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BERINGELA BALUROI: Variedade precoce. Planta 

vigorosa e muito produtiva. Tolerante ao Oídio e 

Verticillium. Frutos cilíndricos, de 25 cm de 

tamanho, de cor violeta-negro brilhante. Adequado 

para cultivos em estufa e no exterior. CULTIVO: 

Para facilitar a germinação, deixa-se macerar a 

semente em água 24 h. Solos profundos, ricos em 

matéria orgânica. Precisa de elevadas temperatu-

ras e uma forte iluminação para o seu desenvolvi-

mento e floração. 

BERINGELA BONICA: Variedade de ciclo preco-

ce. Planta de porte médio, vigorosa, produtiva e 

com bom comportamento frente a doenças. Fruto 

de forma ovalada, de cor violeta escura intensa. 

Adequado para cultivos em estufas e no exterior. 

CULTIVO: para facilitar a germinação, deixar a 

semente em água durante 24h. Terrenos profun-

dos, ricos em matéria orgânica. Necessita de 

temperaturas elevadas e uma forte iluminação 

para o seu desenvolvimento e floração. 

BROCOLO GENTLEMAN: Variedade de ciclo preco-

ce ,80 dias, depois do transplante, planta de desenvol-

vimento médio. Cabeças de cor verde intenso, de 

forma semi esférica, com poucos rebentos laterais. A 

cabeça, compacta, de textura fina, muito uniforme, 

sem pigmentação. Adaptado para cultivo de outono-

inverno em zonas temperadas. CULTIVO: terreno 

profundo e rico em matéria orgânica. Evitar que as 

plantas envelheçam em  viveiro. Depois de recolher a 

planta principal, rebentam inflorescências secundárias. 

ABOBRINHA CLARITA: Variedade de ciclo 

precoce. Planta compacta e vigorosa. Fruto de 

tamanho acima da média, de forma larga na ponta. 

Cor verde muito clara. Adequado para cultivar em 

estufas e ao ar livre. CULTIVO: terrenos profundos 

e ricos. Manter a humidade constante mas sem 

excesso. 

ABOBRINHA ZUMBON: Planta de ciclo precoce, 

vigorosa, de porte compacto. Frutos atrativos e 

cilíndricos, verde escuros, brilhantes. Variedade 

adequada para cultivo em estufa e no exterior. Não 

tolera temperaturas baixas. CULTIVO: terrenos 

profundos e ricos. Manter a humidade constante 

mas sem excesso. 

CEBOLA BABOSA, Seleção ROCBOSA: Seleção 

extra temporã de Babosa trazendo mais precoci-

dade. Perfeita homogeneidade em tamanho e 

maturação do bolbo. Muito adaptada, também, à 

produção de cebolas tenras. CULTIVO: Solos de 

textura média. Ao transplantar, podar 1/3 das 

raízes e das folhas. Manter o solo livre de ervas 

daninhas. 

CEBOLA FLORA: Variedade de dias curtos para 

sementeiras de agosto outubro e colheitas de 

maio a junho. Ciclo muito precoce. Planta vigorosa 

com folhas cumpridas e robustas, bolbo globoso, 

de bom calibre, de cor amarela. CULTIVO: solos 

de textura média. Ao transplantar podar 1/3 das 

raízes e dos talos. Manter o solo livre de ervas 

daninhas. 
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COUVE DE MILAN SAVONARCH: Variedade de 

ciclo médio. Cabeça grande, de forma aplanada, 

cor verde médio, de 3 a 4 kg de peso. Planta 

vigorosa e resistente a doenças comuns. Adequa-

do para cultivo em épocas frias e com bom 

desenvolvimento na primavera. CULTIVO: se 

adapta a todo o tipo de solos desde que profun-

dos. 

COUVE DE MILAN SAVOY EMPEROR: Varieda-

de de ciclo precoce, adaptada para cultivos de 

inverno e início de primavera. Cabeça redonda de 

dimensões médias, com um peso de 1,8 a 2,2 kg. 

Folhas empoladas, de cor verde escuro. Pé curto. 

CULTIVO: espécie que se adapta a todo o tipo de 

solos desde que profundos. 

COUVE REPOLHO NOZOMI: Variedade extra 

temporã. Cabeça esférica, muito compacta, de cor 

verde brilhante, de 1 a 2 kg de peso. Planta 

vigorosa, tolerante ao espigamento. Bom compor-

tamento frente a doenças. Adequado para cultivo 

em toda a época. Mantem um amplo período de 

recolha. CULTIVO: espécie que se adapta a todo 

o tipo de solos desde que profundos. 

COUVE REPOLHO ROYAL VANTAGE: Variedade 

de ciclo médio. Folha de cor verde azulada. 

Cabeça esférica, de 3 kg de peso, branca no 

interior, muito doce, adequada para fresco, 

armazenamento e chucrute. Planta tolerante ao 

espigamento. Bom comportamento frente a 

doenças. Adequada para cultivo em todo tempo, 

com largo período de colheita. CULTIVO: espécie 

que se adapta a todo o tipo de solos desde que 

profundos. 

COUVE FLOR ATALAYA: Variedade de ciclo 

médio precoce, de 90 dias. Cabeça grossa, muito 

densa, de cor branca neve e de grão fino, bem 

coberta por folhas envolventes. Adequada para 

colheitas de outubro a dezembro e de abril a 

junho. Produção elevada, calibre muito homogé-

neo. Crescimento vigoroso. CULTIVO: adaptável a 

todo o tipo de solos, desde que sejam profundos. 

Manter o solo fresco. 

COUVE FLOR CONCEPT: Variedade de ciclo 

médio precoce, de 85 dias. Cabeça muito densa, 

bem formada, de cor branca neve e de grão fino, 

bem coberta por folhas envolventes, com um peso 

superior a 1 kg. Adequada para colheitas de maio 

a outubro. Produção muito elevada, calibre 

homogéneo. CULTIVO: adapta-se a todo o tipo de 

solos desde que sejam profundos. Manter o solo 

fresco. 

ESPINAFRE EMILIA: Variedade híbrida de 

primavera-verão. Planta de desenvolvimento 

médio, muito tolerante ao espigamento. Folhas 

lisas, de cor verde escuro, que se destacam pela 

sua excelente qualidade. Resistência ao Míldio: 

raças 1-10. CULTIVO: evitar terrenos muito fortes 

e mal drenados. Sementeira direta, em linhas e 

desbastar as plantas a 10 cm. Podem recolher-se 

as folhas exteriores com intervalos de 10 dias. 

ESPINAFRE HUDSON: Variedade híbrida de 

outono-inverno. Desenvolvimento rápido, mas com 

um processo de espigamento muito lento. Folhas 

lisas, de cor verde muito escuro, carnosas. 

Resistência a Míldio: raças 1 a 11. CULTIVO: 

evitar terrenos muito fortes e mal drenados. 

Sementeira direta, em linhas e desbastar as 

plantas 10 cm. Podem colher-se as folhas exterio-

res com intervalos de 10 dias. 
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ALFACE BATAVIA RUBIA ‘GRADO’: Variedade de 

ciclo precoce. Folhas de cor verde-amarelo clara, 

com um empolado forte, que formam um coração 

bem envolvido, de tamanho médio. Brotação nula. 

Cultivo especialmente indicado para a primavera e 

outono, mas adequado para todas as estações em 

climas suaves. CULTIVO: sementeira superficial. 

Manter o cultivo sempre com humidade. 

ALFACE GRANDES LAGOS ‘DEX’: Variedade de 

ciclo médio. Folhas de cor verde médio, que 

formam um coração muito denso e compacto. 

Brotação axilar nula. Boa resistência ao espiga-

mento. Adequado para cultivo em primavera, 

verão e outono. CULTIVO: sementeira superficial. 

Manter o cultivo sempre com humidade. 

ALFACE TROCADERO ‘SANTISO’: Variedade de 

ciclo precoce. Folhas de cor verde-amarelo com 

suave ondulação, bem envolvidas. Forma um 

coração de tamanho médio, de excelente qualida-

de. Brotação axilar nula. Boa resistência ao 

espigamento. O seu cultivo está especialmente 

indicado para primavera e outono. CULTIVO: 

sementeira superficial. Manter o cultivo sempre 

com humidade. 

ALFACE MARAVILLA DE VERANO ‘SILURE’: 

Variedade de ciclo médio. Folhas de cor verde 

médio, consistentes, com a borda ligeiramente 

avermelhado, de ondulação média. Forma um 

coração bastante denso e de bom tamanho. 

Brotação axilar nula. Excelente tolerância ao 

espigamento. Especialmente adequada para 

cultivo em primavera e no verão. CULTIVO: 

sementeira superficial. Manter o cultivo sempre 

com humidade. 

ALFACE REINA DE MAYO ‘NOIA’: Variedade de 

ciclo precoce. Adequada para cultivo de primavera 

e outono. Folhas de cor verde claro, pouco 

onduladas, com as bordas inteiras. É bastante 

resistente às baixas temperaturas e tem bom 

comportamento frente a condições climatológicas 

adversas. CULTIVO: sementeira superficial. 

Manter o cultivo sempre com humidade. 

ALFACE ROMANA LARGA RUBIA ‘LIBANO’: 

Variedade de ciclo médio tardio. Folhas com 

ligeiro ondulado, que formam um coração pesado 

e muito bem envolvido. Brotação axilar nula a 

escassa. Boa resistência ao espigamento. Ade-

quada para o cultivo em todas as estacões, 

inclusive no verão. CULTIVO: sementeira superfi-

cial. Manter o cultivo sempre com humidade. 

ALFACE ROMANA RUBIA ‘MALAGA LARGA’: 

Variedade de rápido desenvolvimento. Pode 

alcançar um peso de 1 kg em 50 dias. As folhas 

são finas, de qualidade, muito bem distribuídas, 

formando um coração bem encoberto. Adequada 

para sementeiras de final de verão e outono, ou de 

inverno em climas temperados. CULTIVO: semen-

teira superficial. Manter o cultivo sempre com 

humidade. 

ALFACE VALLADOLID ‘ESGUEVA’: Variedade de 

tipo Romana, de rápido desenvolvimento. Folhas 

de cor verde médio, com ligeiro ondulado. Forma 

um coração muito bem encoberto, de tamanho 

médio grande. Brotação axilar nula ou escassa. 

Adequada para cultivo em outono e inverno. 

CULTIVO: sementeira superficial. Manter o cultivo 

sempre com humidade. 
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ALFACE SACROMONTE: Forma corações 

densos, de tamanho médio, com folhas de cor 

verde escuro, um pouco onduladas e bordo 

ligeiramente dentado. Adaptada ao cultivo de 

outono, inverno e primavera. Boa tolerância ao 

frio. CULTIVO: solos férteis e profundos. Manter a 

terra fresca com regas. 

MILHO DOCE NOA: Planta de ciclo precoce, que 

alcança um desenvolvimento de 2m de altura. 

Maçaroca de 20 cm. de cumprimento, com 16-18 

filas, insertada por baixo de média altura. Grão de cor 

amarelo brilhante, muito doce. Bom comportamento 

frente a pragas e doenças, especialmente frente a 

Helminthosporium. CULTIVO: semear a golpes de 2-

3 sementes e desbastar a planta quando tenha 2 

folhas. Manter o solo húmido. Colher as espigas de 

milho quando o grão tenha consistência pastosa. 

MELÃO GALIA: Variedade de ciclo precoce. 

Frutos de forma esférica, com um peso médio de 1 

a 1,5 kg. Carne de cor verde pálido muito doce. 

Pele finamente reticulada. Planta vigorosa, 

resistente ao Oídio. Adequado para cultivo em 

estufas e em pleno campo. CULTIVO: exigente em 

calor. Regas frequentes. Ganha precocidade 

podando-se as plantas: a 5 folhas cortar acima da 

2ª folha; despontar os 2 brotes resultantes acima 

de 10 folhas. 

MELÃO MELITO: Variedade de tipo Pele de Sapo. 

Fruto de forma oval, de tamanho mediano (2,5-3kg), 

muito homogéneo. Pele de cor verde escuro, com 

manchas escassas, medianamente rugosa. Carne 

branca, firme, rico em açúcares e muito perfumada. 

Cavidade interior reduzida. Produção muito alta. 

CULTIVO: exigente em calor. Regas frequentes. 

Ganha precocidade podando-se as plantas: a 5 

folhas cortar acima da 2a folha; despontar os 2 

brotes resultantes acima de 10 folhas. 

PEPINO ODYS: Variedade de ciclo médio precoce. 

Planta de desenvolvimento vigoroso. Fruto cilíndrico, 

bem formado, com pequena cavidade ovárica, de 15-

17 cm. A pele é de cor verde brilhante, com picos de 

tamanho médio, de cor branca. Pode recolher-se com 

tamanho pequeno para conserva, deixando-se crescer 

atinge um ótimo peso e aspeto para o mercado. Alta 

tolerância a doenças: Mancha angular, Cladosporium, 

virus CMV. CULTIVO: espécie exigente em calor.  

Manter o terreno sempre fresco e tutorar as plantas 

para melhorar a qualidade dos frutos. 

PEPINO SAGRO: Variedade precoce, muito 

produtiva, indicada para cultivo estufa ou pleno 

campo. Fruto cilíndrico com extremo redondeado, 

comprimento 20-22 cm, de cor verde escuro, 

ligeiramente espinhoso. Resistência: vírus CMV. 

CULTIVO: espécie exigente em calor. Mantero 

terreno sempre fresco e tutorar as plantas para 

melhorar a qualidade dos frutos. 

PIMENTO COPERI: Planta de desenvolvimento 

vigoroso, médio-precoce e muito produtiva. Fruto 

de forma retangular triangular, com 3-4 gomos, de 

16 cm de comprido por 10 cm de largo, carne 

grossa. Excelente sabor. CULTIVO: semear em 

lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas. 

Manter o terreno fresco e fofo. 

PIMENTO LAMUYO: Variedade de ciclo médio 

precoce, de crescimento vigoroso e de bom porte. 

Fruto de secção retangular, de 15 cm. De compri-

mento, por 10 cm. de largura, carne grossa, 4 

lóbulos. Cor vermelha e intensa na maturação. 

Adaptado ao cultivo em estufa e ar livre. CULTI-

VO: semear em lugar protegido. Transplantar com 

5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno 

fresco e fofo. 
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PIMENTO SOLIMAN: Planta de desenvolvimento 

médio, de produção precoce. Fruto de forma 

triangular de 3 cascos, 14x5 cm, de cor verde 

médio e vermelhos na maturação. Muito apreciado 

pelas suas boas produções. CULTIVO: semear em 

lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 

cm de alturas. Manter o terreno fresco e fofo. 

PIMENTO PEDRAL: Planta vigorosa. Produção 

precoce e muito abundante. Fruto de forma 

alongada, de superfície sinuosa (25x4,5 cm), de 3-

4 cascos. Carne fina, apreciado para fritar. 

CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplan-

tar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o 

terreno fresco e fofo. 

MELANCIA PALADIN: Variedade muito produtiva. 

Planta vigorosa, de fácil cultivo e bom crescimen-

to. Produz frutos de forma oval-alongada, de 8-10 

kg. Córtex firme de cor verde médio com franjas 

longitudinais verde escuro. Carne de cor vermelha 

intensa muito firme. Resistências: Antracnosis, 

Fusarium 1. CULTIVO: plantar em sulcos para 

dirigir a rega. Manter o solo livre de ervas dani-

nhas. 

MELANCIA SUGAR BELLE: Variedade precoce, 

de tipo Sugar Baby. Produz frutos redondos, com 

peso em média de 5-7 kg, de cor verde escuro, 

lisos e brilhantes. Polpa de cor vermelha intensa, 

de excelente sabor, com elevado conteúdo em 

açúcar. Plantas vigorosas, com produção abun-

dante e prolongada. Resistências: Antracnosis, 

Fusarium 1. CULTIVO: plantar em sulcos para 

dirigir a rega. Manter o solo livre de ervas dani-

nhas. 

TOMATE SAROM: Variedade de crescimento 

indeterminado, de ciclo precoce. Fruto de calibre 

grosso com um peso médio de 200gr, com colo 

verde. Alta produtividade, inclusive em solos com 

salinidade. Caracteriza-se por ter uma polpa 

saborosa. Resistências: TMV, F0, Va, Vd. CULTI-

VO: semear em lugar protegido. Transplantar com 

5-6 folhas. Manter o terreno fresco e fofo. 

TOMATE SALOMONE: Planta vigorosa, de 

crescimento determinado, ciclo médio precoce. 

Fruto muito grosso, estriado, de tipo ‘Marmande’, 

com colo verde destacado, multilocular, com um 

peso médio de 300- 350 gr. Carne muito firme, de 

cor vermelha escura. Boa conservação. Resistên-

cias: V, F. CULTIVO: semear num lugar protegido. 

Transplantar com 5-6 folhas e15 cm de altura. 

Manter terreno fresco e fofo. 

TOMATE TOURING: Variedade de crescimento 

indeterminado, ciclo de crescimento precoce. 

Planta vigorosa, de entrenós curtos. Alta produtivi-

dade. Os frutos são globosos, estriados, de calibre 

grosso, com um peso médio de 250 gr. Para pleno 

campo e estufa. Resistente a doenças: TMV, Va, 

Vd, FO-1. CULTIVO: semear num lugar protegido. 

Transplantar com 5-6 folhas e15 cm de altura. 

Manter terreno fresco e fofo. 

TOMATE WILLY: Crescimento indeterminado, 

médio precoce e muito produtiva. Frutos em ramos 

homogéneos, de calibre médio (150-180 gr.), de 

forma redonda, de uma cor vermelha brilhante, 

muito consistentes, de grande conservação 

(L.S.L). Para estufa e em pleno campo. Resistên-

cias: V, F 1-2, TSWV. CULTIVO: semear num 

lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e15 

cm de altura. Manter terreno fresco e fofo. 
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CENOURAS TELLUS: Híbrido de tipo Nantesa. 

Folhagem de desenvolvimento médio, de cor verde 

escura. Raiz sem colo verde, de forma cilíndrica, 

com extremo obtuso, de cor laranja brilhante e 

coração da mesma cor. CULTIVO: terras soltas. 

Sementeiras em linhas e desbastar a 6-7 cm. 

CENOURA NANDOR: Semente pildorada que 

simplifica a sementeira e não exige desbaste 

posterior. Dispor as sementes a 5 cm de intervalo 

em linhas separadas de 25 cm e 2 cm de profundi-

dade. Raiz do tipo nantesa, cilíndrica e bem 

formada, de cor laranja intenso. Adaptado à 

congelação. CULTIVO: solos ligeiros isentos de 

pedras. 

 

 


