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NEMESIS F1

Kilos e kilos de tomate.
Planta vigorosa e aberta, com elevada
capacidade produtiva. Frutos redondos,
maciços, com parede espessa, pesa-
dos (290 – 310g), vermelhos brilhantes
à maturação e elevada firmeza. Eleva-
da homogeneidade.
HR: ToMV; Ff:A-E; VaVd; Fol:0-1; For.
IR: TYLCV; TSWV; MaMiMj.

BERENGUEL F1

Para plantações de Abril a Julho.
Planta vigorosa, de frutos grandes, 270
a 320g, redondos, ligeiramente achata-
dos, sem ombros verde e ligeiros sul-
cos, com grande consistência e larga
conservação e que devem ser colhidos
na mudança da cor.
Aconselhável enxertar em TOPGUN F1.

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

PROSPERITY F1

Exportação, sem dúvida!
Planta de vigor médio, arejada, entre-
nós médios e excelente vingamento
das flores. 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.

9084 (GORYS F1)
Exportação, pois claro!

Planta de vigor médio e entrenós mé-
dio-curtos. Frutos muito homogéneos
nos calibres e nos formatos. Com cali-
bres G-GG, são achatados, com ligei-
ros sulcos e sem ombros verdes, de cor
verde médio que passa a vermelho vivo
e brilhante à maturação. Muito firmes e
elevada pós-colheita. Ideal para a ex-
portação.
HR: ToMV; VdVa; Fol:0-1.
IR: TSWV; TYLCV

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 mu-
dança de cor. Elevada produtividade.
HR: ToMV; VdVa; Fol 0,1.
IR: TSWV; TYLCV; MaMiMj.
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SAMPRAS F1

Formato Tradicional
Planta vigorosa, precoce, com entrenós
médios e forte sistema radicular.
Os frutos são oval/quadrados, de gran-
de calibre (180g), firmes e boa cor exte-
rior e interior.
Elevada produção.
HR: VdVa; Fol 0-1; For; ToMV
IR: TYLCV; TSWV; MaMiMj

ENEA F1

Excepcional sabor
Planta vigorosa, precoce, entrenós cur-
tos e muito produtiva. Os cachos são
perfeitos com 6 a 8 frutos.
Frutos alongados com 150 a 160g, mui-
to homogéneos e firmes.
HR: VdVa; ToMV
IR: 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, mui-
to homogéneos, sem ombros verdes e
vermelho vivo à maturação.
HR: ToMV:0-2; VdVa; Fol:1-2.
IR: TSWV; TYLCV; MaMiMj.

CH 1811 F1
(TOWER F1)

Tamanho grande
Planta semi-precoce e de vigor médio.
Frutos gigantes, da tipologia San
Marzano, 11 a 14 cm de comprimento,
200 a 240g, de cor vermelho-lacre na
maturação.
HR: VdVa; Fol 0; ToMV
IR: TSWV; MaMiMj

CH 1803/18 F1
(AMOUR D’OR)
Planta vigorosa e precocidade média.
Os frutos têm formato oval/cónico, mais
largo na zona peduncular, com 160 a
180g, que tomam a cor amarelo/ouro à
maturação.
HR: VdVa; Fol 0; ToMV
IR: TYLCV; TSWV; MaMiMj

CH 1804/19 F1
(JINGLE BELL F1)
Planta de vigor médio e precoce.
Os frutos têm um peculiar formato de
lâmpada, são mais estreitos na zona
peduncular e arredondados na zona
que contém as cavidades seminais, e
pesos médio de 140 a 160g.
HR: VdVa; Fol 0,1; For; ToMV
IR: Bs; MaMiMj
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GLAM F1

Calibre, Cor
Planta de vigor médio e arejada.

Os cachos são perfeitos, equilibrados e com 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 homogeneidade,

mantendo elevada firmeza.
HR: ToMV:0-2; Ff:A-E; Fol:0-1; VdVa.

IR: TSWV; MaMiMj.
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GEMMINNI F1

+Homogeneidade + Calibre +Cor
Planta muito vigorosa, com forte sistema radicular, saudável
e folhagem verde-escura.
Cachos perfeitos com 5 a 6 frutos muito uniformes no formato
e tamanho. Os frutos são redondos, achatados, de cor verde-
forte brilhante mudando à maturação para vermelho intenso
e brilhante, ráquis e pedúnculo verde-escuros e fortes.
Excelente pós-colheita.
HR: VdVa; Fol 0,1; For; ToMV
IR: TYLCV; TSWV

ES 5434 F1
(SWEET PEAR F1)

Planta semi-precoce, de vigor médio,
com cachos ramificados com abundan-

te floração.
Os frutos têm o formato de coração,
sendo a parte mais estreita a da zona
do pedúnculo, zona estilar mais larga e
achatada, sulcados, com cor laranja-

rosado à maturação.
HR: VdVa; Fol 0; For; ToMV

IR: TYLCV

PEPAPINK F1
Rosa saboroso
Planta vigorosa, precoce, com entrenós
curtos, forte sistema radicular e com alta
capacidade de vigamento das flores.
Os frutos são redondos, com poucos e
ligeiros sulcos, grandes (260 a 300g),
de cor rosa muito atractivo e excepcio-
nal sabor.
Excelente pós-colheita.
HR: VdVa; Fol 0,1; For; ToMV
IR: TYLCV; TSWV; MaMiMj

INDERTERMINADOS



5

MARECHIARO F1
Planta semi-precoce, vigorosa.
Fruto grande (350 a 400g), sulcado, zona
apical alta, sem ombros verdes, de cor
rosa à maturação, carnudo e saboroso.
HR: Fol 0

ROSARE F1
Planta vigorosa, com boa cobertura.

Os frutos são grandes (350 a 400g),
sulcados, zona apical rasa, de cor rosa
intenso à maturação. O interior é
multilocular, vermelho vivo e sabor

extraordinário.
HR: VdVa; Fol 0; MaMiMj

TM 1801 F1
(RED CARAVEL F1)
Planta de vigor médio, semi-precoce e
floração abundante.
Frutos grandes (350 a 400g), sulcados,
zona apical rasa, sem ombros verdes,
multiloculares, maciços, com cor ver-
melho vivo no interior e no exterior e
extraordinariamente saboroso.
HR: VdVa; Fol 0; ToMV
IR: TSWV; MaMiMj

TM 1812 F1
(VIKING F1)

Planta de vigor e ciclo médios.
Frutos grandes (360 a 420g), sulcados,
zona apical alta, sem ombros verdes,
multiloculares, maciços, com cor
vermelho vivo no interior e no exterior e

extraordinariamente saboroso.
HR: VdVa; Fol 0;ToMV

IR: MaMiMj
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PORPORA F1

Resistências e uniformidade
Variedade muito precoce e vigorosa. Os cachos são muito
perfeitos, com apresentação dos frutos em espinha e o peso
médio de 360g. Média de 16 frutos por cacho. Os frutos são
esféricos, com 25 a 30g de peso médio, cor vermelho forte e
brilhante, elevada consistência e conservação.
Destaca-se pela elevada produção e excelente apresentação
dos cachos. Para colher em cacho e em solto.
HR: VdVa; Fol 0,1; ToMV
IR: TSWV; MaMiMj

SYBILLA F1
Planta vigorosa de entrenós curtos.

Possui cachos perfeitos em espinha,
robustos e com maturação homogénea.
Os frutos são esféricos, com 25g de
peso médio, cor vermelho forte e
brilhante, elevada consistência (LSL) e

conservação. ºBrix = 7 a 10.
Para colher em cacho e em solto.

HR: Fol 0,1; ToMV
IR: TYLCV; MaMiMj

VALIDO F1

Sabor incomparável
Planta precoce, vigorosa e entrenós
curtos.
Fruto oval-alongado, peso médio de 18
a 20g, cor vermelho intenso e elevada
firmeza.
HR: Vd; Fol 1,2; ToMV
IR: TSWV; MaMiMj

COLLINA F1
Planta com entrenós curtos e muito
precoce.
Cachos perfeitos com 14 a 16 frutos.
Fruto tipo Plum/Datterino, com 20g de
peso médio, vermelho vivo e brilhante
e elevado teor de açúcar.
Para colher em cacho e em solto.
HR: Vd; Fol 1,2; ToMV
IR: TSWV; TYLCV
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STAR GOLD F1
Planta muito precoce e vigorosa.
Cachos ramificados, com elevado
número de frutos esféricos, calibre 20-
25mm e peso médio de 20-25g, de
maturação amarela e elevado ºBrix.
HR: Fol 1,2; ToMV

SKATE F1
Planta de vigor médio, de ciclo precoce
e entrenós muito curtos.
Cachos muito regulares com 14 a 16
frutos ovais com ápice estilar arredon-
dado, calibre 18 a 22g, de maturação
amarela, elevada resistência ao racha-
mento, muito saboroso, elevado ºBrix.
HR: VdVa; Fol 1,2; ToMV

CRISPINO F1
Planta de vigor médio e de ciclo preco-
ce.
Fruto esférico, vermelho acastanhado
raiado de verde-escuro, peso médio de
35 a 40g.
HR: Vd; Fol 1,2; ToMV
IR: MaMiMj

CRISPINO PLUM F1
Planta de vigor médio, compacta e de
ciclo precoce.
Produz cachos com 6 a 10 frutos do tipo
Plum/Datterino, vermelho acastanhado
raiado de verde-escuro, peso médio de
35 a 40g.
Para colheita em cacho ou solto.
HR: Vd; Fol 1,2; ToMV
IR: MaMiMj

PEPITA F1
Planta de vigor médio e de ciclo preco-
ce.
Fruto oval-alongado de cor laranja à
maturação, peso médio 20 a 25g.
HR: Ff A-E; ToMV
IR: TSWV; TYLCV; MaMiMj

FANTINO F1
Planta muito precoce, de vigor médio e
entrenós curtos.
Cachos em forma de espinha com 14 a
16 frutos.
Fruto tipo Plum/Datterino com ápice
estilar arredondado, calibre 18-22g,
de maturação cor-de-laranja, elevada
resistência ao rachamento, muito
saboroso.
HR: VdVa; Fol 0,1; ToMV0-2
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SACADURA F1

Resistências e firmeza
Planta rasteira, robusta e com boa cobertura
dos frutos.
Os frutos são redondos, sulcados, sem ombros
verdes, com excelente cor vermelho-vivo à
maturação e elevada firmeza. Peso médio 240
a 260g.
HR: VdVa; Fol 0,1; ToMV
IR: TSWV; TYLCV

SWBTYL F1

Resistente e prolífero
Planta rasteira, semi-precoce, vigorosa,
com folhagem grande e verde-escura

que dá boa cobertura aos frutos.
Frutos de forma oval-alongada e larga,

160 a 180g e excelente firmeza.
HR: Vd; Fol 0,1; ToMV

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 produti-
vo.

• Ideal para solos problemáticos e can-
sados.

• 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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Rua Capitães de Abril, 21 - Alfornelos,
2650-352 Amadora, Portugal

ibersem@ibersem.com+351 21 476 63 27 ibersem.com


