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SIVINAR

Colheita em maduro

Calibre e produção

• SIVINAR destaca-se pela elevada produtividade e pelo calibre dos frutos,
• adaptados às necessidades do mercado local.
• Os frutos são de calibre elevado, com uma elevada percentagem de GG  

e colo verdeligeiro.
• Apresenta boa cor quando maduro.
• Planta vigorosa e com boa cobertura foliar e entrenós curtos, adaptada a
• transplantes tanto de Primavera como de Verão.
• Resistência elevada a HR: Ff: 0-5 / Fol: 0-1 / S / V / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV:T0
• Resistência intermédia a IR: M / TYLCV
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Segue-se um glossário geral de todas as resistências possíveis. Para conhecer as re-
sistências específicas desta variedade leia o capítulo “Características do produto”.

ToMV0-2 Vírus do mosaico do tomateiro, raças 0, 1, 1.2, 2

Fol1,2 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, raças 1, 2

For Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

V Vercillium albo-atrum

Ff0-5 Cladosporium fulvum, raças 0,A, B, C, D, E
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A capacidade de uma variedade de restringir o crescimento e desenvolvimento de uma 
praga ou doença específica e o prejuízo que estas causam quando comparadas com 
variedades sensíveis, sob condições ambientais e pressão semelhante da praga ou 
doença. As variedades resistentes podem apresentar alguns sintomas ou prejuízos cau-
sados pela doença sob forte pressão da praga ou doença.

Consideram-se 2 níveis de resistência:

Resistência

• Resistência Elevada (HR):
As variedades restringem o crescimento e desenvolvimento da praga ou doença 
específica sob pressão normal da doença ou praga, quando comparadas com 
variedades sensíveis. Estas variedades podem no entanto apresentar alguns sin-
tomas ou prejuízos da doença sob forte pressão da praga ou doença.

• Resistência Intermédia (IR):
As variedades restringem o crescimento e desenvolvimento da praga ou doença 
específica, no entanto, podem apresentar uma maior quantidade de sintomas em 
comparação com variedades altamente resistentes. As variedades com resistên-
cia intermédia apresentarão, de qualquer modo, sintomas ou prejuízos causados 
pela  doença menores do que as variedades sensíveis, quando produzidas em 
condições ambientais e/ou pressão similares da praga ou doença. doença meno-
res do que as variedades sensíveis, quando produzidas em condições ambien-
tais e/ou pressão similares da praga ou doença.
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A Syngenta redigiu este folheto com atenção e rigor. Seguindo as normas de registo,as 
variedades mencionadas foram testadas quanto a resistências e tolerâncias a doenças 
específicas. No entanto, todas as resistências mencionadas referem-se apenas a raças 
ou patologias indicadas nas variedades, pelo que podem existir ou desenvolver-se ou-
tras raças ou tipos de patologias. Por esta razão a informação que consta deste dossier 
deve ser encarada apenas como um guia genérico e o utilizador deve aplicá-lo de acor-
do com os seu próprio conhecimento e experiência das condições climáticas locais.
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S Stemphylium spp.

TYLCV Resistência intermédia ao vírus do frisado amarelo do tomateiro

M Resistência intermédia a Nemátodos (Meloidogyne arenaria, Meloidogyne 
 incognita, Meloidogyne Javanica)

PI Resistência intermérdia a Pyrenochaeta lycopersici (Corky root rot)

TSWV:T0 Resistência intermédia ao vírus do bronzeamento do tomateiro (spotted), patotio 0 

TMV:0 Tobacco Mosaic Virus (Vírus do Mosaico do Tabaco), raça 0
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A Syngenta não se responsabiliza pelos resultados obtidos seguindo as recomendações 
e indicações contidas neste dossier, uma vez que na sua aplicação podem intervenir 
diversos factores que escapam ao seu controle (condições climáticas, práticas culturais, 
etc.). Em caso de dúvida recomendamos que realize um ensaio de pequena escala para 
determinar de que modo as condições locais podem afectar a variedade.
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