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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.

CENOURA

CEBOLA

 
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.
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CebolaCebola

Ciclo médio de 120 a 130 dias. Plantas com folhas de alta sanidade, de arquitetura ereta e cerosa e 
raízes vigorosas. Bulbos arredondados e uniformes com excelente classificação. Casca com tonalidade 
amarelada castanha e com boa retenção na pós-colheita. Peso médio do bulbo de 150 a 170g.  
Resistências: HR - Pt e Foc.

Cebola Híbrida AKAMARU

Consumo de sementes
(semeio direto)

1.000 a 
1.400 MK/ha

400 a 700 MK/ha 700 a 1.000 MK/ha 350 a 550 MK/ha

Consumo de sementes
(transplante)

População 
(semeio direto)

População 
(transplante)

(1) Dados levantados pelas equipes de Desenvolvimento Tecnológico e Vendas da Monsanto Hortaliças. Pode haver 
variação de produtividade e preços conforme a região, época de plantio, clima e manejo da lavoura. Preços e custos 

informados pelo Produtor durante o período de colheita. Dados para a região de Nova Ponte – MG (2013).

(2) A janela considerada “Preferencial” não é garantia de máxima performance do produto. Ela indica apenas o 
período de menores riscos 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.

Alta produtividade 
e uniformidade

Tolerância ao 
adensamento

Bulbos com excelente 
coloração e formato 

redondo

Janela preferencial Janela com altos riscos

Tipo caixa 02Tipo caixa 01 Tipo caixa 04Tipo caixa 03

JANELA DE PLANTIO(2)

JAN

262 162

788 648

2.362 2.795

338 445

REGIÃO AGOJULFEV SETMAR OUTABR NOVMAI DEZJUN

SUL

MONTE ALTO

SÃO JOSÉ RIO PARDO

PIEDADE E CAPÃO

ALTO PARANAÍBA

CRISTALINA

PRODUTIVIDADE (sacos/ha)(1)

TESTEMUNHA AKAMARU

Colheita em sacos 
 classificados 

Tipo caixa 01 

Tipo caixa 02 

Tipo caixa 03 

Tipo caixa 04 

Total

Testemunha 

262 

788 

2.362 

338 

3.750

AKAMARU 

162 

648 

2.795 

445 

4.050

Informações Gerais

Uniformidade

CARACTERÍSTICA VANTAGEM BENEFÍCIO

Menor descarte e melhor 
classificação Lucratividade
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Ciclo médio de 110 a 130 dias. Plantas vigorosas, de arquitetura ereta, com alto potencial 
produtivo e excelente performance fitossanitária. Bulbos uniformes, com excelente classificação 
e tolerantes ao armazenamento. 
Resistências: HR - Pt.

Cebola Híbrida CAMPO LINDO

Consumo de sementes
(semeio direto)

1.000 a 
1.400 MK/ha

400 a 700 MK/ha 700 a 1.000 MK/ha 350 a 550 MK/ha

Consumo de sementes
(transplante)

População 
(semeio direto)

População 
(transplante)

Ideal para dias 
intermediários

Ótima 
adaptabilidade

Bulbos com 
pescoço fino

(1) A janela considerada “Preferencial” não é garantia de máxima performance do produto. Ela indica apenas o 
período de menores riscos 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.

Janela preferencial Janela com altos riscos

JANELA DE PLANTIO(1)

JANREGIÃO AGOJULFEV SETMAR OUTABR NOVMAI DEZJUN

REGIÃO NORTE

IRECÊ

Informações Gerais

Bulbos uniformes com elevada 
classificação de caixa 3

CARACTERÍSTICA VANTAGEM BENEFÍCIO

Produtividade e tolerância ao 
adensamento

Lucratividade 
(para o produtor e beneficiador)

Anotações

CebolaCebola
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Ciclo médio de 110 a 120 dias (semeio direto). Planta vigorosa, rústica e com boa adaptabilidade. Excelente 
enraizamento, folhas eretas e cerosas. Bulbos uniformes com pescoço fino, alta retenção da casca e 
coloração escura brilhante para o segmento de cebolas amarelas. Excelente aparência após a cura. 
Resistência: HR - Pt e IR - Foc.

Cebola Híbrida IMPERATRIZ

Consumo de sementes
(semeio direto)

1.000 a 
1.400 MK/ha

400 a 700 MK/ha 700 a 1.000 MK/ha 350 a 550 MK/ha

Consumo de sementes
(transplante)

População 
(semeio direto)

População 
(transplante)

(1) A janela considerada “Preferencial” não é garantia de máxima performance do produto. Ela indica apenas o 
período de menores riscos 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.

Melhor qualidade 
de bulbos

Estalo uniforme 
e precoce

Resistente 
à Raiz Rosada

Janela preferencial Janela com altos riscos

JANELA DE PLANTIO(1)

JANREGIÃO AGOJULFEV SETMAR OUTABR NOVMAI DEZJUN

MONTE ALTO

SÃO JOSÉ RIO PARDO

PIEDADE E CAPÃO

ALTO PARANAÍBA

CRISTALINA

Informações Gerais

Uniformidade

CARACTERÍSTICA VANTAGEM BENEFÍCIO

Menor descarte e melhor 
classificação Lucratividade

CebolaCebola
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Ciclo médio de 100 a 130 dias (semeio direto). Planta vigorosa, rústica, adaptável e de fácil manejo. 
Excelente enraizamento, folhas eretas e cerosas. Bulbos de formato granoarredondados, com 
casca de coloração amarelo-pérola. 
Resistências: HR - Pt e Foc.

Cebola Híbrida SHINJU

Consumo de sementes
(semeio direto)

1.000 a 
1.400 MK/ha

400 a 700 MK/ha 700 a 1.000 MK/ha 350 a 550 MK/ha

Consumo de sementes
(transplante)

População 
(semeio direto)

População 
(transplante)

(1) Dados levantados pelas equipes de Desenvolvimento Tecnológico e Vendas da Monsanto Hortaliças. Pode haver 
variação de produtividade e preços conforme a região, época de plantio, clima e manejo da lavoura. Preços e custos 

informados pelo Produtor durante o período de colheita. Dados para a região de Cristalina – GO (2013).

(2) A janela considerada “Preferencial” não é garantia de máxima performance do produto. Ela indica apenas o 
período de menores riscos 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.

Produtividade e 
uniformidade

Adaptável ao 
adensamento

Resistente 
à Raiz Rosada e 
Podridão Basal

Janela preferencial Janela com altos riscos

Tipo caixa 02Tipo caixa 01 Tipo caixa 03

JANELA DE PLANTIO(2)

JAN

243 450

487 300

1.460 2.100

REGIÃO AGOJULFEV SETMAR OUTABR NOVMAI DEZJUN

SUL

MONTE ALTO

SÃO JOSÉ RIO PARDO

PIEDADE E CAPÃO

ALTO PARANAÍBA

CRISTALINA

PRODUTIVIDADE (sacos/ha)(1)

TESTEMUNHA SHINJU

Colheita em sacos 
 classificados 

Tipo caixa 01 

Tipo caixa 02 

Tipo caixa 03 

Descarte 

Total (sem descarte)

Testemunha 

243 

487 

1.460 

243 

2.190

SHINJU 

450 

300 

2.100 

150 

2.850

Informações Gerais

Uniformidade

CARACTERÍSTICA VANTAGEM BENEFÍCIO

Menor descarte e melhor 
classificação Lucratividade

CebolaCebola



www.seminis.com.br 
Disponível para celular.

www.seminis.com.br

Bem-vindo ao novo campo 
de soluções da Seminis

Criado especialmente para dar mais apoio ao agricultor, 
o novo site da Seminis possui diversas ferramentas 

para ajudá-lo no dia a dia. 

Informações sobre onde encontrar 
os produtos da Seminis.

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

Cadastre-se e fique por dentro dos novos 
produtos, notícias e eventos mais importantes 
para o negócio de Hortaliças.
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Ciclo médio de 100 a 110 dias após semeadura. Plantas vigorosas, com excelente enfolhamento, folhas 
eretas e resistente às principais doenças foliares comuns no verão. Raízes de formato cilíndrico, média 
de 22 cm x 3,5 cm, excelente coloração interna e externa. Boa adaptação à colheita mecanizada. 
Resistências: IR - Ad, Cc e Eh

Cenoura Híbrida EX4098

Informações Gerais

Semeadura

900 a 
1.200 MK/ha

650 a 850
plantas/ha

25 a 40 dias

População final
(após raleio)

Raleio

(1) Dados levantados pelas equipes de Desenvolvimento Tecnológico e Vendas da Monsoy LTDA. (produtos com a 
marca Seminis). Pode haver variação de produtividade conforme região, época de plantio, clima e manejo da lavoura. 

Dados obtidos na região de São Gotardo-MG (2014).

Alta qualidade 
de raizes

Melhor padrão de 
classificação

Uniformidade 
e sanidade

CenouraCenoura

(2) A janela considerada “Preferencial” não é garantia de máxima performance do produto. Ela indica apenas o 
período de menores riscos 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.

Janela preferencial Janela com altos riscos

JANELA DE PLANTIO(2)

JAN

2.350 2.491

REGIÃO AGOJULFEV SETMAR OUTABR NOVMAI DEZJUN

RS

PR

SP

MG

GO

NE

PRODUTIVIDADE (caixas/ha)(1)

TESTEMUNHA EX4098

Colheita em caixas sujas

Testemunha 

2.350

EX4098 

2.491

Uniformidade e sanidade

CARACTERÍSTICA VANTAGEM BENEFÍCIO

Menor descarte e melhor 
classificação Lucratividade
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Ciclo médio de 100 a 110 dias após semeadura. Plantas vigorosas, com bom enfolhamento. Raízes 
de formato cilíndrico, ponta arredondada, longa e uniforme, de coloração alaranjada e com baixo 
índice de ombro verde. Excelente comportamento em relação à queima das folhas (Ad, Cc e Xch).  
PVP - Cultivar protegida pela lei nº. 9.456/97

Cenoura Híbrida JULIANA

(1) Dados levantados pelas equipes de Desenvolvimento Tecnológico e Vendas da Monsoy LTDA. (produtos com a 
marca Seminis). Pode haver variação de produtividade conforme região, época de plantio, clima e manejo da lavoura. 

Dados obtidos na região de Cristalina-GO (2013).

Alta produtividade
Melhor padrão de 

classificação

Tolerância ao 
pendoamento 

(florescimento)

Informações Gerais

Semeadura

900 a 
1.200 MK/ha

650 a 850
plantas/ha

25 a 40 dias

População final
(após raleio)

Raleio

(2) A janela considerada “Preferencial” não é garantia de máxima performance do produto. Ela indica apenas o 
período de menores riscos 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.

Janela preferencial Janela com limitações Janela com altos riscos

Classe AAClasse AAA Classe ExtraClasse Grandes

JANELA DE PLANTIO(2)

JAN

1.303 1.369

393 766

421 364

55 156

REGIÃO AGOJULFEV SETMAR OUTABR NOVMAI DEZJUN

RS

PR

SP

MG

GO

NE

PRODUTIVIDADE (caixas/ha)(1)

TESTEMUNHA JULIANA

Colheita em caixas 
 lavadas e classificadas 

Classe AAA 

Classe AA 

Classe Grandes 

Classe Extra 

Total

Testemunha 

1.303 

393 

421 

55 

2.172

JULIANA 

1.369 

766 

364 

156 

2.655

Uniformidade

CARACTERÍSTICA VANTAGEM BENEFÍCIO

Menor descarte e melhor 
classificação Lucratividade

CenouraCenoura
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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.

CULTURA DOENÇA/DESORDEM ABREVIAÇÃO NOME CIENTÍFICO (AGENTE CAUSAL)

Cenoura Queima das folhas Ad Alternaria dauci

Cenoura Cercosporiose Cc Cercospora carotae

Cenoura Oídio Eh Erysiphe heraclei

Cebola Podridão basal Foc Fusarium oxysporum f. sp. cepae

Cebola Raiz-rosada Pt Phoma terrestris

Anotações

Anotações
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