze i cienkiej
jadalnej skórce. Kształt okrągły, lekko wydłużony przy szypułce.
Owoce wyrównane, o wadze 1,2 -1,4 kilograma.

Bright Summer F1
Silna roślina o wzniesionym pokroju. Nie podatna na mączniaka
i wirusy. Owoce o atrakcyjnym kolorze lekko spłaszczone,
charakteryzujące się białą pręgą w zagłębieniach skórki. Skórka
cienka i mocno błyszcząca. Roślina tworzy od 4 do 6 owoców w
zależności od warunków pogodowych, a ich przeciętna waga 600800 gramów.
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Musquée de Provence
Roślina silnie rosnąca o wysokim potencjale plonotwórczym. Owoce
o wadze 6-10 kg charakteryzujące się mocno żebrowaną skórką.
Miąższ owoców o bardzo intensywnym pomarańczowym odcieniu,
dobrze wypełniający wnętrze. Owoce dobrze się przechowują.
Odmianę tę należy zbierać w fazie koloru ciemnozielonego. Podczas
przechowywania owoce zmieniają kolor na pomarańczowy.

Nelson F1

Dynia

Kształt i kolor

Masa owocu
(KG)

Odporności
IR

Uchiki Kuri

0,8 - 1,5

Orange Summer F1

1,2 - 1,4

Bright Summer F1

0,6 - 0,8

ZYMV/WMV/PRSV

Kaori Kuri F1
(E30R.00041)

1 - 1,3

ZYMV/WMV/PRSV

Musquée de Provence

6 - 10

Nelson F1

3-5

IR: średnio odporny. Objaśnienie kodów odporności znajduje się na stronie 32.

Dynia o szarej, błyszczącej skórce i pomarańczowym miąższu. Wielką
zaletą tej odmiany jest jej wyśmienity smak i intensywny kolor.
Ponadto owoce są niemal całkowicie wypełnione, a komora nasienna
jest niewielka. Owoce są bardzo wyrównane i osiągają masę do 5
kilogramów. Szare zabarwienie skórki ułatwia obieranie, zarówno
mechaniczne, jak i ręczne, gdyż łatwo jest wyodrębnić granice
pomiędzy miąższem a skórką.
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Dunja

Zelia

Yellowfin

Cukinia
Dunja F1
Roślina lekko wzniesiona o otwartym pokroju i bardzo dobrej
zdrowotności. Kompaktowy pokrój zapewnia łatwy zbiór. Owoc
ciemnozielony, cętkowany z niewielką zieloną szypułką. Odmiana ta
cechuje się stabilnym owocowaniem przez cały okres uprawy.

Zelia F1
Roślina wzniesiona o otwartym pokroju. Odmiana z odpornościami
na wirusy. Owoce lekko nakrapiane, co sprawia, że dłużej wyglądają
świeżo po zbiorze. Cukinie o wydłużonym kształcie, niewielkiej zielonej
szypułce z dobrą trwałością.

Yellowfin F1
Roślina o otwartym i wzniesionym pokroju. Owoce cylindryczne o
bardzo atrakcyjnym intensywnym żółto-pomarańczowym kolorze.
Niewielki udział owoców o zakrzywionym kształcie. Owoce zakończone
żółtą trwałą szypułką. Odmiana o wysokim plonie, bardzo wydajna.

Cukinia

Odporności
Kształt i kolor

IR

Dunja F1

Px/ZYMV/WMV/PRSV

Zelia F1

Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV

Yellowfin F1

Px/CMV

HR: wysoka odporność IR: średnia odporność. Objaśnienie kodów odporności
znajduje się na stronie 32.
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Chinook

Comanche

Por
Chinook F1

Cherokee F1

Bardzo wczesna odmiana mieszańcowa do uprawy w tunelach,
pod przykryciami oraz w gruncie otwartym na wiosnę. Bardzo
wysoka tolerancja na warunki stresowe oraz wybijanie w pęd
kwiatostanowy. Tworzy długą białą łodygę już od wczesnej fazy
wzrostu.

Jesienna odmiana mieszańcowa do sadzenia od połowy maja
do połowy czerwca. Wykazuje wysoką tolerancję na wciornastka
i szybko regeneruje się po warunkach stresowych. Roślina o
wzniesionym pokroju, ciemnym liściu i szerokim oknie zbioru (nie
przerasta na grubość).

Comanche F1

Oslo F1 (E65D.099)

Wczesnojesienny mieszaniec o dłuższej łodydze. Świetnie nadaje się
do sprzedaży na sztuki, pęczki, w skrzynki oraz do przemysłu. Dzięki
bardzo dobremu wyrównaniu może być uprawiana także z siewu
bezpośredniego.

Nowość – odmiana późnojesienna/zimowa. Polecana do sadzenia po
połowie czerwca. Sadzona w lipcu nadaje się do przezimowania w
polu. Liść mocno wzniesiony, ciemny niebiesko-zielony. Mieszaniec
ten wykazuje bardzo wysoką tolerancję na wciornastki. Łodyga łatwa
w czyszczeniu. Odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym.

Por

Miesiące zbiorów
Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień Październik Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Chinook F1
Comanche F1
Cherokee F1
Oslo F1 (E65D.099)

Cherokee
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Oslo
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Herslo

Mardi

Celesta

Pearl

Kalafior i Rzodkiewka
Kalafior

- Herslo F1

Średniowczesna odmiana kalafiora przeznaczona do zbioru latem i
jesienią. Liście mocne, ciemnozielone, wzniesione dobrze okrywają
zwięzłe, białe róże. W dobrych warunkach uprawowych róże
osiągają wielkość do 2 kilogramów, mogą być przeznaczone także na
różyczkowanie.

Kalafior

- Mardi F1

Odmiana do uprawy na świeży rynek, w okresie od wiosny do
jesieni. Okres wegetacji 70-80 dni. Liście wzniesione, mocne.
Róże twarde, zwięzłe, dobrze okryte, bez tendencji do żółknięcia i
omszenia.

Vikora

Preludio

Kalarepa i Koper włoski (Fenkuł)
Rzodkiewka

- Celesta F1

Odmiana bardzo stabilna w uprawie w zimnych i mokrych
warunkach wiosną i jesienią, jak i podczas letnich upałów. Polecana
do uprawy zarówno w tunelach foliowych, jak i w gruncie otwartym.
Zgrubienia okrągłe czerwone z połyskiem i cienkim korzeniem to
cechy wyróżniające tę odmianę. Zgrubienia, jak i liście rzodkiewki
zachowują świeżość nawet podczas krótkotrwałego przechowywania
i transportu do klienta. Celesta charakteryzuje się wysoką tolerancją
na mączniaka rzekomego oraz wysoką tolerancją na uprawę w
monokulturze (odporność na czernienie zgrubień).

Rzodkiewka

Kalarepa

- Vikora F1

Odmiana przeznaczona do uprawy od późnej wiosny do jesieni w
gruncie otwartym. Zgrubienia białe, bardzo wyrównane o cienkiej
skórce z wysoką odpornością na pękanie. Liść gruby ciemnozielony z
odpornością na mączniaka prawdziwego.

Fenkuł

- Preludio F1

Odmiana charakteryzuje się kompaktowym i mocno wzniesionym
pokrojem. Preludio wytwarza bardzo wyrównane, okrągłe
zgrubienia o gładkiej skórce i handlowym wyglądzie – ładny kontrast
bieli zgrubienia z zielonym kolorem łodyg. Odmiana cechuje się silną
tolerancją na wybijanie w pęd kwiatostanowy, dzięki czemu może
być uprawiana wiosną. Z kolei wysoka zdrowotność tej odmiany
umożliwia jej uprawę jesienią z nasadzeń lipcowych na zbiór w
październiku.

- Pearl F1

Pierwsza biała okrągła rzodkiewka do uprawy w gruncie otwartym
na świeży rynek oraz do przemysłu.
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Bellezia

Letizia

Marian

Staro

Peione

Marino

Zioła
Rukola -

Bellezia

Odmiana rukoli polecana do uprawy letniej o ciemnej barwie
i charakterystycznym, bogatym ząbkowaniu liści. Wysoki plon,
bardzo dobra trwałość pozbiorcza, średnia odporność na
mączniaka rzekomego.

Rukola -

Letizia

Bardzo wczesna odmiana rukoli, dająca wysoki plon i późno
wybijająca w pędy kwiatowe. Liście ciemnozielone z dobrym
ząbkowaniem, długo utrzymują świeżość po zbiorze i pakowaniu.
Średnia odporność na mączniaka rzekomego i wysoka tolerancja
na grzyby z rodzaju Fusarium.

Bazylia

- Marian

Standardowa odmiana bazyli do uprawy w doniczkach i systemie
NFT. Rośliny o zwartym i wyrównanym pokroju z gęsto osadzonymi
liśćmi. Zaletą tej odmiany jest średnia tolerancja na mączniaka
rzekomego.

Bazylia

- Keira

Nowa odmiana bazyli do uprawy doniczkowej o szybkim wzroście
i wyrównanym pokroju rośliny. Długo zachowuje trwałość i świeży
wygląd po wprowadzeniu do handlu. Bardzo dobrze sprawdza się
w przetwórstwie. Odmiana ta daje dużą masę liściową nawet w
gorszych warunkach uprawy. Keira może być uprawiana w nieco
niższych temperaturach.

Szczypiorek

- Staro

Wczesna odmiana o grubych i ciemnozielonych rurkowatych listkach.
Polecana do wszystkich metod uprawy z przeznaczeniem na zbiór
pęczkowy, jak również do przetwórstwa.

Pietruszka

- Argon

Odmiana pietruszki naciowej, płasko listnej w typie Commun. Bardzo
wysoki plon handlowy. Liście uniesione do góry o ciemnej barwie i
bardzo aromatycznym smaku. Duża tolerancja na mączniaka rzekomego.
Polecana do uprawy z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia oraz
do przemysłu.

Pietruszka

- Peione

Nowa odmiana w typie Gigante d‘ Italia. Bardzo wyrównane pędy o
ciemnych zielonych liściach i większym rozmiarze niż standard. Duży
plon handlowy. Polecana na świeży rynek oraz do przetwórstwa. Dobra
odporność na mączniaka rzekomego.

Koper

- Goldkrone

Tetraploidalna odmiana kopru o wyjątkowo wysokim plonie. Ze względu
na spowolnioną tendencję wybijania w pędy nasienne możliwe jest cięcie
na pęczki w długim czasie. Odmiana polecana do uprawy na świeży rynek
i do przetwórstwa.

Kolendra

- Marino

Lubczyk

Wysoko plonująca odmiana kolendry o delikatnych i mocno
fryzowanych listkach. Wolno wybija w pędy nasienne, co zapewnia
wysoki plon bardzo aromatycznych pędów.

Szałwia

- Fanni

Melisa

Odmiana szałwi o szybkim i wyrównanym wzroście. Liście
jasnozielone, stosunkowo szerokie, wcześnie tworzą pożądaną
masę handlową. Odmiana ta wykazuje tolerancję na choroby
grzybowe zwłaszcza z rodzaju Pythium.

Oregano

- Elsbetha

Wczesna odmiana o bardzo szybkim wzroście i wysokim plonie.
Duże, ciemnozielone, płaskie liście z atrakcyjnymi wcięciami.
Bardzo intensywny aromat. Odmiana bardzo łatwa w uprawie.

- Citrina

Odmiana melisy o dużych, sercowatych listkach. Przeznaczona do
wszystkich typów uprawy.
Posiada wyjątkowy, specyficzny aromat z wyraźną nutą zapachu
cytryny.

- Paula

Odmiana o płożącym do półwzniesionego typie wzrostu. Wytwarza
duże, owalne liście o jasnozielonym, świeżym odcieniu. Posiada
bardzo intensywny aromat. Polecana na świeży rynek jak i do
przetwórstwa – głównie suszenie.

Tymianek

- German Winter

Odmiana selekcji Enza Zaden o wzniesionym pokroju i
ciemnozielonej barwie liści. Posiada bardzo intensywny aromat.
Nasiona po wysiewie wymagają dostępu światła i odpowiednio
wilgotnego podłoża.

Elsbetha

Citrina

Resistance Makes The Difference:
Nowa generacja odmian ziół, wyróżniających się
odpornościami na choroby, wydłużoną trwałością
pozbiorczą i tolerancją na niższe temperatury.
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Odporności
Nazwa patogenu

Nazwa choroby

Kod

Nazwa łacińska patogenu

Nazwa choroby

Kod

Sałata
Wirus
Lettuce mosaic virus

Wirus mozaiki sałaty

Mszyca
LMV

Grzyb
Bremia lactucae

Mączniak rzekomy

Bl

Fusarium oxysporum f.sp. lactucae

Fuzaryjne więdnięcie

Fol

Macrosiphum euphorbiae

Mszyca ziemniaczana smugowa

Me

Nasonovia ribisnigri

Mszyca porzeczkowo-sałatowa

Nr

Pemphigus bursarius

Mszyca korzeniowa

Pb

Bakteria
Sphingomonas suberifaciens

Korkowatość korzeni

(ex Rhizomonas suberifaciens)

Szpinak

Rukola

Grzyb
Peronospora farinosa f.sp. spinaciae

Mączniak rzekomy

Ss

Wirus
Pfs

Hyaloperonospora parasitica

Mączniak rzekomy

Hp

Papryka
Wirus

Bakteria

Chili veinal mosaic virus

Wirus pstrości nerwów papryki chili

ChiVMV

Cucumber mosaic virus

Wirus mozaiki ogórka

CMV

Pepper mottle virus

Wirus pstrości papryki

PepMoV

Fusarium oxysporum f.sp. capsici

Fuzaryjne więdnięcie papryki

Foc

Pepper yellow mosaic virus

Wirus żółtej mozaiki

PepYMV

Phytophthora capsici

Zgnilizna

Pc

Potato Y virus

Wirus Y ziemniaka

PVY

Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)

Mączniak prawdziwy

Lt

Tobacco etch virus

Wirus wżerkowatej plamistości tytoniu

TEV

Wirus brązowej plamistości pomidora

TSWV

Tomato spotted wilt virus

Tobamovirus group
Pepper mild mottle virus

Wirus łagodnej pstrości nerwów papryki

PePVMoV

Tobacco mild green mosaic virus

Wirus łagodnej zielonej mozaiki tytoniu

TMGMV

Tobacco mosaic virus

Wirus mozaiki tytoniu

TMV

Tomato mosaic virus

Wirus mozaiki pomidora

ToMV

Ralstonia solanacearum

Śluzak ziemniaka

Rs

Grzyb

Nicienie
Meloidogyne incognita

Guzak północny

Mi

Meloidogyne arenaria

Guzak północny

Ma

Guzak północny

Mj

Meloidogyne javanica

Bakteria
Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria

Bakteryjna plamistość

Xcv

Pomidor
Wirus

Grzyb
Brunatna plamistość liści

Pepino mosaic virus

Wirus mozaiki pepino

PepMV

Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)

Tobacco mosaic virus

Wirus mozaiki tytoniu

TMV

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Fuzaryjne więdnięcie pomidora

Fol

Tomato spotted wilt virus

Wirus brązowej plamistości liści

TSWV

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

Fuzarioza szyjki korzeniowej

For

Tomato mosaic virus

Wirus mozaiki pomidora

ToMV

Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)

Mączniak prawdziwy

On (ex Ol)

Tomato yellow leaf curl virus

Wirus żółtej mozaiki pomidora

TYLCV

Stemphylium lycopersici

Septorioza pomidora

Ss

Verticillium albo-atrum

Wertycylioza pomidora

Va

Verticillium dahliae

Wertycylioza pomidora

Vd

Bakteria
Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis
”Xanthomonas vesicatoria (Xanthomonas
campestris pv. vesicatoria)”
Ralstonia solanacearum

Rak bakteryjny pomidora

Cmm

Bakteryjna plamistość

Xcv

Śluzak ziemniaka

Rs

Stres biotyczny
Silvering

Srebrzystość liści

Si

pomidora

Ff (ex Cf)

Nicienie
Meloidogyne arenaria

Guzak północny

Ma

Meloidogyne incognita

Guzak północny

Mi

Meloidogyne javanica

Guzak północny

Mj

Ogórek
Wirus

Grzyb

Cucumber green mottle mosaic virus

Wirus zielonej mozaiki ogórka

CGMMV

Cladosporium cucumerinum

Parch dyniowatych

Ccu

Cucumber mosaic virus

Wirus mozaiki ogórka

CMV

Colletotrichum orbiculare

Antraknoza dyniowatych

Co

Cucumber vein yellowing virus

Wirus żółknięcia nerwów liści

CVYV

Corynespora cassiicola

Korynesporoza dyniowatych

Cca

Fuzaryjna zgorzel naczyniowa

Cucurbit yellow stunting disorder virus

Wirus żółtej karłowatości dyniowatych

CYSDV

Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum

Papaya ringspot virus

Wirus pierścieniowej plamistości papai

PRSV

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum

Fuzarioza szyjki korzeniowej

For

Watermelon mosaic virus

Wirus mozaiki arbuza

WMV

Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

Mączniak prawdziwy dyniowatych

Px (ex Sf)

Zucchini yellow mosaic virus

Wirus żółtej mozaiki cukini

ZYMV

ogórka

Foc

Cukinia
Wirus
Cucumber green mottle mosaic virus

Wirus zielonej mozaiki ogórka

Grzyb
CGMMV

Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

Papaya ringspot virus

Wirus pierścieniowej plamistości papai

PRSV

Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum

Squash mosaic virus

Wirus mozaiki cukni

SqMV

Fusarium oxysporum f.sp. lagenariae

Zucchini yellow mosaic virus

Wirus żółtej mozaiki cukini

ZYMV

Watermelon mosaic virus

Wirus mozaiki arbuza

WMV

Cucumber mosaic virus

Wirus mozaiki ogórka

CMV

Mączniak prawdziwy dyniowatych
Fuzaryjna zgorzel naczyniowa
ogórka
Fuzaryjne więdnięcie cukini
Fuzaryjna zgorzel naczyniowa

Fusarium oxysporum f.sp. melonis

melona

Px (ex Sf)
Foc
Fol
Fom

Dynia
Wirus
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Grzyb

Papaya ringspot virus

Wirus pierścieniowej plamistości papai

PRSV

Watermelon mosaic virus

Wirus mozaiki arbuza

WMV

Zucchini yellow mosaic virus

Wirus żółtej mozaiki cukini

ZYMV

Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

Mączniak prawdziwy dyniowatych

Px
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Certificateno: 1279360

Documentary evidence to the operator according to Article 29 (1)
of Regulation (EC) No. 834/2007

ORGANIC CERTIFICATE
The operator:

Vitalis Biologische Zaden B.V.
Vitalis Biologische Zaden B.V. \\ Hengelderweg 6, 7383 RG VOORST, NETHERLANDS
Skal number 017981 \\ Certificate number 1279360\\ NL-BIO-01

This certificate has been issued on the basis of Article 29 (1) of Regulation (EC) No. 834/2007 and
Regulation (EC) No. 889/2008 for:

1.

Agriculture
Agriculture and related service activities

2.

Wholesale and retail trade
Wholesale trade

3.

Other business support activities n.e.c.
Other business support activities

The operator has submitted his activities under control and meets the requirements laid down in the
named regulations. This implies that the products and/or processes mentioned meet the requirements
for organic production.
This certificate is valid from 09 May 2019 to 31 December 2020 as laid down in the Annex and under
defined circumstances.

N. Klijn, general manager
Zwolle, 09 May 2019
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NL-BIO-01

latest date of inspection: 09 April 2019

P.O.Box 384

T +31(0)38 426 81 81

info@skal.nl

NL-8000 AJ Zwolle

F +31(0)38 426 81 82

www.skal.nl
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Vitalis Biologische Zaden B.V.
Hengelderweg 6
7383 RG Voorst Nederland
Tel: +31 (0)575-502648
e-mail: info@biovitalis.eu
Website: www.biovitalis.eu/pl

Vitalis jest dostawcą nasion organicznych dla:
Enza Zaden Poland Sp. z o. o.
ul.Puławska 543/17
02-844 Warszawa
Tel. +48 22 64 95 207
e-mail: zamowienia@enzazaden.pl
www.enzazaden.pl
www.facebook.com/EnzaZadenPoland

