Pomidorai

2012

Vidutiniai |
Klasikiniai apvalūs
Nors ypatingų tipų auginimas didėja, bet rinkoje vis dar
dominuoja klasikiniai apvalūs vidutinio dydžio pomidorai.
Enza siūlo platų pasirinkimą savo išvestų veislių, kuriose
suderintas ir skonis ir kokybė ir derlingumas.

Pureza
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Pokuoti kekėmis ir pavieniui; apvalūs.
HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1 | IR: On | Wi+
80-85g pavienių, 90-100g auginant kekėmis po 6.
Naujas vidutinio dydžio hibridas, tiekiantis
ankstyvą vienodai nusispalvinusių vaisių derlių, o
dėl atviro augalo tipo , jis neimlus darbui.

Careza
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Apvalūs; pavieniams.
HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR: On | Wi+
85-95g
Standartinis tiek auginant pavienius tiek po šešis.
Aukštas derlius.

Ingar
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos
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Apvalūs; pavieniams.
HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1/For | Wi+
100g
Plačiai žinomas standartas, auginant 100g
pavienius.

Diamantino
Segmentas
Apvalūs; kekėmis ir pavieniams.
Atsparumai
HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR: On | Wi+
Dydis
95-105g pavienių, 115-135g kekėmis po 5.
Pastabos
Stipri žalioji kekės dalis, stiprus prieš Pepino
		simptomus, labai ankstyvas, geras atsparumo
		miltligei lygis.

Dirk
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Apvalūs; kekėmis ir pavieniams.
HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR: On | Wi+
100-110g pavienių, 115-135g kekėmis po 5.
Kiek stipresnis augalas, lyginant su Diamantino.

Diamantino

Ingar

Careza

Diamantino
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Kokteiliniai
Enza nuo pat pradžių daug dirbo išvedant intensyvaus skonio
kokteilinius kai, Aranca ir Campari tapo kokteilinių etalonais.
Annamay yra naujas standartas šioje grupėje, suderinantis
aukštą derlių ir intensyvų skonį.

Annamay
Segmentas
Kekėmis ir pavieniams.
Atsparumai
HR: ToMV/Ff:1-5/VaVd/Fol:0, | IR: On | Wi+
Dydis
35-40g kekėmis po 6-9.
Pastabos	Naujas puikus derliaus tiekėjas su 		
kompaktiškomis kekėmis ir ypatingu skoniu.
Augalas gero vešlumo, vidutiniškai atsprus
miltligei.

Aranca
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Kekėmis ir pavieniams.
HR: ToMV/Ff:1-5/VaVd/Fol:0,1 | Wi+
35-40g kekėmis po 6-8.
Plačiai žinomas standartas, mėgstamas dėl 		
saldaus skonio.

Campari
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Kekėmis ir pavieniams.
HR: ToMV/VaVd/Fol:0,1/For | IR: Ma/Mi/Mj | Wi+
45-50g kekėmis po 6-8.
Campari užėmė kokteilinių skonio etalono vietą.

Temptation
Segmentas
Kekėmis ir pavieniams.
Atsparumai
HR: ToMV/Ff:1-5/VaVd/Fol:0,1/For | Wi+
Dydis
60-70g
Pastabos	Intensyvus kokteilinių skonis suderintas su 		
didesniu dydžiu.
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Mini ir midi slyviniai
Vartotojai reikalauja skonio ir įvairumo. Mini ir midi slyviniai
yra pripažinti dėl skonio, “traškaus kąsnio” ir yra vis auganti
vertinama ypatinga prekė prekybos tinkluose. Enza Zaden
siūlo novatorišką asortimentą su tokiomis naujovėmis kaip
Ardiles ,iš midi, ir Garincha, iš mini, kuriuose dera pagerintas
derlius ir auginimo ypatybės.

Garincha
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Pavieniams.
HR: ToMV/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
11-12g
Santa-tipo ilgomis kekėmis, saldaus skonio
vaisiai su ”traškiu kąsniu” -tai kas ir padarė šį
tipą populiariu. Garincha yra atsparus vaisių
kritimui,gerai vystosi ir paskutinis kekės vaisius.
Atviro tipo augalas su vidutinio dydžio lapais.

Sunstream
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos
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Kekėmis ir pavieniams.
HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1
20-25g kekėmis po 10-14.
Sunstream yra žinomas dėl jo “mini bloky”
pipirų formos, o tai ir yra traškaus kąsnio ir
stipraus skonio indikatorius, užtikrinantis hibrido
populiarumą. Augalas stiprus.

Vespolino
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Kekėmis ir pavieniams.
HR: ToMV/Fol:0,1 | IR:Ma/Mi/Mj | Wi+
25-30g kekėmis po 8-10.
Pailgintos slyvos formos, mini-San Marzano
tipo, tiekiantis ilgas vienodas kekes su giliai
raudonais, išskirtinio skonio vaisiais. Atsparus
trūkinėjimams. Ankstyvas derėjimas. Augalas
vešlus, atviro tipo.

Ardiles
Segmentas
Atsparumai

Kekėmis ir pavieniams.
HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR: Wi+
IR: On/Ma/Mi/Mj
Dydis
35-40g
Pastabos
Naujas patrauklus mini-slyvinis hibridas,
tiekiantis puikios kokybės ir skonio vaisius, kartu
		su puikiais augalo atsparumais. Atviro tipo
augalas su trumpais kompaktiškais lapais.

Matthew
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Garincha

Oranžiniai mini slyviniai.
HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR: Wi+
32-36g
Patraukli oranžinė spalva ir geras skonis. Stiprus
augalas, kurį reikia auginti generatyviai.

Matthew
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Slyviniai

Slyvinė forma yra pietų skonio ženklas ir tai kelia populiarumą
tarp vartotojų.

Loreto
Segmentas
Pavieniams; slyviniai.
Atsparumai
HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1
Dydis
70g
Pastabos	Vidutinio dydžio geros kokybės slyviniai
pomidorai ant stipraus augalo nešildomiems
stikliniams ir plėveliniams šiltnamiams.

Savantas
Segmentas
Kekėmis ir pavieniams.
Atsparumai	HR: ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For
Dydis
95-100g kekėmis po 5-6.
Pastabos	Standartinis slyvinis pomidoras šildomiems
šiltnamiams.

Naram
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos
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Kekėmis ir pavieniams.
HR: ToMV/Ff:2,4/Va/Vd/Fol:0,1 | IR: Ma/Mi/Mj
100-110g
Šildomiems ir mažai šildomiems šiltnamiams.

Vyšniniai

Pripažinti ir vertinami dėl subalansuoto saldžiarūgščio skonio,
tuo užsitikrinę savo vietą asortimente.

Claree
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Pavieniams.
HR: ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1 | IR: Wi+
15-16g
Produktyvus pavienių vyšninių standatas.

Nectar
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Pavieniams.
HR: ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1 | IR: Wi+
15-18g
Standartiniai vyšniniai nešildomiems šiltnamiams
su ilgomis kekėmis ir puikiu skoniu. Atsparus
trūkinėjimams.

Toronjina
Segmentas
Oranžiniai vyšniniai; pavieniams.
Atsparumai
HR: ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1
Dydis
18-22g
Pastabos	Aukštas intensyviai oranžinių puikaus skonio
vaisių derlius. Šie stiprūs augalai turėtų būti
auginami generatyviai.
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Poskiepiai
Kai reikia papildomos jėgos, Enza siūlo vešlius, su ryškia
generatyvumo tendencija poskiepius, kurie puikiai tinka ir
stipriom veislėm.

Efialto
Atsparumai
Augs
Pastabos

 R: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1/For
H
IR: Ma/Mi/Mj
Vešlus poskiepis su ryškia generatyvumo
tendencija.
Efialto yra poskiepis su generatyvumo 		
tendencija, todėl jis idealus, skiepijant veisles,
kurioms reikia vešlumo, bet ne tiek daug, kiek
to suteikia labai vegetatyvūs poskiepiai. Efialto
lengvai dygsta, dėl to skiepijimas paprastesnis.

Estamino
Atsparumai
Augs
Pastabos
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HR:
ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0-2/For
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Vidutiniškai generatyvus.
Estamino suteikia daugiau jėgos negu Efialto,
taigi yra pritaikytas veislėms, kurioms reikia
daugiau jėgos geram derėjimui. Estamino lengvai
ir gerai dygsta, dėl to skiepijimas paprastesnis.

Maži ”beef” pomidorai
Enza Zaden beef pomidorai suderina per visą vasarą
išsilaikantį originalų skonį, gerą kokybę ir augalo atsparumą.

Cindel
Segmentas
Pavienių derliui; pratęstai ir trumpai kultūrai.
Atsparumai
HR:ToMV/Va/Vd/Fol0,1
Dydis
120-150g neformuojant kekių.
Pastabos	Gerai žinomas ir populiarus standartas, tiekiantis
labai vienodą ir labai ankstyvą produkciją.
Patikimas, lengvai auginamas.

Kanavaro

E 26.34064

Segmentas
Pavienių derliui; pratęstai kultūrai.
Atsparumai	HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1/For
IR: On/Ma/Mi/Mj
Dydis
130-160g neformuojant kekių.
Pastabos
Kanavaro yra vešlaus pusiau atviro augolo
tipo, jo kekės vystosi greitai.Kanavaro yra gero
patvarumo vasarą, jis tiekia aukštos kokybės,
skanius, plokščiai apvalius tvirtus pomidorus.

Enza Zaden | 11

Vidutinio dydžio ’’beef’’
pomidorai
Nauji produkyvūs pomidorai kaip Berberana su plačiu
atsparumų modeliu gerai dera su augintojų mėgstamais
standartais kaip Buran ir Rally.

Alboney
Segmentas
Pavienių derliui; pratęstai kultūrai.
Atsparumai
HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR: On
Dydis
160-180g neformuojant kekių.
Pastabos
Lengva auginti; stresams atsparūs prailgintai
		kultūrai šildomuose šiltnamiuose. Puikios
kokybės vienodi vaisiai per visą sezoną.

Fizuma
Segmentas
Atsparumai
Dydis

E 27.34494

Pavienių derliui; trumpai kultūrai.
HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR:On
160-190g neformuojant, 200-230g formuojant
po 4.
Pastabos
Naujas hibridas atlaikęs bandymus Rusijoje ir
Lenkijoje. Augalą reikia auginti generatyviai,
nes jis pusiau atviras, stipriai augantis, greitai
auginantis kekes su 200gr puikios kokybės
		pomidorais. Gerai mezga ir prie žemo 		
apšviestumo, aukštas bendras ir labai ankstyvas
derlius.
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Belle
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Pavienių derliui; pratęstai kultūrai.
HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1
170-210g neformuojant
Numeris 1 tarp stambiavaisių pomidorų,
vertinamas visame pasaulyje už patikimumą,
nereiklumą.

Amaneta
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Felinto
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Pavienių derliui; trumpai ir pratęstai kultūrai.
HR: ToMV/VaVd/Fol:0,1/For
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
170-210g neformuojant.
Amaneta tai naujas hibridas tinkamas tiek trumpai
tiek pratęstai vegetacijai su plačiu atsparumų 		
modeliu. Amaneta reguliariai mezga tiek šaltomis 		
tiek karštomis sąlygomis, tiekdama 170-210g 		
vienodos formos, dydžio, patrauklaus skonio 		
vaisius.

E 27.34491
Pavienių derliui; trumpai kultūrai.
HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1/For
170-200g neformuojant, 210-230g formuojant
po 4.
Stiprus, trumpais tarpubambliais augalas, gerai
mezga net augdamas vegetatyviai . Plokščiai
apvalūs vaisiai puikios kokybės ir puikiomis
sandėliavimo savybėmis.

Mondial
Segmentas
Atsparumai
Dydis
Pastabos

Pavienių derliui; trumpai kultūrai.
HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
180-200g neformuojant.
Patikimas ir nereiklus. Stabilus 180g pomidorų, 		
žinomų dėl puikaus skonio, tiekėjas.
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Rally
Segmentas
Pavienių derliui; trumpai kultūrai.
Atsparumai	HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Dydis
220-250g neformuojant.
Pastabos
Gearai žinomas hibridas suderinantis stambius 		
blizgančius vaisius ir gerą jų skonį. Stipraus, bet 		
vis tik atviro augalo tipo.

Buran
Segmentas
Atsparumai

Pavienių derliui; trumpai ir prailgintai kultūrai.
HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Dydis
200-230g neformuojant.
Pastabos	Populiarus reguliariai tiekiantis gausią
aukštos kokybės “beef” pomidorų produkciją.
Generatyvus, atviro augalo tipo, gerai mezgantis.
Skanūs stambiavaisiai pomidorai.

Berberana
Segmentas
Pavienių derliui; trumpai kultūrai.
Atsparumai	HR: ToMV/Ff:1-5/Va/Vd/Fol:0,1
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Dydis
280-320g neformuojant.
Pastabos
Berberana - tai produkcija. Labai ankstyva ir
didelė produkcija stambių “beef” pomidorų.
Stiprus augalas suteikia atsparumą stresui dėl
staigių klimatinių sąlygų pokyčių.

Mondial
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Buran

Įsipareigojimai
Visi aprašymai, rekomendacijos ir iliustracijos, pateikti brošiūrose ir lapeliuose,
torėtų artimai atitikti bandymų ir praktikos rezultatus. ši informacija turi būti
tiekiama, kad padėti profesionaliems daržovių augintojams, kurie turėtų
turėti omenyje skirtingas vietines sąlygas.Enza Zaden jokiomis aplinkybėmis
neprisiims atsakomybės dėl informacijos apie nukrypimus auginamoje kultūroje.
Pirkėjas pats turi apsispręsti ar siūlomos prekės yra tinkamos jo numatomam
kultivavimui ir ar jos gali būti naudojamos vietinėmis sąlygomis. Kas liečia
atsparumus, einamoji informacija yra pateikta www.enzazaden.com.
Enza Zaden bendros salygos, naudojamos visiems kontraktams , yra pridėtos.
Bendros sąlygos yra atspausdintos šioje brošiuroje ir/arba papildomai
prieinamos puslapyje www.enzazaden.com, Noordwest Holland Comercijos
Rūmuose Alkmaare (Nyderlandai), ir bus Jums nemokamai atsiųsti Jūsų
reikalavimu.

Jūsų dėmesiui :

Mūsų veislių atsparumai yra koduoti (žiūrėkite mūsų kodų sąrašo paaiškinimus
www.enzazaden.com), jei nurodyta kitaip. Kai veislė yra atspari daugiau nei vienam
patogenui, kiekvienas atsparumo kodas bus atskirtas simboliu “/”.
• 	
 Jei konkrečios veislės atsparumo kodas yra priskirtas konkrečiam patogeno
štamui, tai reiškia kad nėra atsparumo kitiems šio patogeno štamams.
•	Jei atsparumo kodas nenurodo patogeno štamo, tai reiškia, kad skelbiamas
atsparumas yra tik tam tikriem nespecifikuotiem patogeno štamams ir nėra jokių
garantijų kad veislė nebus infekuota šiuo patogenu.

Yra išskirti du atsparumo lygiai:

Aukštas atsparumas (HR) – augalų veislės, kuros stipriai riboja konkretaus
patogeno ar kėnkėjo augimą ir vystymąsi, lyginant su jautriomis veislėmis,
esant vidutinei kenkėjo ar patogeno infekcijai.Vistik šios augalų veislės rodo kai
kuriuos simptomus ar pažeidimus , esant sunkai infekcijai ar kenkėjų antplūdžiui.
Vidutinis atsparumas (IR) – augalų veislės, kurios riboja konkretaus patogeno ar
kenkėjo augimą ir vystymąsi, bet gali rodyti daugiau simptomų ar pažeidimų nei
aukšto atsparumo veislės. Vidutinio atsparumo veislės rodys ne tokius sunkius
simptomus ar pažeidimus nei jautrios veislės, auginant panašiomis sąlygomis ir
esant vienodo sunkumo infekcijai ar antplūdžiui.

nešildomi plėveliniai

šildomi šiltnamiai

šviesos kultūra

Vitalis

Kodas

Pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

Virusas

ToMV

Pomidorų mozaikos virusas

Tomato mosaic virus

Grybelis

Ff (ex Cf)

Rudoji dėmėtligė

Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)

Grybelis

Fol

Fuzarinis vytulys

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Grybelis

For

Fuzarinis vytulys

Fusarium oxysporum f.sp.
radicis-lycopersici

Grybelis

On (ex Ol)

Paprastoji miltligė

Oidium neolycopersici

Grybelis

Va

Verticiliozė

Verticillium albo-atrum

Grybelis

Vd

Verticiliozė

Verticillium dahlia

Nematodes

Ma

Nematodos

Meloidogyne arenaria

Nematodes

Mi

Nematodos

Meloidogyne incognita

Nematodes

Mj

Nematodos

Meloidogyne javanica
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www.enzazaden.com
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