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Mosaico Verticillium Fusarium Cladosporium Oídio Vira-cabeça Geminivírus Nematóides

ToMV:0-2 Va:0 Vd:0 Fol For Ff:A-E Lt TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj

x x x 1,2,3 x x x x x

Mosaico Verticillium Fusarium Cladosporium Oídio Vira-cabeça Geminivírus Nematóides

ToMV:0-2 Va:0 Vd:0 Fol For Ff:A-E Lt TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj

x x x 0-2 x x x x

Tomate
Tomate Indeterminado Salada

Sylviana
O híbrido longa vida com pacote completo de resistências e excelente qualidade frutos! 

Resistente ao Geminivirus (TYLCV), Vira-cabeça (TSWV) e Fusarium 1, 2 e 3.

Frutos:   De qualidade excepcional, são muito firmes e com excelente 

coloração e padronização. Frutos tipo exportação, que atendem aos 

mercados mais exigentes.

Planta:   Com excelente vigor, este híbrido é uma excelente opção para 

produção em ciclos médios e longos. 

Informação adicional:   Indicado para as principais regiões produtoras do Sudeste, Centro-

Oeste e Nordeste do Brasil.

Resistências:

Sylviana

Itaipu
Pensando nas adversidades impostas pelas mudanças climáticas, a Enza Zaden lança 

um híbrido rústico e capaz de suportar as mais difíceis adversidades: Itaipu! Com pacote 

completo de resistências à viroses e ainda ótima estabilidade de produção, o tomate Itaipu 

chega para ser o maior aliado do produtor.

Frutos:  Muito firme, graúdo e com excelente coloração.

Planta:   Forte, rústica e com excelente enfolhamento verde-escuro. Pacote 

completo de resistências. Resistente ao vira-cabeça, geminivírus, 

nematoides, fusarium 1,2,3 e oídio.

Informação adicional:  Indicado para todas as regiões produtoras do Brasil.

Resistências:

Itaipu
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Mosaico Verticillium Fusarium Cladosporium Oídio Vira-cabeça Geminivírus Nematóides

ToMV:0-2 Va:0 Vd:0 Fol For Ff:A-E Lt TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj

x x x 0-2 x x x

Mosaico Verticillium Fusarium Cladosporium Oídio Vira-cabeça Geminivírus Nematóides

ToMV:0-2 Va:0 Vd:0 Fol For Ff:A-E Lt TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj

x 0,1 x x

Mosaico Verticillium Fusarium Cladosporium Oidio Vira-cabeça Geminivirus Nematóides

ToMV:0-2 Va:0 Vd:0 Fol For Ff:A-E Lt TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj

x x x 0-2 x x x x x

Mosaico Verticillium Fusarium Cladosporium Oídio Vira-cabeça Geminivírus Nematóides

ToMV:0-2 Va:0 Vd:0 Fol For Ff:A-E Lt TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj

x x x 0-2 x x x

Tomate   

Vinicio

Garincha

Vinicio
Híbrido resistente a Fusarium 3 e ao Vira-cabeça (TSWV), com ótima performance em 

condições de alta temperatura.

Frutos:  Muito firmes, graúdos e com excelente padronização.

Planta:   Alto vigor e ótima capacidade produtiva. Excelente desenvolvimento 

mesmo em climas muito quentes. 

Informação adicional:   Indicado para regiões com alta pressão de Fusarium raça 3 e que 

demandam frutos graúdos e firmes.

Resistências:

Tomate Indeterminado Grape

Garincha
Tomate tipo “grape” extremamente produtivo, com frutos firmes e de excelente sabor. O 

híbrido Garincha possui ainda resistência ao vira-cabeça e nematoides.

Frutos:   Alongados, firmes e com ótimo grau brix. Frutos muito padronizados 

até o ponteiro. 

Planta:   Muito rústica e vigorosa, fornece a força necessária para obter alta 

produção mesmo no terço superior da planta.

Informação adicional:  Indicado para as principais regiões produtoras do Brasil. 

Resistências:

Hechicero
Resistente ao Geminivírus (TYLCV) e Fusarium 1,2 e 3. Destaque para alta padronização de 

frutos até o ponteiro!

Frutos:   Firmes, de excelente coloração e padronização. Muito resistente ao 

cracking.

Planta:   Porte médio e com ótimo vigor, com enfolhamento verde-escuro. 

Este equilíbrio confere ao Hechicero espetacular pegamento e 

tamanho de frutos desde o início até o ponteiro. 

Informação adicional:   Híbrido se destaca principalmente em áreas com pressão de 

Geminivírus e Fusarium 3.

Resistências:

Lezaforta
Frutos graúdos e extremamente firmes, em uma planta muito rústica e compacta. Com 

resistência ao vira-cabeça (TSWV) e Fusarium raças 1,2 e 3.

Frutos:   Além de firmes e graúdos, os frutos são também altos e pesados. 

Ótimo potencial produtivo. Muito padronizados desde o início até o 

ponteiro.

Planta:   Compacta e com ótima rusticidade, possui alto vigor, o que confere 

padronização de frutos mesmo em ciclos longos de produção. 

Destaque para resistência ao vira-cabeça, nematoides, fusarium 1,2,3 

e ainda cladosporium.

Informação adicional:   Indicado para as principais regiões produtoras do Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste do Brasil. 

Resistências:

Hechicero

Lezaforta
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Mosaico Verticillium Fusarium Cladosporium Oidio Vira-cabeça Geminivirus Nematóides

ToMV:0-2 Va:0 Vd:0 Fol For Ff:A-E Lt TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj

x x x 0-2 x x x x

Mosaico Verticillium Fusarium Cladosporium Oídio Vira-cabeça Geminivírus Nematóides

ToMV:0-2 Va:0 Vd:0 Fol For Ff:A-E Lt TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj

x x x 0,1 x x

E 26.34770
O híbrido de tomate saladete completo da Enza Zaden, que alia resistências à qualidade de 

frutos! Resistente a Geminivirus (TYLCV), Vira-cabeça (TSWV) e Fusarium 1, 2 e 3.

Frutos:  Muito padronizados e firmes, com excelente coloração. 

Planta:   Ótimo vigor com resistência ao geminivírus, vira-cabeça, nematoides, 

fusarium 1,2,3 e cladosporium.

Informação adicional:   Indicado para as principais regiões produtoras do Sudeste, Centro-

Oeste e Nordeste do Brasil. 

Resistências:

Paipai

E 26.34770

Tomate Indeterminado Saladette

Paipai
Altíssima produtividade, com alta resistência ao vira-cabeça (TSWV). O tomate PAIPAI 

diferencia-se devido a curta distancia entre pencas, sendo assim uma poderosa “máquina” de 

produzir frutos ! Seus frutos são muito firmes e com ótima coloração e sabor, sendo assim os 

preferidos pelo comprador e consumidor.

Frutos:   Graúdos e muito firmes, mantem uniformidade até o ponteiro. 

Excelente pegamento de frutos desde as primeiras pencas até o 

ponteiro. Excepcional pós colheita, coloração e sabor.

Planta:   Muito compacta e com alto vigor, contendo elevada quantidade 

de pencas por metro linear de planta, sendo assim um híbrido de 

altíssimo potencial produtivo. Alta resistência ao vira-cabeça e 

nematoides.

Informação adicional:   Indicado para as principais regiões produtoras do Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste do Brasil.

Resistências:

Tomate
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Mosaico Verticillium Fusarium Cladosporium Oidio Vira-cabeça Geminivirus Nematóides

ToMV:0-2 Va:0 Vd:0 Fol For Ff:A-E Lt TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj

x x x 0-2 x x x x

Tomate Indeterminado Grape 

Bosco (E15C.41103)
Tomate tipo “grape” muito produtivo, com frutos firmes de padrão muito regular. O híbrido 

Bosco possui resistência ao geminivirus e cladosporium.

Frutos:   Frutos com ótimo grau brix, muito padronizados até o ponteiro com 

peso médio de 15 gr e excelente pós colheita.

Planta:   Muito rústica e vigorosa, fornece a força necessária para obter alta 

produção mesmo no terço superior da planta.

Informação adicional: Indicado para as principais regiões produtoras do Brasil.

Resistências:

Bosco (E15C.41103)

Mosaico Verticillium Fusarium Cladosporium Stemphylium
Alternaria 
alternata

Geminivírus Nematóides

ToMV:0-2 Va:0 Vd:0 Fol For Ff:A-E Ss Aal TYLCV Ma/Mi/Mj

x 0,1 x x x x x

Mosaico Verticillium Fusarium Cladosporium Oídio Vira-cabeça Geminivírus Nematóides

ToMV:0-2 Va:0 Vd:0 Fol For Ff:A-E Lt TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj

x 0,1

Trebus

Zorayda

Tomate
Tomate Indeterminado Coquetel 

Trebus
Tomate tipo “cereja” lançamento da Enza Zaden, o TREBUS alia alta produtividade e qualidade 

de frutos. Pode ser utilizado tanto para colheita individual quanto para colheita em pencas.

Frutos:   Redondos e com tamanho médio de 25-35 gramas, são muito firmes 

e com ótima coloração. 

Planta:  Vigorosa e com ótima capacidade produtiva.

Informação adicional:  Indicado para as principais regiões produtoras do Brasil. 

Resistências:

Zorayda
Tomate tipo “cereja” lançamento da Enza Zaden, o ZORAYDA é uma excelente opção para o 

produtor que busca produtividade e resistência ao geminivírus (TYLCV).

Frutos:  Redondos e com tamanho médio de 15-25 gramas.

Planta:   Muito produtiva e com ótima capacidade generativa. Com pacote de 

resistências para as principais doenças de estufa como geminivírus, 

nematoides, stemphylium, cladosporium e alternaria.

Informação adicional:  Indicado para as principais regiões produtoras do Brasil. 

Resistências:
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Disclaimer
Descrições, recomendações e ilustrações tanto em brochuras quanto em folhetos devem corresponder o mais fiel possível a testes 

e experiência prática, e estão sujeitas a erros tipográficos e / ou erros de impressão. Esta informação deve ser fornecida para ajudar 

os produtores e usuários, levando em consideração as condições variáveis dos locais. Sob nenhuma circunstância, a Enza Zaden se 

responsabilizará com base em tais informações para desviar resultados no produto cultivado. Para obter maiores informações sobre as 

resistências, acesse www.enzazaden.com.

Os Termos e Condições Gerais de Enza Zaden aplicam a todos os contratos fechados por Enza Zaden. Os Termos e Condições Gerais estão 

disponíveis em nosso site www.enzazaden.com, e também na Câmara de Comércio Noordwest Holanda em Alkmaar (Países Baixos) e será 

enviada a você, 10 | Enza Zadengratuitamente, mediante seu pedido.

Pimentão

Potato Virus Y Pepper Mottle Virus Tabomovirus

PVY:0 PepMov Tm:0

x x x

Tandara
Pimentão com elevada produtividade, planta muito rustica e com excelente adaptabilidade as 

diferentes regiões.

Frutos:   Frutos com parede grossa com elevado pós colheita e peso médio de 200gr. 

Planta:   Muito rústica e vigorosa que mantem qualidade e padrão em diferentes 

condições ambientais. 

Resistências:

Tandara

Larry (E20L.10152)
Pimentão retangular vermelho lançamento da Enza Zaden para o mercado de estufas.

Frutos:  Excelente padrão de cor e tamanho com peso médio de 280 gr.

Planta:  Excelente pegamento com bom vigor e internódios muitos curtos.

Informação adicional:  Indicado para as principais regiões produtoras do Brasil.

Resistências:

Larry (E20L.10152) 

Tabomovirus virus Vira-cabeça Nematóides

Tm:0-3 TSWV:0 Ma/Mi/Mj

x x x
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