
Enza Zaden veredelt werelwijd in meer dan 30 internationale en lokale 
groentegewassen.

Enza Zaden staat in direct contact met de markt en volgen de wereldwijde trends en ontwikkelin-
gen op de voet. Al deze informatie vertaalt zij naar innovatieve groenterassen en -zaden van hoge 
kwaliteit. Door expertise en jarenlange ervaring is Enza Zaden in staat om precies die rassen aan te bieden 
waar de markt behoefte aan heeft. Op precies het juiste moment, zodat de hele keten profijt heeft van de 
inspanningen.

ENZA ZADEN

Meer dan 30 gewassen, 1.200 groenterassen, 100 
nieuwe introducties per jaar, 20 miljard kroppen sla. 
Dit zijn slechts enkele cijfers die de omvang van Enza 
Zaden weergeeft. Overal ter wereld worden groenten 
veredeld door Enza Zaden gekocht en gegeten. En door 
telers, handel en consumenten gewaardeerd. Naast 
hoge kwaliteit groenterassen ontwikkelt Enza Zaden ook 
innovatieve concepten waarmee zij een toegevoegde 
waarde biedt voor de hele keten. 

Enza Zaden maakt deel uit van Seed Valley. Seed Valley 
is wereldwijd hét centrum voor plantenveredeling en 

zaadtechnologie, gelegen in Noord-Holland. Tientallen 
bedrijven werken dagelijks aan de ontwikkeling van nieu-
we groenten- en bloemenrassen. Hier worden gewassen 
ontwikkeld die o.a. een hogere opbrengst geven, resis-
tent zijn tegen ziektes of lekkerder smaken. En met zo 
min mogelijk gebruik van ruimte, energie en water. Meer 
dus met minder. Wat Silicon Valley is voor IT en soft-
ware, dat is Seed Valley voor de ontwikkeling van nieuwe 
groente- en bloemenrassen.

www.hjgroup.sr



Lamuyo paprika ROBUR
• Geschikt voor open veld en kassenteelt 
• Productie blijft hoog in de droge tijd 
• Kan groen als rood 

geoogst worden
• Blijft lang groen! 
• 10-12 × 15-17 cm vrucht-

en 
• Resistent tegen: Tomato 

Mosaic Virus TMV

GEEL BLOK paprika ABAY (open veld)
• Speciaal voor open veld; korte groeier; begint vroeg 

met vruchten geven!
• 95-105 mm hoge vruchten met dikkere vruchtwand 
• Kan zowel groen als geel 

geoogst worden; Blijft lang 
groen! 

• Resistent tegen: Xanthmonas 
bacterie

GEEL BLOK paprika Atalante (kas)
• Doet goed in kassen en onder warme omstan-

digheden; doorgroeier; lange groei duur 
• 85 mm hoge vruchten; 180-200 gram  
• Kleurt snel geel!
• Wordt vooral geplant voor de lange houdbaarheid 

van de vruchten 
• Atalante blijkt minder last te hebben van vruchtrot 

ziekten z.a. Anthracnose 
• Resistent tegen: Tobacco Mosaic Virus 

GROEN/ROOD BLOK paprika BANCKERS 
(open veld) 
• Sterke plant met veel bladeren die de vruchten 

beschermen tegen hete zon; vooral geschikt voor 
open veld en onder schaduwgaas 

• Geliefd voor haar dikke vruchtwand
• Blijft lang groen en wordt langzaam bordeaux rood
• Korte groeiers; vroege productie 
• 95-105 mm hoge vruchten 
• Resistent tegen: Bacterial spot

GROEN/ROOD BLOK paprika Almirante 
(open veld)  
• Zeer geschikt voor OPEN VELD; veel bladeren die de 

vruchten beschermen tegen de zon; Doorgroeier
• 90-100 mm & 120-160 gram vrucht-

en 
• Blijft lang groen; kleurt langzaam 

rood 
• Resistent tegen: PVY en TM virussen 

en Bacterial spot 

BLOK paprika Triology (open veld)
• Onder hete omstandigheden heeft Triology een dikke 

vruchtwand
• Vruchten blijven lang groen 
• Plant is een doorgroeier 

met veel bladeren 
• Uniforme vruchten 
• Resistent tegen: PVY en 

TM virussen en Bacterial 
spot 

GROEN/ROOD BLOK paprika 
Placepack (open veld)
• OPEN VELD; veel bladeren die de vruchten bescher-

men tegen zonschade; korte groeier 
• Vruchten groter dan 10 cm en donker groen van 

kleur; XL vruchten; 4 lobbige vruchten 
• Blijft lang groen; kleurt langzaam rood 
• Resistent tegen: PVY en TM virussen en Bacterial 

spot 

BLOK paprika Beachcraft (open veld) 
• Heeft weinig last van ‘cracking’
• Zware vruchten met 4 lobben: XL vruchten: iets 

lichter in kleur dan Placepack  
• Open veld varieteit met veel bladeren om de 

vruchten te beschermen tegen de zon 
• Compacte planten; korte groeier 
• Resistent tegen: PVY en TM virussen en Bacterial 

spot

ORANJE BLOK paprika MAGNO (KAS) 
• Speciaal geschikt voor de kassenteelt 
• Bloeit veel eerder dan andere paprika’s 
• 85-90 mm hoge vruchten 
• Kan zowel groen als oranje 

geoogst worden
• Sterke planten; doorgroe-

iers 
• Resistent tegen: Mosaic 

virus 

Samenvatting Enza paprika’s

Varieteit Grootte Kleur Gewicht Openveld Kas Planttype 

Atalante 85 mm Geel 180-200 gram X Doorgroeier 

Abay 95-105 mm Groen-Geel 180-200 gram X Compact 

Triology  Groen-Geel X Doorgroeier 

Banckers 95-105 mm Groen-Rood 180-200 gram X Compact 

Placepack & Beachcraft > 100 mm Groen-Rood X X Compact 

Almirante 90-100 mm Groen-Rood 120-160 gram X Doorgroeier 

Robur 100-120 * 150-170 mm Groen-Rood Droge tijd X

Magno 85-90 mm Groen-Oranje X Doorgroeier 



Snackkomkommer PICOLINO
• Geschikt voor open veld en kasteelt 
• Hoge en Continue productie
• Lange oogstperiode 
• Veel zijscheuten 
• 12-15 cm lang 
• Resistent tegen:

Hollandse komkommer 
LIBERNE
• 32-36 cm lang 
• Doet goed in kas en open 

veld 
• Snelle en langere oogst 
• Niet bitter! 
• Heeft nauwelijks pitjes  

Grote Vleestomaat SKYWAY
• Rond DETERMINAAT vleestomaat
• Zeer geschikt voor het open veld  
• Kan tegen virus en bacterie druk 
• Groeit redelijk goed op gronden met aaltjes 
• Produceert goed onder hete omstandigheden 
• Kan 355 gram wegen!
• Is resistent tegen TYLCV virus, 

TSWV virus en Fusarium wilt 
& aaltjes 

Vleestomaat LOJAIN 
• DETERMINAAT (struik) tomaat 
• Korte oogstperiode; na 70-75 dagen 
• Vooral geschikt voor hoge temperaturen 
• Plant heeft veel bladeren die de vruchten 

beschermen tegen zonschade
• Vooral geschikt voor het open veld in de droge tijd 
• Ronde dieprode vruchten 160-200gram die langer 

houdbaar blijven 
• Resistent tegen: Verticillium wilt, Fusraium Wilt, 

Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)

Kerstomaat MARINIKA
• Indeterminaat tomaat 
•  18-20 gram diep rode vruchten 
•  Hoge producties onder kas 
• Excellente smaak 

en geur

Vleestomaat ELPIDA  
• Meest succesvolle ENZA vleestomaat ter wereld 
•  Kan in vrijwel alle seizoenen geteeld worden
•  Kan tegen temperatuur verschillen 
• Sterke planten met korte internoden, vroege rijping
•  5-6 vruchten per tros, hoge opbrengsten & vruchten 

langer houdbaar  
• Indeterminaat tomaat; lange oogst periode 
• Dichte dieprode vruchten 200-230 gram 
• Resistent tegen: Aaltjes en Poeder meeldauw

Vleestomaat Baikonur 
• Kan in de schaduw geplant worden 
• Uniforme trossen met grote vruchten 
• Vroege rijping 
• Sterke plant met open structuur 
• Plat ronde vruchten van 180 

gram
• Resistentie tegen: Virussen, 

aaltjes Verticillium en Fusarium 
wilt

Grote PLUMtomaat PAIPAI
• Hoge productie in de droge tijd 
• Indeterminaat grote plum; lange oogst periode 
• Kas & Open veld
• 16-18 trossen van 8/

plant;160-180 gram/vrucht 
• Bakken van 5 bij 10 rijen 
• Resistent tegen: Verticillium 

wilt en Fusarium wilt

Grote plumtomaat POLICARPO 
• Hoge productie en HOGE ZIEKTE TOLERANTIE 
• Indeterminaat grote pruim; lange oogst periode 
• Kas & Open veld
• 180-200 gram; bakken van 5 bij 10 rijen 
• Kan goed tegen virussen! 
• Resistent tegen: Virussen, 

Verticillium wilt, Fusariuym 
wilt, Bacterial speck & wortel- 
knobbel aaltjes  

Samenvatiing tomaat

Ras Teelt Vrucht Teelt periode Teelt cijfers 

Paipai Indeterminaat- Open + Kas Plum (160-180 gr) Droge tijd 5-6 × 10  rijen 

Policapro Indeterminaat- Open + Kas Plum (180-200 gr) 5-6 × 10  rijen 

Skyway Determinaat-Open Vlees (355 gr) 

Elpida Indeterminaat-Kas Vlees (200-230 gr) Droge + Regen tijd 4-5 × 7  rijen / 390-525 kg /100 bomen/ 2 maanden 

Baikonur Indeterminaat-Kas Vlees (180 gr) 4-5 × 7  rijen 

Lojain Determinaat-Open Vlees (160-200 gr) Droge tijd 4-5 × 7  rijen / 220 houten kratten/400 planten 



Krulsla CAIPIRA
• Zowel voor hydroponic als open veld 
• Kan het heel jaar door geteeld worden 
• Donker groene bladeren
• Extreem grote planten 
• Knapperig; gewild bij de 

consument  
• Resistent tegen downy 

meeldauw 

Lollo Rosso TUSKA 
• Zowel voor hydroponic als open veld 
• Kan het heel jaar door geteeld worden 
• Donker Bordeaux bladeren 
• Resistent tegen downy meeldauw

Meloen Sephia 
• Galia type meloen 
• Speciaal ontwikkelt voor open veld 
• Gaat heel vroeg in productie
• Vruchten zijn uniform in vorm 

en grootte; geschikt voor lange 
houdbaarheid; minder zaden 

• Resistent tegen: Fusarium wilt 
& Poeder meeldauw 

Broccoli CORATO 
• Grote donker groene broccoli met witte stengels
• Gewicht = 800-1000 gram 
• Oogst=70-72 dagen na inzaai 
• Overplanten-oogst = 9-11 weken 
• Kan tegen hitte
• Ook geschikt voor Hydroponics
• Gecoate zaden behandeld met fungicide Thiram 
• Heeft wel bescherming nodig in de regen tijd 

Boulanger ATHENA 
• Donker paarse vruchten 
• In vergelijking met het Surinaamse type: 
• Hebben de hybriden weinig last van ziekten en plagen 
• Geeft 2-3 maanden lang continue productie: 16-20 zakken per 

keer per week 
• Meer planten per oppervlakte: 75-100 cm i.p.v 125-150 cm
• Athena is parthenocarp (zelf-bestuivend) waardoor het bijna 

geen zaden heeft 

Bezoek ons filialen:
Industrieweg Noord #29|Tel: 403176
QMall - Kwattaweg #223 Unit 12|Tel: 8404095
Voor meer info bezoek www.hjgroup.sr


