


SANMARU F1

HAMAEMI F1

A primeira a colher

A extra-precoce

Precocidade e produção 

Variedade de ciclo extremamente precoce. Bolbos 
de forma achatada, pele amarelo-claro brilhante e 
colo muito no. Peso médio de 250g. Destaca-se 
pela elevada tolerância ao espigamento. 
Especial para colher em verde a partir de Fevereiro.

Produção de bolbos de pele amarela muito 
clara e na e de formato tronco-cónico. Peso 
médio de 250-300g. Colheitas a partir de 
Março.

TAKANISHIKI F1

Híbrido precoce, produtivo e de excelente 
qualidade. Os bolbos são redondos, de pele 
amarelo-brilhante e interior muito branco, com 
peso de 250-350g. Tolerante ao espigamento.

Cebolas de Dias Curtos



A estrela da Primavera

Produção e rusticidade

SPRING STAR F1

Variedade precoce. Bolbo de forma 
tronco-cónica, com pele de cor 
amarelo-claro. Peso médio 300-350g. 
Adequada para colheita em verde ou seco. 
Tolerante ao espigamento.

Cebolas de Dias Curtos

VANNEC F1

Variedade de ciclo precoce que se destaca pela 
excelente produtividade. Produz bolbos de 
forma tronco-cónica/redonda, cor cobre muito 
claro, peso médio 275g e com bom 
encascamento.
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RED GLAMOUR F1

DEZ

RED MOON F1

Quadro de Cultivo:
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Apresentação e sabor

Grande adaptabilidade

RED GLAMOUR F1

Variedade muito rústica, com forte sistema 
radicular, que produz bolbos de forma 
tronco-cónica, cor roxa e intensa. Peso médio de 
250-275g. Apresenta uma elevada tolerância ao 
espigamento e à formação de duplo bolbo.

RED MOON F1

Variedade de ciclo médio, indicada para 
colheita no nal de Maio e Junho. Produz 
bolbo de forma tronco-cónica, cor roxa 
intensa e peso 250-300g.

Cebolas de Dias Curtos



Cebolas de Dias Médios
MARYAM
Variedade que produz bolbos de forma redonda, cor amarela, 
peso médio 275g, com bom encascamento e firmeza. 
Destaca-se pela elevada produtividade.

CDM 17182 F1 (CYTIUM F1)
Indicada para sementeiras de Outubro e Novembro e colheitas de 
meados de Junho e Julho. Produz bolbos muito homogéneos de 
forma tronco-cónica, com pele cobre-claro, colo fino e peso médio de 
250-300g. Excelente firmeza e conservação em pós-colheita.

KEX-987 F1

Os bolbos são redondos, de pele amarelo-claro, excelente acabamento, 
tamanho médio, muito homogéneos e boa firmeza. A planta tem uma 
notável resistência ao espigamento, folhagem e sistema radicular forte 
e alta resistência à Raiz Rosada e ao Fusarium.

DUQUESA F1
Cebola doce/suave
Variedade extra-doce. Produz bolbos de forma achatada (tipo 
granex), peso médio de 250 a 280g e colo no. A pele do bolbo 
apresenta a cor cobre-claro. Altos teores de açúcar e baixo teor 
de ácido pirúvico. Alto rendimento. Alta resistência à Raiz 
Rosada.

Ao gosto do mercado
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CDL 18187 F1  
(PRODIGYAL F1)

Planta vigorosa de ciclo médio. Bolbos grandes, globosos, 
pele fina de cor cobre-claro, com baixa pungência. Tolerante 
ao espigamento. Alta resistência à Raiz rosada.

CDL 17171 F1 (GENNYAL F1)

Planta vigorosa, precoce. Bolbos grandes, globosos, pele 
na de cor cobre-médio. Excelente pós-colheita. 

Resistência à Raiz Rosada.

RED MONTANA F1

Planta vigorosa de ciclo tardio. Os bolbos são redondos, de 
grande calibre, muito uniformes, de cor vermelho-escuro e 
colo no. O interior é vermelho. Excelente capacidade de 
armazenamento.

As características e os dados apresentados nesta publicação são o resultado da compilação de observações provenientes de numerosos ensaios. Os 
resultados poderão divergir em função de cada região, práticas culturais, condições edafo-climáticas e da pressão de pragas e de doenças.

Cebolas de Dias Longos

ibersem@ibersem.com
www.ibersem.com

TEL: +351 21 476 63 27
Rua Capitães de Abril, 21 - Alfornelos,

2650-352 Amadora, Portugal

Qualidade e conservação

Qualidade e conservação

Ao gosto do mercado
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