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AZABACHE F1
Uniformidade e produção
• Melancia de casca verde/negro e
brilhante.

• O fruto é completamente redondo, com
peso que oscila entre 5-6kg. Destaca-se
pela excelente uniformidade da forma,
coloração interna, peso dos frutos e ºBrix.

ISA F1
A grande
• Variedade de melancia tipo Sugar Baby
que se destaca pela precocidade e
grande calibre.

• Planta sã, vigorosa com muito boa
cobertura. Frutos de cor verde/negro e
forma completamente redonda. Polpa
vermelha intensa e muito doce. Peso
superior a 10 kg.

GOLDEN BLACK F1
Equilíbrio e produção
• O fruto é redondo, casca preta e interior
vermelho brilhante, crocante, perfumado
e doce, com alto ºBrix.

• Peso médio de 6 a 8 kg.
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DESVELO F1
A tradicional
• Planta com bom vigor, boa cobertura e ciclo
médio.O fruto é redondo, ligeiramente ovala-
do, com peso acima de 10kg.

• A coloração exterior é brilhante e o listado é
muito próximo do padrão da Crisom Sweet.
O interior de um vermelho intenso tem boa
consistência, é suculento e doce.
IR: Fusarium e Antracnose

LONGADA F1
Oblonga > 12 Kg
• Planta de ciclo médio, com bom vigor e boa
cobertura.

• O fruto é oval e de grande tamanho, acima
de 12 kg. Exteriormente apresenta listas ver-
des escuras dominantes e difusas e as co-
res são vivas. O interior é vermelho vivo, tem
boa consistência, é suculento e doce.
Resistência intermédia: Fusarium e
antracnose.

DENVER F1
A resistente
• Variedade vigorosa, robusta, de ciclo médio,
do tipo Crimson Sweet. O fruto é redondo
ovalado, com peso médio > 10kg, casca re-
sistente ao escaldão, interior vermelho, firme
e doce (elevado ºBrix). Resistente ao trans-
porte.

• Planta resistente ao Fusarium e à Antrac-
nose.

MELANCIAS D
iploides

SIMPSON F1
A grande
• Os frutos são oblongos, listados com predo-
minância do verde, com 10 a 12 kg. O interi-
or é vermelho vivo, casca fina e altos teores
de açúcar.

• Para transportes a grandes distâncias.
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CÁLIDA F1
• Planta vigorosa de folhas grandes, com boa
cobertura dos frutos, excelente produção.
Frutos verde / negro, redondos, homogé-
neos e pequeno calibre ( 4,3 kg, peso mé-
dio).

• A polpa tem cor vermelho muito vivo, atraen-
te, excelente textura e alto ºBrix.

MINIMICRO F1
Micro-Sementes / Polinizadora
• Variedade raiada, diplóide, com micro-se-
mentes. O fruto é redondo, de tamanho mui-
to pequeno, não supera 1,5kg, interior
vermelho vivo e muito doce.

• O seu tamanho, produção e precocidade
elegem-na como especial para exportação.
Excelente polinizadora de variedades triplói-
des.

CEBRA F1
• Planta de vigor médio e com boa cobertura.
Frutos raiados de verde escuro e verde mé-
dio vivo, brilhantes, forma redonda, homogé-
neos e pequeno calibre (4 kg peso médio).

• A polpa é vermelho vivo, excelente textura e
elevado ºBrix. Muito produtiva.

GRACIOSA F1
Altíssimo ºBrix
• Variedade de fruto raiado, sem sementes, de
polpa amarela. Fruto com 5-6 kg de peso
médio, polpa amarela muito brilhante e com
elevado teor de açúcar.

• Destaca-se pela sua uniformidade e produ-
ção. Recomenda-se a utilização da varieda-
de Azabache F1 como polinizadora para
garantia de uma boa produção.

D
ip
lo
id
e



5

MELÕES

MONTEMOR F1
Precoce e Uniforme
• Variedade que se destaca pelo seu ciclo
precoce, elevado teor de açúcar (ºBrix) e
capacidade de conservação em pós-co-
lheita. Planta vigorosa com excelentes
capacidades de vingamento.

• Frutos de calibre médio, uniformes, com
pele creme ligeiramente rugosa e muito
bem alinhavados. Adequado a transplan-
tação em ar livre a partir de Abril.
IR: PX

M-10128 F1
(ELLIPSE D’OR F1).
• Planta de vigor médio e muito prolífera,
recomendada para cultivos precoces e
que se adapta bem a cultivos tardios. Os
frutos são de cor amarelo claro, com a
casca um pouco rugosa e ligeiros alinha-
vos, ovais, com peso médio entre 2,6 a 3
kg.

• A polpa é branca, firme, suculenta, aro-
mática e muito doce. Boa pós-colheita.
HR: Fom0,2 IR: PM1,2

GIRASOLE F1
Planta de ciclo médio, sadia e
vigorosa
• Os frutos são redondos ovalados de cor
amarelo-claro no exterior e casca ligeira-
mente enrugada, com 2,8 kg a 3,5 kg e
polpa branca.
HR: Fom0,1,2 IR: PM
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MELÕES

SOROLLA F1
Polpa laranja
• Variedade da tipologia Pele de Sapo com
bonito e regular alinhavo. O formato é
oval e o peso médio vai de 2,5 a 4 kg de-
pendendo da precocidade do cultivo.

• A polpa é cor-de-laranja, firme e doce
(ºBrix > 15). Excelente resistência ao
transporte e conservação pós-colheita.
IR: Px; Fom

NERVIÓN F1
Tradicional Pele de Sapo
• Planta vigorosa e sadia para plantações
precoces e / ou tardias. Os frutos são
oval-alongados, de grande tamanho (4,5
a 5,5 kg), com alinhavo longitudinal tradi-
cional.

• Polpa branca, firme e suculenta, aromáti-
ca e doce. Bonita apresentação e óptima
pós-colheita.
HR: MSNV; Fom0,1,2
IR: PX

CONQUISTADOR F1
O tradicional Pele de Sapo
• Planta muito vigorosa, sã e muito produti-
va.

• Os frutos são ovais, ligeiramente alonga-
dos, com alinhavo longitudinal, com pe-
sos médios de 3,5 kg. A polpa é
consistente e doce.
Resistências: MSNV; Px
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MELÕES

APALACHI F1
Muito prolífera
• Variedade do tipo Gália, semi - L.S.L. O fruto é esféri-
co, amarelo torrado, com reticulado completo, unifor-
me e fino.

• A polpa é verde claro e a cavidade seminal é peque-
na. Elevado ºBrix. A planta é prolífera e os frutos vão
de 0,8kg a 1,3kg dependendo se a produção for feita
em estufas ou ao ar livre. Pelo seu tamanho, unifor-
midade e longa vida é ideal para a exportação.
HR: Fom 1,2 IR: Pcu

MARISOLE F1
O tradicional Gália
• Híbrido andromonoico de ciclo precoce para a produ-
ção em estufas e ao ar livre. Frutos redondos com
reticulado uniforme e fino, com o exterior amarelo-
torrado

• A polpa é macia e sumarenta, de cor verde-claro.
Peso médio de 1,4 a 1,5 kg.
HR: Fom 0,1 IR:Px 1,2

MOMO F1
O Cantaloupe
• Variedade de ciclo médio precoce, muito prolífera.
Planta vigorosa de floração predominantemente
monoica. Fruto de forma quase esférica, cor exterior
creme com gomos marcados e com reticulado médio
de rede estreita e interior laranja. Peso médio de 1,3
kg. Boa conservação pós-colheita.

• Adequada para estufas e ar livre.
HR: Fom 0,1, 2

CLEMENTINO F1
O primeiro do seu tipo. Campeão da
doçura.
• Planta vigorosa com o ciclo de 85 dias após a
plantação.

• O tipo dos frutos é muito particular, são esféricos,
com o peso de 0,8 kg a 1,2 kg, muito uniformes, com
reticulado largo, de cor amarelo pálido esverdeado
no exterior e laranja muito vivo no interior. A polpa é
de textura média, muito doce (ºBrix = 17) e a cavida-
da seminal é pequena e compacta.
IR: Px
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