ALFACE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR E REPOLHO

Alface

www.seminis.com.br

Brócolis

Couve-flor

Repolho

Melhores a cada geração
Na Seminis®, pensamos constantemente nas novas gerações. Não só nas novas
gerações de sementes com excepcional potencial de crescimento, mas também nas
gerações seguintes de nossos clientes e suas famílias ao redor do mundo.
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Procure o representante da sua região para recomendação adequada de
posicionamento de produto.

Todas as informações sobre os híbridos/variedades e seu desempenho, fornecidas oralmente ou por escrito pela
Monsoy LTDA. (produtos com a marca Seminis), seus funcionários ou representantes, são dadas de boa fé e não
como garantia da Monsoy quanto ao desempenho dos hibrídos vendidos. O desempenho pode depender de
condições climáricas, de solo, de manejo e outros fatores.

Alface

Alface

Ideal para cultivos de verão:

Alta uniformidade / rendimento:

• Alta tolerância às principais doenças do período.

• Histórico de resultados = segurança.

• Alta estabilidade.

• Alta tolerância ao pendoamento precoce.

• Alta rusticidade (Concorrente é mais exigente).

• Referência do mercado.

Tipo de planta consagrado:
• Cabeça fechada, pouco compacta, planta grande.
• Saia: proteção e volume.
• Menos doenças de cabeça (P. cichorii, Erwinia, etc).

Alface Americana LUCY BROWN

Anotações

Ciclo médio de 45 a 55 dias após o transplante. Cabeça de tamanho grande, com boa compacidade
e peso, de coloração verde-clara. Plantas com folhas grossas que conferem ótima proteção à cabeça.
Ótima qualidade final do produto nas condições de verão devido a sua excelente sanidade foliar.

Excelente volume e
padrão de plantas

Alta tolerância ao
pendoamento precoce

Excelente
sanidade foliar

CARACTERÍSTICA

VANTAGEM

BENEFÍCIO

Uniformidade e sanidade

Menor descarte e
melhor classificação

Lucratividade

Informações Gerais
Espaçamentos: 0,30 m x 0,30 m. Grande porte de plantas e alta produtividade de caixas/ha.
Adubação de potássio em cobertura é interessante para favorecer o fechamento de cabeça.
Recomenda-se a rotação de cultura com plantas de família diferentes para evitar a incidência de pragas e doenças.
Atenção ao momento do transplantio porque há relação direta entre a colocação da muda na cova e o rendimento
da colheita: o sistema radicular muito profundo ou muito raso e a cobertura do meristema apical podem causar
má formação da planta e até morte prematura.

4

5

Alface

Alface

Formato de cabeça redondo (Mercado “Bola”).

Compacidade e peso sem igual.

Atende muito bem aos três mercados:

Ampla faixa de tolerância ao Míldio.

• Caixaria.

• Alta tolerância às principais raças = segurança.

• Bandeja.

• Alto desempenho na sua janela de semeio.

• Processamento.

Alface Americana MAYUMI

Anotações

Ciclo médio de 50 a 60 dias a partir do transplante. Plantas grandes e vigorosas, com ótima sanidade
foliar e excelente proteção de cabeça. Cabeça de coloração verde escura.
Resistências: BI (HR – CA: IIA, IIB, V e VI)
PVP – Cultivar protegida pela lei nº 9.456/97. Reprodução proibida.

Cabeças redondas
e compactas

Ideal para mercado fresco
e processamento

Indicada para cultivos
de inverno (1)

CARACTERÍSTICA

VANTAGEM

BENEFÍCIO

Uniformidade e sanidade

Menor descarte e
melhor classificação

Lucratividade

Informações Gerais
Espaçamentos: 0,30 m x 0,30 m. Grande porte de plantas e alta produtividade de caixas/ha.
Para melhor promover o fechamento de cabeça, suprir adequadamente com potássio, principalmente nas coberturas.
Recomenda-se a rotação de cultura com plantas de famílias diferentes para evitar a incidência de pragas e doenças.
Atenção ao momento do transplantio porque há relação direta entre a colocação da muda na cova e o rendimento
da colheita: o sistema radicular muito profundo ou muito raso e a cobertura do meristema apical podem causar
má formação da planta e até morte prematura.
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(1) Necessário observar condições limitantes específicas do produto (como doenças), particularidades microclimáticas
e nutricionais. Procure o representante da sua região para recomendação adequada de posicionamento de produto.
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Alface

Alface

Ideal para cultivos de inverno:

Alta uniformidade / rendimento:

• Boa resistência a doenças típicas de inverno, principalmente Míldio;

• Histórico de resultados = segurança.

• Boa estabilidade frente a variações de temperatura.

• Atende bem todos os destinos do mercado.

• Precocidade: Cabeça se fecha rapidamente,
permitindo colheita antecipada.

Tipo de planta consagrado:
• Cabeça compacta e com potencial para elevados ganhos de peso.
• Planta de porte grande e bom volume de folhas basais para proteção da cabeça.

Alface Americana RAIDER PLUS

Anotações

Ciclo médio de 50 a 60 dias após o transplante. Planta grande e vigorosa, com ótima sanidade
foliar e excelente proteção de cabeça. Ótimo aproveitamento tanto para mercado fresco (caixas ou
bandejas) quanto para processamento. Tolerante a Tip Burn (deficiência de Cálcio).
Resistências: BI (HR – CA: I, IIA, IIB, III e IV).

Cabeças redondas
e compactas

Ideal para mercado fresco
e processamento

Indicada para cultivos
de inverno (1)

CARACTERÍSTICA

VANTAGEM

BENEFÍCIO

Uniformidade e sanidade

Menor descarte e
melhor classificação

Lucratividade

Informações Gerais
Espaçamentos: 0,30 m x 0,30 m. Grande porte de plantas e alta produtividade de caixas/ha.
Adubação de potássio em cobertura é interessante para favorecer o fechamento de cabeça.
Recomenda-se a rotação de cultura com plantas de famílias diferentes para evitar a incidência de pragas e doenças.
Atenção ao momento do transplantio porque há relação direta entre a colocação da muda na cova e o rendimento
da colheita: o sistema radicular muito profundo ou muito raso e a cobertura do meristema apical podem causar
má formação da planta e até morte prematura.
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(1) Necessário observar condições limitantes específicas do produto (como doenças), particularidades microclimáticas
e nutricionais. Procure o representante da sua região para recomendação adequada de posicionamento de produto.
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Alface

Alface

Atende toda a cadeia de mercado:
Produtor:
• Alta tolerância ao pendoamento.
• Segurança, flexibilidade de colheita e alta performance mesmo no alto verão.
• Ótimo tipo de planta: grande, volumosa, de ótima resposta à aplicação de insumos e tecnologia.
• Múltipla aptidão: mercado fresco / hidroponia / processamento.
• Fácil condução, ciclo rápido.
• Boa tolerância a Tip Burn.

Alface Crespa AMANDA
Ciclo médio de 35 a 49 dias a partir do transplante. Planta grande e vigorosa, com ótima sanidade
foliar, intensa crespicidade e coloração verde clara intensa. Excelente desempenho tanto em campo
aberto como em hidroponia.

Comprador (mercadista, feirante, hortifruti, etc):

Consumidor:

• Excelente pós-colheita.

• Maior aproveitamento de folhas.

• Excepcional padrão: crespicidade, cor e textura.

• Menor pecíolo / fibras: menos “talo”.

• Resistência estrutural: “quebra” menos.

• Maior crespicidade.

• Maior shelf life (ponto de murcha).

• Menor perda ao lavar: quebra menos.

• Menor perda na gôndola: murcha menos, vende mais.

• Maior aproveitamento de geladeira: murcha menos.

PVP - Cultivar protegida pela lei nº 9.456/97. Reprodução proibida.

Alta produtividade

Excelente uniformidade
e pós-colheita

Alta tolerância ao pendoamento
em épocas quentes e chuvosas (1)

CARACTERÍSTICA

VANTAGEM

BENEFÍCIO

Uniformidade e sanidade

Menor descarte e
melhor classificação

Lucratividade

Informações Gerais
Espaçamentos: 0,25 m x 0,25 m. Grande porte de plantas e alta produtividade de caixas/ha.
Recomenda-se a rotação de cultura com plantas de famílias diferentes para evitar a incidência de pragas e doenças.
Atenção ao momento do transplantio porque há relação direta entre a colocação da muda na cova e o rendimento
da colheita: o sistema radicular muito profundo ou muito raso e a cobertura do meristema apical podem causar
má formação da planta e até morte prematura.
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(1) Necessário observar condições limitantes específicas do produto (como doenças), particularidades microclimáticas
e nutricionais. Procure o representante da sua região para recomendação adequada de posicionamento de produto.
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Alface

Alface

Atende toda a cadeia de mercado:
Produtor:
• Alta tolerância ao pendoamento.
• Segurança, flexibilidade de colheita e alta performance mesmo no alto verão.
• Ótimo tipo de planta: grande, volumosa, de ótima resposta à aplicação de insumos e tecnologia.
• Múltipla aptidão: mercado fresco / hidroponia / processamento.
• Fácil condução, ciclo rápido.
• Boa tolerância a Tip Burn.

Alface Crespa SOLARIS
Ciclo médio de 40 a 50 dias a partir do transplante. Planta grande e volumosa, folhas crespas e
firmes, com ótima sanidade foliar. Ótima aparência na embalagem e desempenho tanto em campo
aberto como em hidroponia.

Alta produtividade

Tolerância ao
pendoamento precoce

Excelente
pós-colheita

CARACTERÍSTICA

VANTAGEM

BENEFÍCIO

Uniformidade e sanidade

Menor descarte e
melhor classificação

Lucratividade

Comprador (mercadista, feirante, hortifruti, etc):

Consumidor:

• Excelente pós-colheita.

• Maior aproveitamento de folhas.

• Excepcional padrão: crespicidade, cor e textura.

• Menor pecíolo / fibras: menos “talo”.

• Resistência estrutural: “quebra” menos.

• Maior crespicidade.

• Maior shelf life (ponto de murcha).

• Menor perda ao lavar: quebra menos.

• Menor perda na gôndola: murcha menos, vende mais.

• Maior aproveitamento de geladeira: murcha menos.

Anotações

Informações Gerais
Respeitar o posicionamento da variedade, recomendado por região e época.
Espaçamentos: 0,25 m x 0,25 m. Grande porte de plantas e alta produtividade de caixas/ha.
Recomenda-se a rotação de cultura com plantas de famílias diferentes para evitar a incidência de pragas e doenças.
Atenção ao momento do transplantio porque há relação direta entre a colocação da muda na cova e o rendimento
da colheita: o sistema radicular muito profundo ou muito raso e a cobertura do meristema apical podem causar
má formação da planta e até morte prematura.
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Alface

Alface

Atende toda a cadeia de mercado:
Produtor:
• Alta tolerância ao pendoamento.
• Alto potencial produtivo: resposta positiva à aplicação de insumos e tecnologia.
• Segurança, flexibilidade de colheita e alta performance mesmo no alto verão.
• Excelente visual: grande e de crespicidade desejável, excelente na comercialização em embalagem individual.
• Múltipla aptidão: mercado fresco / hidroponia / processamento.
• Fácil condução, ciclo rápido.
• Boa tolerância a Tip Burn.

Alface Crespa Crocante SVR 2005
Ciclo médio de 40 a 55 dias a partir do transplante. Plantas com alta tolerância ao pendoamento
precoce, Tip Burn (deficiência de Cálcio) e doenças foliares. Ótimo desempenho em campo aberto,
com alta tolerância a chuvas fortes. Boa aptidão ao processamento, com excelente apresentação
quando embalada, rendimento e pós-colheita.

Comprador (mercadista, feirante, hortifruti, etc):

Consumidor:

• Excelente pós-colheita.

• Maior aproveitamento de folhas.

• Excepcional padrão: crespicidade, cor e textura.

• Menor pecíolo / fibras: menos “talo”.

• Resistência estrutural: “quebra” menos.

• Maior crespicidade.

• Maior shelf life (ponto de murcha).

• Menor perda ao lavar: quebra menos.

• Menor perda na gôndola: murcha menos, vende mais.

• Maior aproveitamento de geladeira: murcha menos.

PVP - Cultivar protegida pela lei nº. 9.456/97. Reprodução proibida.

Pós-colheita superior
às crespas comuns

Crespicidade
e crocância

Excelente rendimento
no processamento

CARACTERÍSTICA

VANTAGEM

BENEFÍCIO

Uniformidade e sanidade

Menor descarte e
melhor classificação

Lucratividade

Informações Gerais
Espaçamentos: 0,25 m x 0,25 m. Grande porte de plantas e alta produtividade de caixas/ha.
Recomenda-se a rotação de cultura com plantas de famílias diferentes para evitar a incidência de pragas e doenças.
Atenção ao momento do transplantio porque há relação direta entre a colocação da muda na cova e o rendimento
da colheita: o sistema radicular muito profundo ou muito raso e a cobertura do meristema apical podem causar
má formação da planta e até morte prematura.
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Alface

Alface

Atende toda a cadeia de mercado:
Produtor:
• Alta tolerância ao pendoamento.
• Segurança, flexibilidade de colheita e alta performance mesmo no alto verão.
• Ótimo tipo de planta: grande, volumosa, de ótima resposta à aplicação de insumos e tecnologia.
• Elevado potencial de peso.
• Múltipla aptidão: mercado fresco / hidroponia / processamento.
• Excelente sanidade em relação às principais doenças do verão.

Alface Romana SVR 2755
Ciclo médio de 40 a 55 dias a partir do transplante. Plantas vigorosas, com arquitetura volumosa,
folhas longas, firmes e macias. Cabeças pesadas de coloração verde atrativa. Alta sanidade foliar em
condições de temperaturas elevadas.

Comprador (mercadista, feirante, hortifruti, etc):

Consumidor:

• Excelente pós-colheita.

• Maior durabilidade na geladeira.

• Excepcional padrão de produto.

• Maior aproveitamento de folhas.

• Resistência estrutural.

• Excelente sabor.

• Menor perda na gôndola.

• Alface romana apresenta um maior valor nutricional
comparado com outros tipos de alface.

PVP – Cultivar protegida pela lei nº 9.456/97. Reprodução proibida.

Muito uniforme

Tolerante ao
pendoamento precoce

Plantio e colheita
o ano todo (1)

CARACTERÍSTICA

VANTAGEM

BENEFÍCIO

Sanidade, tolerância ao
pendoamento e peso

Alta uniformidade e
rendimento da colheita

Lucratividade

Informações Gerais
Espaçamentos: 0,25 m x 0,25 m. Grande porte de plantas e alta produtividade de caixas/ha.
Recomenda-se a rotação de cultura com plantas de famílias diferentes para evitar a incidência de pragas e doenças.
Atenção ao momento do transplantio porque há relação direta entre a colocação da muda na cova e o rendimento
da colheita: o sistema radicular muito profundo ou muito raso e a cobertura do meristema apical podem causar
má formação da planta e até morte prematura.
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(1) Necessário observar condições limitantes específicas do produto (como doenças), particularidades microclimáticas
e nutricionais. Procure o representante da sua região para recomendação adequada de posicionamento de produto.
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Alface

Bem-vindo ao novo campo
de soluções da Seminis

Janela de Plantio

www.seminis.com.br

Alface Americana - Região da Serra do Rio de Janeiro.
Altitude de até 900 m:
PRODUTO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Criado especialmente para dar mais apoio ao agricultor,
o novo site da Seminis possui diversas ferramentas
para ajudá-lo no dia a dia.

RAIDER PLUS
MAYUMI

Informações sobre onde encontrar
os produtos da Seminis.

RAIDER
LUCY BROWN

A informação que você precisa, no momento em
que necessita: Catálogos de Produtos, Artigos
Técnicos, Guias de Doenças, etc.

Altitude de 900 m a 1100m:
PRODUTO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

RAIDER PLUS

Cadastre-se e fique por dentro dos novos
produtos, notícias e eventos mais importantes
para o negócio de Hortaliças.

MAYUMI
RAIDER
LUCY BROWN

Altitude acima de 1100m:
PRODUTO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

RAIDER PLUS
MAYUMI
RAIDER
LUCY BROWN

Janela preferencial
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Janela com limitações

Janela com altos riscos

A janela considerada “Preferencial” não é garantia de máxima performance do produto. Ela indica apenas o
período de riscos menores para a produção. Necessário observar condições limitantes específicas do produto
(como doenças), particularidades microclimáticas e nutricionais. Procure o representante da sua região para
recomendação adequada de posicionamento de produto.

www.seminis.com.br
Disponível para celular.

Brócolis

Brócolis

Informações Gerais
Os niveis de adubação e as fontes de disponibilidade de nutrientes devem ser baseadas em análises
de solo e nos requerimentos da cultura.
De maneira geral, o BC1691 tem sua perfomance prejudicada sob adubações excessivas de
nitrogênio e/ou com fontes de liberação rápida.
As melhores performances são observadas quando a última adubação nitrogenada é realizada até o
início da formação da cabeça (tamanho de uma moeda).

Brócolis Híbrido BC1691
Ciclo médio de 70 a 75 dias a partir do transplante. Planta vigorosa, de estrutura ereta e compacta,
com bom enfolhamento. Cabeças de tamanho médio, compactas, de granulometria média a
pequena, bem protegida e de ótima cor. Peso médio da cabeça entre 0,8 a 1,0 Kg.

Boa pós-colheita

O aumento da densidade de plantas por hectares permitida pela arquitetura ereta do BC1691 deve
ser estudado conforme as condições climáticas e de cultivo.

Alta uniformidade
de cabeças (vantagem na
comercialização em bandejas)

CARACTERÍSTICA

VANTAGEM

BENEFÍCIO

Tolerância a elevadas temperaturas,
amplitude de adaptação, cabeça
compacta, granulometria média a
pequena, sanidade foliar.

Elevado rendimento em condições
tropicais, peso de cabeça mesmo no
verão, elevada uniformidade, excelente
para comercialização em bandeja.

Lucratividade

Janela de Plantio (1)

O BC1691 apresenta cabeça de tamanho médio, com ponto ideal de colheita entre 14 e 16 cm, o
que permite excelente pós-colheita.

Adaptação
Adaptado para o ano todo:

O Brócolis BC1691 pode ser plantado
o ano todo, com principal foco no verão.

Verão: entrega qualidade de cabeça sob
elevadas temperaturas;
Inverno: precocidade e qualidade de cabeça.
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(1) Necessário observar condições limitantes específicas do produto (como doenças), particularidades microclimáticas
e nutricionais. Procure o representante da sua região para recomendação adequada de posicionamento de produto.
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Brócolis

Couve-flor

Brócolis Híbrido LEGACY
Ciclo médio de 105 a 110 dias a partir do transplante. Plantas vigorosas, com altura média de 40 a 50
cm e bom enfolhamento. Cabeça redonda de coloração verde-escura e compacta, com floretes de
granulometria muito fina e peso médio de 0,8 a 1,2 Kg. Ideal para consumo in natura ou industrialização.

Couve-flor Híbrida AREZZO
Ciclo médio de 100 a 110 dias a partir do semeio. Plantas vigorosas, de tamanho grande, com bom
enfolhamento e arquitetura aberta. Cabeças de tamanho grande, compacidade média, peso médio
de 1,5 a 2,0 Kg e coloração creme claro.
Resistência: IR - Xcc.

Aptidão para
mercado fresco e
processamento

Maior durabilidade
pós-colheita

Ideal para cultivos
de inverno (1)

CARACTERÍSTICA

VANTAGEM

BENEFÍCIO

Cabeça pesada, coloração verde
intensa, ampla adaptação.

Segurança e flexibilidade na colheita,
alto rendimento, qualidade que atende
as exigências de mercado.

Lucratividade e segurança.

Janela de Plantio (1)
Em regiões de altitude inferior a 1.100 m, recomenda-se o semeio de Legacy entre Fevereiro e Julho.

Uniformidade
e padrão de cabeça

Ideal para cultivos
de inverno (1)

Alta sanidade
foliar

Diferenciais
Desempenho: ótimo desempenho frente à
invernos chuvosos.

Comercialização: ideal para comercialização
no varejo a granel, caixaria ou bandejas.

Rendimento: plantas robustas, de alta rusticidade,
o que permite excelente rendimento de colheita
(% cabeças comerciais/ha) mesmo com variações
de manejo ou ambientes.

Transporte: folhas externas grandes que oferecem
ótima proteção de cabeças no transporte e
armazenamento.

Em regiões de altitude superior a 1.100 m, pode-se realizar o plantio o ano todo.
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(1) Necessário observar condições limitantes específicas do produto (como doenças), particularidades microclimáticas
e nutricionais. Procure o representante da sua região para recomendação adequada de posicionamento de produto.
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Couve-flor

Couve-flor

Couve-flor Híbrida BARCELONA CMS
Ciclo médio de 100 a 120 dias a partir do semeio. Plantas muito vigorosas e uniformes, com folhas
grandes que permitem boa proteção de cabeças para transporte. Cabeças compactas, firmes e
uniformes, de coloração branca à creme claro, com peso médio de 1,5 a 2 kg.

Couve-flor Híbrida FORATA
Ciclo médio de 95 a 100 dias. Plantas vigorosas de dimensões compactas. Cabeça grande e
compacta, com diâmetro médio entre 18 a 22cm, peso médio entre 1,5 a 2,0 Kg e coloração branca.
Colheita escalonada com baixo índice de perdas.

Resistências: IR - Xcc.

Alta produtividade

Ideal para cultivos
de meia-estação (1)

Excelente
uniformidade
de cabeças

Alta produtividade
por hectare

Excelente proteção
de cabeça

Ideal para plantio
de inverno (1)

Diferenciais
Segurança: alta performance nos períodos de
flutuação de temperatura e precipitação.

Transporte: folhas grandes que permitem ótima
proteção de cabeças no transporte e manutenção
da cor branca por mais tempo.

Estabilidade da produção: plantas vigorosas e
uniformes, com alta rusticidade, o que viabiliza a
produção mesmo com grandes variações de manejo.
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(1) Necessário observar condições limitantes específicas do produto (como doenças), particularidades microclimáticas
e nutricionais. Procure o representante da sua região para recomendação adequada de posicionamento de produto.
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Couve-flor

Couve-flor

Couve-flor Híbrida VENEZA
Ciclo médio de 90 dias. Plantas de porte médio, com folhas eretas de coloração verde-claro e
tamanho grande, permitindo boa proteção da cabeça. Cabeças firmes, de tamanho grande com
diâmetro médio de 18 a 22 cm, peso médio de 1,2 a 1,5 Kg e coloração branca à creme claro.

Couve-flor Híbrida VERONA CMS
Ciclo médio de 100 a 110 dias a partir do semeio. Plantas vigorosas e uniformes, de tamanho médio
à grande e com bom enfohamento. Cabeças de tamanho médio, uniformes, compactas e firmes, de
coloração branca à creme claro, com peso médio de 1,0 a 1,5K g.
Resistências: IR – Xcc.

Precocidade

Ideal para cultivo
de verão (1)

Alta
uniformidade
de cabeças

Diferenciais

Maior produtividade
(cabeças comerciais
por hectare)

Alta uniformidade
de cabeça

Ideal para plantio
de verão (1)

Diferenciais

Sanidade: ótima sanidade em condições de verão.

Transporte: folhas de tamanho grande que
permitem boa proteção de cabeças.

Segurança: alto desempenho frente às adversidades
do verão, o que permite segurança de colheita, com
preços diferenciados em picos de alta.

Transporte: folhas de tamanho grande que
permitem boa proteção de cabeças.

Folhas cerosas: ótimo nível de cerosidade nas folhas,
permitindo segurança em caso de chuvas fortes ou
frequentes.

Produtividade: alta produtividade em percentual de
cabeças comerciais por hectare.

Folhas cerosas: ótimo nível de cerosidade nas folhas,
permitindo segurança em caso de chuvas fortes ou
frequentes.

Produtividade: alta produtividade em percentual de
cabeças comerciais por hectare.

Padronização: alta uniformidade e padrão para
comercialização à granel.
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(1) Necessário observar condições limitantes específicas do produto (como doenças), particularidades microclimáticas
e nutricionais. Procure o representante da sua região para recomendação adequada de posicionamento de produto.
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Couve-flor

Repolho

Janela de Plantio
São Paulo
Região de Sorocaba e Porto Feliz - Clima quente e altitudes de 600 a 670 m:
PRODUTO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

VERONA CMS
VENEZA
BARCELONA CMS
AREZZO

São Paulo
Região de Piedade, Ibiúna, Bragança Paulista e Morungaba - Clima ameno e altitudes acima de 800 m:
PRODUTO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

VERONA CMS

Repolho Híbrido ASTRUS PLUS
Ciclo médio de 90 a 100 dias. Plantas vigorosas, de porte médio, com boa sanidade, folhas de
coloração verde-escura e cerosas. Cabeças de formato semi-achatado, coração pequeno e muito
compacto, com peso médio de 1,8 a 2,5 kg. Excelente pós-colheita e resistência ao transporte.

VENEZA
BARCELONA CMS
AREZZO

Alta produtividade
e uniformidade
Janela preferencial

Janela com limitações

Janela com altos riscos

Tolerante a rachadura
(maior período em “ponto
de colheita” no campo)

Informações Gerais
O espaçamento de cultivo padrão de 0,8 m (EL) x 0,5 m (EP) deve-se adequar à arquitetura de plantas.
Espaçamento

Pl./ha

0,60 m x 0,60 m = 0,36 m²/pl

27.770

0,60 m x 0,80 m= 0,48 m²/pl

20.830

Observar a correta e proporcional nutrição de plantas, especialmente em relação ao Boro para evitar
“talo oco”, o que proporciona maior shelf life ao produto.
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A janela considerada “Preferencial” não é garantia de máxima performance do produto. Ela indica apenas o
período de riscos menores para a produção. Necessário observar condições limitantes específicas do produto
(como doenças), particularidades microclimáticas e nutricionais. Procure o representante da sua região para
recomendação adequada de posicionamento de produto.

29

Repolho

Terminologia & Lista de Abreviações
IR (Intermediate Resistence): a resistência intermediária se refere à capacidade da planta
de se desenvolver e produzir em condições normais de pressão da doença e sob manejo
fitossanitário adequado.
HR (High Resistance): a alta resistência conferida por um cultivar se refere à capacidade
da planta de maximizar seu potencial produtivo mesmo na presença do patógeno-alvo, em
comparação com cultivares suscetíveis.

Repolho Híbrido RED DINASTY
Ciclo médio de 95 a 100 dias. Plantas de porte médio a grande, uniformes, com folhas simétricas de
coloração vermelha intensa. Cabeça de formato redondo, bem compacta, firme, de tamanho médio
a grande e peso médio de 1,2 a 2,0 Kg. Boa tolerância ao rachamento.
Resistência: HR-Foc:1.

Produtividade
e uniformidade

Anotações
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CULTURA

DOENÇA / DESORDEM

ABREV.

NOME CIENTÍFICO (AGENTE CAUSAL)

Alface

Míldio

Bl

Bremia lactucae

Alface

Míldio

Bl

Bremia lactucae

Podridão-negra

Xcc

Xanthomonas campestris pv. campestris

Murcha de Fusarium

Foc

Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans

Couve-flor
Repolho

RAÇAS / STRAINS
california pathotypes (ca):
I, IIA, IIB, III, IV, VI, VII
california pathotypes: V

Raça 1

Cabeças grandes

Anotações
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