


NEMESIS F1

Kilos e kilos de tomate.
Planta vigorosa e aberta, com elevada capacidade 
produtiva. Frutos redondos, maciços, com parede 
espessa, pesados (290 – 310g), vermelhos brilhantes 
à maturação e elevada rmeza. Elevada homogenei-
dade.

HR: ToMV; Ff:A-E; VaVd; Fol:0-1; For.
IR: TYLCV; TSWV; MaMiMj.

NATAN F1

Resistente até mais não.
Planta de vigor médio, ciclo semi-precoce, entrenós médios e folhagem 
que proporciona boa cobertura. 
Os frutos são alongados, cilíndricos, com peso médio entre 170 a 180g, 
muito homogéneos, sem ombros verdes e vermelho vivo à maturação.

HR: ToMV:0-2; VdVa; Fol:1-2.
IR: TSWV; TYLCV; MaMiMj.



GLAM F1

+ Calibre, + Cor
Planta de vigor médio e arejada.
Os cachos são perfeitos, equilibrados e 
pedúnculos médios.
Os frutos são de calibre MM, sem ombros 
verdes e com ligeiros sulcos. Quando 
maduros adquirem cor vermelha intensa, 
viva e brilhante, têm grande homogenei-
dade, mantendo elevada rmeza.

HR: ToMV:0-2; Ff:A-E; Fol:0-1; VdVa.
IR: TSWV; MaMiMj.

72015 F1 (WADOO F1)

Simetria e apresentação MAX.
Planta de vigor médio e entrenós curtos. Os cachos são 
muito perfeitos, equilibrados e pedúnculos curtos.
Os frutos são ligeiramente achatados, de calibre M-MM, 
sem ombros verdes e ligeiros sulcos. Na maturação 
adquirem cor vermelho vivo e brilhante, têm grande 
homogeneidade, mantendo elevada rmeza.

HR: ToMV:0-2; Ff:A-E; Fol:0-1; VdVa.
IR: TSWV; MaMiMj.

Tomate de cacho



9105 F1 (DARCYE F1)

Tão bom quanto os grandes.
Planta de vigor médio e entrenós médios.
Frutos muito homogéneos nos calibres e nos formatos. Com 
calibres MMM, são achatados, com ligeiros sulcos, sem 
ombros verdes, de cor verde médio que passa a vermelho 
vivo e brilhante à maturação. Muito rmes e elevada 
pós-colheita. Ideal para a exportação.

HR: ToMV; VdVa; Fol:0-1; For.
IR: TSWV; TYLCV.

9084 (GORYS F1)

Exportação, pois claro!
Planta de vigor médio e entrenós médio-curtos.
Frutos muito homogéneos nos calibres e nos formatos. 
Com calibres G-GG, são achatados, com ligeiros sulcos e 
sem ombros verdes, de cor verde médio que passa a 
vermelho vivo e brilhante à maturação. Muito rmes e 
elevada pós-colheita. Ideal para a exportação.

HR: ToMV; VdVa; Fol:0-1.
IR: TSWV; TYLCV

5353 (PATRICK F1)

Exportação, sem dúvida!
Planta de vigor médio, arejada, entrenós médios e 
excelente vingamento das ores. Produtiva.
Frutos com calibre GG, ligeiramente achatados, 
ligeiros sulcos, excelente cor em verde e em maduro, 
sem cicatriz apical e peduncular.

HR: ToMV; VdVa; Fol:0-1.
IR: TSWV; TYLCV; MaMiMj.

Redondos, em crescendo



SALMERÓN F1

A força e o sabor do Verde Brilhante.
Planta vigorosa e entrenós médios. Os frutos são GG (> 280g) 
homogéneos, de cor verde escuro, muito brilhantes, com 
ligeiríssimos ombros verdes, sem cicatrizes e elevada firmeza.
Variedade para colher no início da mudança de cor. Elevada 
produtividade.

HR: ToMV; VdVa; Fol 0,1.
IR: TSWV; TYLCV; MaMiMj.

TOP GUN F1

Equilíbrio e resistências de topo.
(Solanum lycopersicum X Solanum habrochaites)
O Inter-específico que:
*Aumenta a produção.
*Assegura o calibre dos frutos.
*Promove grande rendimento produtivo.
*Ideal para solos problemáticos e cansados.
*Ideal para quando as águas são de má qualidade.
*Melhora a variedade em épocas de extremo calor ou frio.

Resistências: ToMV; Fol:1,2,3; For; MaMiMj; Pl.
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