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Festalora*

Estabilidade na transição da primavera ao verão
HR BI:16-35/Nr:0/Pb/TBSV    IR LMV:1/Fol:1

Vitrine (E01D.30339)* 
Vigor sem espigar e sem tip burn 

HR BI:16-35/Nr:0/Pb/TBSV    IR LMV:1/Fol:1

Donela*

A lisa todo o terreno 4x4
HR BI:16-35/Nr:0

Fakto* 
Rendimento com frio

HR BI:16-35

Tatienne (E01D.30254)* 
Lisa com rôxo intenso

HR BI:16-32,34/Nr:0    IR LMV:1

ALFACE LISA



Alzevir (E01L.30443)* 
Folha de carvalho verde
De março a outubro

HR BI:16-35/Nr:0    IR LMV:1

Figaro (E01L.30475)*

Folha de carvalho verdea daptada a frio e dias 
escuros  

HR BI:16-35/Nr:0

Ilema*

Lollo verde intenso   
HR Bl:16-33/Nr:0/Pb/TBSV    IR LMV:1/Fol:1

Mathix* 
Folha de carvalho rôxo
De março a outubro 

HR Bl:16-33/Nr:0/Pb/TBSV    IR LMV:1

Magellan*

Folha de carvalho rôxo côr e rapidez com frio
HR BI:16-32,34/Nr:0/TBSV

Liv* 
Rendimento com lollo rôxo

HR Bl:16-33/Nr:0    IR Fol:1

ALFACE DIVERSA



Flexila*

A nova todo-o-terreno 4x4
HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1/Fol:1

Bonalisa (E01F.30468)* 
Rapidez com frisado único 

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1/Fol:1

Romaria* 
Rapidez e rendimento

HR BI:16-32,34/Nr:0/TBSV    IR LMV:1/Fol:1

Vaidosa*

Vigor para iniciar e terminar a campanha
HR BI:16-32,34/Nr:0/TBSV    IR LMV:1/Fol:1

Candyka (E01L.30319)* 
A frisada sempre rôxa

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1/Fol:1

FRISADAS QUE RESISTEM MESMO AO FUSARIO



Olana*

Pleno verão na linha de caipira
HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Aveleda (E01F.30466)* 
Verde forte. Nunca marca rebordos amarelos

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Ozeka*  
Transições na linha de kiloma 

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Zoraga (E01A.30410)*

Rápida a ganhar peso com frio
HR BI:16-35/TBSV

FRISADAS DE SEMPRE



Ezra* Frisada Rôxa

HR BI:16-27,29,32,34/TBSV

Ezbruke* Romana Verde

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Stanford (E01L.30286)* Romana Rôxa

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV

Boynton (E01L.30452)*Folha-de-Carvalho Rôxa

HR Bl:16-33/Nr:0/Pb/TBSV

Ezfilan* Lollo Rôxo 
HR Bl:16-29,32/Nr:0

Spoonbill (E01L.30287)* Lisa Rôxa

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV

Ezatrix* Folha-de-Carvalho Verde

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Eztron (E01L.30174)* Frisada Verde Intenso

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Advisor (E01L.30172)*Folha-de-Carvalho Verde 

HR BI:16-35/Nr:0/Pb/TBSV    IR LMV:1

Ezthana* Frisada Verde 

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Ezfrill* Frisada Verde Rasgada

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV

Ezrilla* Frisada Verde  Brilhante

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Gama Renovada em



Rosfol* Lollo Rôxo

HR Bl:16-33/Nr:0

Kalista* Romana Verde

HR BI:16-32,34/Nr:0    IR LMV:1

Folko* Lollo Rôxo

HR BI:16-32,34/Nr:0    IR LMV:1

Greenaly* Tango

HR BI:16-35/Nr:0

Palosta* Romana Verde

HR BI:16-27,29,32,34/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Taco* Tango

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Tamarindo* Romana Rôxa

HR BI:16-35

Sadawi Folha-de-Carvalho Rôxa

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV

Vida (E01K.30071)* Romana Rôxa

HR BI:16-35/Nr:0

Kiret (E01K.30259)* Batavia Verde

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV

Cavendish (E01K.30356)* Folha-de-Carvalho Rôxa

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Deronda* Romana Rôxa

HR BI:16-35/Nr:0

Diablotin* Batavia Rôxa

HR BI:16-35

Oaking Folha-de-Carvalho Verde

HR BI:16-35/Nr:0    IR LMV:1

Poneloya* Folha-de-Carvalho Rôxa

HR BI:16-35/Nr:0    IR LMV:1

Batdark (E01K.30057)* Batavia Verde

HR BI:16-35/Nr:0    IR LMV:1

Celinet* Batavia Verde

HR BI:16-35/Nr:0/TBSV    IR LMV:1

Rosalo* Lollo Rôxo

HR BI:16-35/Nr:0

Celinet Deronda Rosalo Folko Tamarindo Kalista Oaking

A Gama mais Completa em BabyLeaf

BABYLEAF

Taco
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Definição dos termos de descrição
• Imunidade: Não sujeito a ataque ou infecção por uma determinada praga ou um deter-

minado agente patogénico.

• Resistência: É a capacidade de uma variedade de planta de limitar o crescimento e desen-
volvimento de uma praga ou um agente patogénico especi cado e/ou o dano causado por 
estes em comparação com variedades de planta susceptíveis sob condições ambientais 
e pressões de praga ou agente patogénico similares. As variedades resistentes podem 
manifestar alguns sintomas de enfermidade ou danos sob pressão forte de praga ou 
agente patogénico.

• Dois níveis de resistência estão de nidos:

Alta resistência (HR*): variedades de planta que limitam fortemente o crescimento e des-
envolvimento das pragas ou agentes patogénicos especi cados sob pressão de praga ou 
agente patogénico normal em comparação com variedades susceptíveis.

No entanto, estas variedades de plantas podem manifestar alguns sintomas ou danos sob 
pressão forte de praga ou agente patogénico.

Resistência média (IR*): variedades de planta que limitam o crescimento e desenvolvimen-
to das pragas ou agentes patogénicos especi cados, porém podem manifestar uma gama 
maior de sintomas ou danos em comparação com variedades de alta resistência. As plantas 
com resistência média manifestarão, no entanto, sintomas ou danos menos severos que 
variedades de plantas susceptíveis cultivadas sob condições ambientais e/ou pressão de 
praga ou agente patogénico similares.

Susceptibilidade: É a incapacidade de uma variedade de planta de limitar o crescimento e des-
envolvimento de uma praga ou agente patogénico especi cado.

Resistências
• As resistências em variedades dos nossos cultivos serão codi cadas (para explicação, veja a 

nossa lista de códigos em www.enzazaden.com), salvo indicação contrária. Caso uma varieda-
de seja resistente a mais do que um agente patogénico, os códigos de resistência individuais 
serão separados pelo símbolo “/”.

• Quando em um código de residência de uma determinada variedade for feito referência a deter-
minadas linhagens para as quais é reivindicada a resistência, isto signi ca que não é reivindicada 
resistência a outras linhagens do mesmo agente patogénico.

• Quando em um código de residência não for feito nenhuma referência a linhagens do agente 
patogénico para a qual é reivindicada a resistência, isto signi ca que é reivindicada resistência 
somente a determinadas linhagens não adicionalmente especi cadas do agente patogénico, 
sendo portanto negada qualquer garantia de que a variedade não será infectada pelo referido 
agente patogénico.

• Tolerância: É a capacidade de uma variedade de planta de suportar stress abiótico sem con-
sequências sérias para o crescimento, a aparência e o rendimento. As companhias de legumes 
continuarão a usar tolerância para stress abiótico.

Significado de las Abreviaturas
 LMV Variedade resistente a Lettuce Mosaic Virus (vírus do mosaico da alface)

 BI Variedade resistente às raças de Bremia Lactucae indicadas

 Nr:0 Variedade resistente a Nasonovia ribisnigri

 Ss Variedade resistente a Sphingomonas suberifaciens (corky root)

 TBSV Variedade resistente a Tomato bushy stunt virus

 Fol:1 Variedade resistente à raça indicade de Fusarium oxysporum

Todas as descrições e recomendações gerais estão baseadas em condições gerais e só devem 
ser utilizadas como referência. Aqule que faça uso destas descrições e recomendações deverá 
aplicá-las de acordo com o seu próprio conhecimento e experiência das condições locais. A Enza 
Zaden não aceitará responsabilidades de resultados  nais baseados nestas indicações e reco-
mendações.

* Variedade inscrita no Registo de Variedades Protegidas
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Variedades disponíveis para cultivar em Modo de Produção Biológica

Variedades resistentes a Fusarium raça Fol:1

Variedades resistentes a todas as raças indentificadas pelo ‘International Bremia Evaluation 
Board (IBEB)’ BI:16-35

Variedades adaptadas para produção em Hidroponia em modo de NFT ‘Nutrient Film 
Technique’

Variedades adapatada para produção ao Ar Livre

Variedades adaptadas para produção em estufa em épocas de transição (Primavera e 
Outono)

Variedades adaptadas para produção em estufa em épocas de frio (Inverno)


