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Hazera wprowadza odmiany o średniej odporności (IR) na Tomato 
Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)  

 
Hazera zapowiada wprowadzenie na rynek odmian pomidora średnio/umiarkowanie 
odpornych na ToBRFV – jest to rozwiązanie zapewniające jednocześnie dobrą 
ochronę roślin przed wysoce zakaźnym wirusem przy utrzymaniu zadowalającej 
wydajności produkcji. Wirus ToBRFV stanowi duże zagrożenie dla producentów 
pomidorów na całym świecie. Jego pojawienie się w uprawie powoduje znaczną 
redukcję plonów i wpływa na jakość owoców. W przypadku wystąpienia infekcji, wirus 
rozprzestrzenia się bardzo szybko w uprawie porażając kolejne rośliny przez glebę, 
narzędzia, wodę oraz za pośrednictwem ludzi. 
 
Od czasu wykrycia wirusa ToBRFV, zespół badawczo-rozwojowy Hazera pracuje, aby 
wyhodować odmiany o takim poziomie odporności, który uchroni rośliny przed negatywnym 
wpływem infekcji bez uszczerbku dla plonu i jakości owoców. W ciągu kilku lat naukowcy i 
agronomowie Hazera pracowali, aby znaleźć rozwiązania odpowiadające potrzebom 
ogrodników na całym świecie. Alejandro Szechtman, Dyrektor ds. Marketingu portfolio 
Hazera podkreśla, że wysiłki firmy obejmowały próby w wielu lokalizacjach, w różnych 
warunkach w skali globalnej, aby potwierdzić, że uzyskano optymalne rozwiązania, z 
właściwą równowagą między wydajnością i ochroną przed ToBRFV.  
 
Hazera wprowadza szerokie portfolio odmian odpornych na ToBRFV, dzięki któremu 
można będzie dostosować optymalne rozwiązanie do wymagań wszystkich rynków, 
począwszy od takich krajów jak Włochy, Grecja, Hiszpania, Meksyk, Turcja, Izrael itd. 
 
W ramach grupy Limagrain, prowadzona była sieć wewnętrznych i zewnętrznych projektów 
badawczych nad odpornością na ToBRFV. Dzięki temu Limagrain było pierwszą firmą, która 
złożyła patent na odporność na ToBRFV w pomidorach w 2017 r. Podczas, gdy pierwsza 
generacja odmian pomidorów odpornych na ToBRFV jest komercjalizowana, programy 
badawcze Limagrain są kontynuowane, aby znaleźć odporność na potencjalne, bardziej 
agresywne formy tego niszczycielskiego wirusa. 
 
„Nasze wysiłki badawczo-rozwojowe nie zakończyły się, nadal inwestujemy, aby osiągnąć 
wyższą odporność i rozszerzyć nasze portfolio z korzyścią dla ogrodników na całym świecie" 
– powiedział A. Szechtman. 
 
Hazera jest światowym liderem w branży nasiennej. Centrale spółki znajdują się w Holandii i w 
Izraelu, a jej oddziały w jedenastu krajach. Oprócz tego firma dysponuje rozległą siecią dystrybucyjną 
obsługującą ponad 130 rynków. Nasi partnerzy działają we wszystkich strefach klimatycznych, w 
zróżnicowanych warunkach wzrostu i wymaganiach rynku. Od ponad wieku naszym najwyższym 
priorytetem jest podążanie za nimi, rozwijanie szerokiej gamy odmian warzyw i zapewnianie 
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kompleksowego wsparcia na każdym etapie produkcji. Zespół ekspertów Hazera współpracuje 
bezpośrednio z producentami warzyw, aby rozpoznawać ich potrzeby, pomóc w doborze odmian oraz 
zapewnić doradztwo i wsparcie w całym cyklu uprawy. 
 
Spółka Hazera jest częścią Limagrain Group, międzynarodowego koncernu działającego w branży 
rolniczej, z siedzibą we Francji. Będąc spółdzielnią rolników, Grupa Limagrain doskonale rozpoznaje 
potrzeby swoich klientów, dzięki czemu osiągnęła pozycję największej spółki nasiennej w Europie, 
specjalizującej się w hodowli warzyw, upraw polowych i produktów zbożowych. Dział nasion warzyw 
grupy Limagrain jest drugą co do wielkości firmą w tej branży na świecie. 
 
 


