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Tipo Musquée

PROVINCIANA F1

Tipo Hokkaido

REBECCA F1

Tipo Longa

ABÓBORAS

SUCURI F1

2

Cucurbita moschata
• Variedade vigorosa de longas guias rastejantes.
• Os frutos são redondos, achatados, apresentam sulcos profundos,
passando de cor verde a cor creme
e pesos de 6 a 8 kg. O interior é
alaranjado, polpa firme e doce e
espessura de > 5 cm.
• Boa capacidade de conservação.

Cucurbita maxima
• Variedade da tipologia Hokkaido.
• Planta precoce (35 dias após a floração), de vigor médio e prolífera.
• Os frutos são semi-globosos, com
0,7kg a 1,1kg, cor exterior laranja
vivo. Polpa espessa de cor amarela
e muito doce.

Cucurbita maxima
• Planta rasteira que emite guias laterais, com ciclo de 105 dias, vigorosa.
• Os frutos são grandes e pesados,
15 a 25kg, compridos e grossos, ligeiramente curvos, abaulados na
zona seminal. Exteriormente são
verde-acinzentados com manchas
de cor castanho-alaranjado e interiormente é laranja forte de boa textura e muito doce.
• Para o consumo em fresco e para
a indústria.

ABÓBORAS
LARYSSA F1
Cucurbita moschata
• Planta de ciclo semi-precoce, de vigor médio e
guias curtas.
• Destinada ao mercado em fresco, tem frutos da
tipologia butternut, com pesos médios de 1,3kg.
A polpa tem textura firme e fina, de cor laranja
forte e doce. A casca é fina e de cor creme.
• Alia a uniformidade à produtividade.

Tipo Butternut

Mercado

PIKENA F1
Cucurbita moschata
• Variedade semi-precoce, com guias curtas e
muito prolífera.
• Frutos da tipologia butternut, com pesos médios
de 0,9kg a 1,2kg. A polpa tem textura fina, de cor
laranja forte e doce. A casca é fina e de cor creme.
• Alia a uniformidade à produtividade.

FATTY F1
Cucurbita moschata
• Planta vigorosa, sã, de ciclo tardio.
• Frutos da tipologia butternut, casca ligeiramente
canelada, de pescoço curto e grosso e cavidade
seminal pouco proeminente com pesos médios
de 2,1kg. A polpa tem textura fina, de cor laranja
forte e doce. A casca é fina e de cor creme.
• Alia a uniformidade à produtividade.

Indústria

BEAUTY F1

BETTERNUT 23 F1

Cucurbita moschata

Cucurbita moschata

• Planta de vigor e ciclo semi-precoce.
• Fruto da tipologia butternut, quase cilíndrico,
pescoço alto e cavidade seminal pequena e casca quase lisa de cor creme. Peso médio de
2,5kg. O interior é laranja, com boa textura e sabor adocicado.

• Planta vigorosa e de ciclo de 105 dias.
• Fruto da tipologia butternut, casca de cor creme,
ligeiramente canelada, pescoço alto e grosso e
cavidade seminal média. Peso médio de 3,5kg.
O interior é laranja, com boa textura, alto extracto seco e sabor adocicado.
IR: míldio
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Tipo Gigante

ABÓBORAS

GIGANTONE F1
Cucurbita maxima
• Planta vigorosa, com guias compridas
e ciclo de 120 dias.
• Os frutos são redondos, ligeiramente
achatados, com ligeiros sulcos, enormes e pesados (de 20 a 60kg), com
casca de cor laranja. A polpa é cor-delaranja, com boa textura e doce.
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