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Caros clientes, 

 

É com enorme prazer que lhe apresentamos o Catálogo de Sementes de 

Frutos da Advice.AgriBusiness, desenhado para dar resposta às exigências 

do mercado, através da selecção das variedades mais bem adaptadas às 

diferentes condições edafo-climáticas e na parceria com os melhores 

fornecedores, de forma a disponibilizar sementes de qualidade superior. Nele 

irá encontrar diversas variedades de Tomates, Melões e Melancias, 

Abóboras, etc.  

 

Somos representantes em Portugal de uma empresa italiana, obtentora e 

multiplicadora de sementes Hortícolas e Aromáticas – Cora Seeds – que se 

encontra em constante investigação e desenvolvimento de forma a 

desenvolver as melhores soluções para o seu negócio. As variedades 

desenvolvidas pela Cora Seeds encontram-se devidamente assinaladas com 

o logo  neste catálogo. 

 

Caso tenha alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar.  

 

Esperamos corresponder às vossas expectativas.  

 

A equipa Advice.AgriBusines. 
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Nabucco (CRX 
50133) F1 

  

 

Paris (CRX 
50129) F1 

 

 Planta de vigor médio, com entrenós 

curtos; 

 Fruto de forma oval com polpa de boa 

consistência. Pele escura; 

 Indicada para cultivo em estufa. 

 Planta de vigor médio, com entrenós 

curtos; 

 Fruto negro brilhante com forma oval. 

Polpa muito consistente; 

 Indicada para cultivo de Verão ao ar livre. 

 

 
 

Beringela - Variedades Tradicionais 
 
 

    

Violeta Longa 2 
(também em BIO) 

 

Bellezza Nera  
 

Violetta di Firenze 
 

Rotonda Bianca 
Sfumata di Rosa 

 
 
 
 

 

Beringela (Solanum melongena) 
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Melancia alongada tipo Crimson Sweet 
 

      

 

 

Magenta (CRX 
10144) F1

  

 

Romina (CRX 
10190) F1 

 

 Planta: vigorosa e com boa cobertura foliar; 

 Ciclo: médio; 

 Forma: alongada; 

 Peso: 6 – 9 kg; 

 Polpa: vermelho intenso, doce e crocante; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: ideal para supermercados. 

 Planta: robusta, rústica e com excelente 

cobertura foliar; 

 Ciclo: médio precoce; 

 Forma: oval alongada; 

 Peso: 12 – 14 kg; 

 Polpa: compacta, firme, vermelho intenso, 

sabor excelente e brix alto; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: híbrido muito rústico e excelente 

comportamento ao transporte (exportação). 

 

 

 

 

Regina F1 

 

 Planta: robusta, rústica e com excelente 

cobertura foliar; 

 Ciclo: médio; 

 Forma: alongada; 

 Peso: 12 – 14 kg; 

 Polpa: compacta, firme, vermelho intenso, 

sabor excelente e brix alto; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo. 

 

Melancia (Citrullus Lanatus) 
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Melancia redonda tipo Crimson Sweet 
 
 

      

 

 

Bond (CRX 
10007) F1 

  

 

Bomber (CRX 
10142) F1

 

 Planta: bom vigor, saudável e com 

excelente cobertura foliar; 

 Ciclo: muito precoce; 

 Forma: redonda; 

 Peso: 8 kg; 

 Polpa: firme, vermelho intenso, sabor 

excelente; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: adequada para mercado local, 

supermercados e exportação. 

 Planta: robusta, rústica e com excelente 

cobertura foliar; 

 Ciclo: médio precoce; 

 Forma: redonda-oval; 

 Peso: 12 – 14 kg; 

 Polpa: compacta, firme, vermelho intenso, 

sabor excelente e brix alto; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: melancia clássica do tipo Crimson, 

fruto grande e alta qualidade. 

 

      

 

 

Sunsweet F1 

 

 Planta: vigorosa com muito boa cobertura 

foliar; 

 Ciclo: médio tardio; 

 Forma: redonda; 

 Peso: 12 – 14 kg; 

 Polpa: vermelho intenso, brix elevado (13º); 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: melancia clássica do tipo Crimson, 

fruto grande e alta qualidade. 
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Melancia redonda tipo Sugar Baby 
 
 

      

 

 

CRX 10041 F1 

 

 

 
CRX 10112 F1 

 

 Planta: muito produtiva, robusta e verde; 

 Ciclo: precoce; 

 Forma: redonda-oval; 

 Peso: 7 – 8 kg; 

 Polpa: vermelho intenso com alta 

qualidade; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: muito doce (brix 11º). 

 Planta: muito produtiva, robusta e verde; 

 Ciclo: muito precoce; 

 Forma: redonda; 

 Peso: 5 kg; 

 Polpa: vermelho muito crocante e muito 

doce (brix 11º); 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo. 

 
 

Melancia Mini (com Micro-Sementes) 
 
 

      

 

 

Nikas F1  

 

 

 
Nikita F1  

 

 Planta: muito produtiva; 

 Ciclo: muito precoce; 

 Forma: redonda; 

 Peso: 2,5 kg – fruto com pele tipo Crimson; 

 Polpa: vermelho muito doce (brix 12,5º), 

crocante com poucas sementes e 

pequenas; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: excelente conservação pós-colheita; 

ideal para supermercados e exportação. 

 Planta: vigorosa, boa cobertura foliar; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Forma: redonda; 

 Peso: 2 kg – fruto com pele tipo Crimson; 

 Polpa: vermelho intenso, crocante, 

excelente sabor, com poucas sementes e 

pequenas; 

 Cultivo: sob abrigo com transplante 

precoce ou ar livre durante toda a 

campanha. 
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Pepita F1 

 

 Planta: bom vigor, boa cobertura foliar; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Forma: redonda; 

 Peso: 1,5 – 2,5 kg; fruto com pele tipo tigre; 

 Polpa: crocante, vermelho intenso, 

excelente sabor, com poucas sementes e 

pequenas; 

 Cultivo: sob abrigo com transplante 

precoce ou ar livre durante toda a 

campanha. 

 
 

Melancia sem Sementes (Seedless) 
 
 

      

 

 

Denise F1 

 

 

 
Juanita F1  

 

 Planta: vigorosa, saudável e com excelente 

cobertura foliar; 

 Ciclo: semi-tardia; 

 Forma: redonda; 

 Peso: 2,5 – 3,5 kg; pele escura e atractiva 

tipo Crimson; 

 Polpa: crocante, vermelho intenso e de 

excelente sabor; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: LSL, elevada uniformidade, 

adequada para supermercados e 

exportação. 

 Planta: vigorosa, saudável, excelente 

cobertura foliar e alta produtividade; 

 Ciclo: médio; 

 Forma: redonda; 

 Peso: 5 – 7 kg; pele escura e atractiva tipo 

Crimson; 

 Polpa: crocante, vermelho intenso e de 

excelente sabor; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: LSL, elevada uniformidade, 

adequada para supermercados e 

exportação. 
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CRX 10123 F1 

 

 

 
Selvaggia  
 (CRX 10119) F1  

 

 Planta: muito produtiva e excelente 

cobertura foliar; 

 Ciclo: médio-tardio; 

 Forma: redonda; 

 Peso: 10 kg; pele escura e atractiva tipo 

Crimson; 

 Polpa: muito crocante, vermelho intenso 

com alto nível de Licopeno; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: devido à excelente estabilidade da 

polpa é ideal para cubos ou salada de 

frutas. Resistente em pós-colheita por 

várias semanas (LSL). 

 Planta: vigorosa, saudável, boa cobertura 

foliar e alta produtividade; 

 Ciclo: médio-tardio; 

 Forma: redonda; 

 Peso: 2,5 – 3,5 kg; pele atractiva tipo tigre; 

 Polpa: crocante, vermelho intenso e de 

excelente sabor; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: LSL, elevada uniformidade, 

adequada para supermercados e 

exportação. 

 

      

 

 

Kira  
(CRX 10162) F1 

 

 Planta: vigorosa, saudável, boa cobertura 

foliar e alta produtividade; 

 Ciclo: médio-tardio; 

 Forma: redonda; 

 Peso: 4 – 6 kg; pele escura e atractiva tipo 

tigre; 

 Polpa: crocante, vermelho intenso e de 

excelente sabor; 

 Cultivo: ar livre ou sob abrigo; 

 Notas: LSL, elevada uniformidade, 

adequada para supermercados e 

exportação. 
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Porta – enxerto (para Melancia e Melão) 
 
 

Sombrero (CRX 25528) F1  

 Resultou de um cruzamento de duas abóboras: Maxima x Moscata. 

 Híbrido inter-específico de abóbora usado como um porta-enxerto para 

melancia e melão. Tem um sistema radicular robusto e afinidade 

excelente na enxertia. 

 Sem excessos, garante uma boa cobertura foliar dos frutos e sua 

longevidade, conferindo uma qualidade boa da polpa em termos de 

sabor e de cor. 

 Resistências: Fon, Fom e outras doenças de fungos no solo. 

 
 
 
 

Melancia - Variedades Tradicionais 
 
 

   

Sugar Baby 
 

Crimson Sweet 
 

Charleston Gray 
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CRX 80519 F1

 

 

 
Pyrros (CRX 
89326) F1 

 

 Melão tipo Amarelo Canário para túnel ou 

ar livre; 

 Ciclo: médio; 

 Planta: vigorosa; 

 Fruto: oval, pele suave, polpa branca, 

cavidade pequena, brix alto, 1,5 – 2 kg, 

LSL; 

 Resistências: Fom 0-1, Px(ex-Sf) 1-2, Ec. 

 Tipo Gália para túnel ou ar livre; 

 Ciclo: médio; 

 Planta: bom vigor, muito produtiva; 

 Fruto: redondo, 2 kg, cavidade pequena, 

brix 14º, para mercado local e 

supermercados; 

 Resistências: Fom 0-1-2, Px(ex-Sf) 1-2, 

MNSV. 

 
 
 
 

      

 

 

CRX 89328 F1

 

 

 
CRX 89473 F1 

 

 Tipo Gália para túnel ou ar livre; 

 Ciclo: muito precoce; 

 Planta: bom vigor, muito produtiva; 

 Fruto: redondo, 1,5 – 2 kg, cavidade 

pequena, brix 14º, para mercado local e 

supermercados; 

 Resistências: Fom 0-1-2, MNSV. 

 Tipo Gália para túnel ou ar livre, LSL; 

 Ciclo: médio; 

 Planta: vigorosa, muito produtiva; 

 Fruto: uniforme, 1,2 kg, cavidade pequena, 

brix 14º, para exportação e supermercados; 

 Resistências: Fom 0-1-2, Px(ex-Sf) 1-2, 

MNSV. 

 
 
 
 
 

 

Melão/Meloa (Cucumis melo) 
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Marianna F1 

 

 

 
CRX 80001 F1 

 

 Tipo Cantaloupe LSL para estufa ou túnel; 

 Ciclo: muito precoce; 

 Planta: vigorosa e muito produtiva, com 

maturação concentrada; 

 Fruto: redondo-oval, 1,5 kg, pele amarela 

na maturação, polpa cor salmão, brix alto 

(13º - 15º); 

 Resistências: Fom 0-1-2, Px(ex-Sf) 1-2, Ec. 

 Tipo Cantaloupe para estufa ou túnel; 

 Ciclo: precoce para cultivo precoce 

protegido; 

 Planta: vigorosa e adequada para 

transplantação precoce; 

 Fruto: redondo, 1,3 – 1,5 kg, pele amarela 

na maturação, polpa cor salmão, brix alto 

(15º); 

 Resistências: Fom 0-1-2, Px(ex-Sf) 1-2, Ec. 

 

      

 

 

Kiros (80002) F1

 

 Tipo Cantaloupe para estufa ou túnel; 

 Ciclo: médio precoce; 

 Planta: vigorosa e adequada para 

transplantação precoce; 

 Fruto: redondo-oval, 1,5 kg, pele verde 

maturação, polpa cor salmão intenso, brix 

alto (15º); 

 Resistências: Fom 0-1-2, Px(ex-Sf) 1-2, Ec. 

 

Melão - Variedades Tradicionais 
 

   

 

Retato degli ortolani 
 

Tendral Verde (tardio) 
 

Amarelo Canário 
3/Tendral 
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Clever (CRX 
20425) F1

  

 
CRX 20724 F1 

 

 Pepino tipo “slicer” para estufa; 

 Partenocárpico, com ciclo médio. Planta 

com bom vigor, muito produtiva, tolerante a 

diferentes tipos de stress. Sistema radicular 

robusto; 

 Adequado para cultivo protegido na 

Primavera e no Outono; 

 Fruto cilíndrico (22 cm de comprimento e 4 

cm de diâmetro), verde escuro com 

algumas rugosidades típicas deste tipo de 

pepino. 

 Pepino partenocárpico mini, muito precoce;  

 Frutos com 9 – 13 cm de comprimento, cor 

verde escuro, pele suave, com excelente 

sabor; 

 Variedade apta para cultivo em estufa e ao 

ar livre; 

 Resistência (IR): Pcu, CMV. 

 

      

 

 

Romolo F1

 

 

 
Trend F1 

 

 Pepino partenocárpico tipo “pickling”, com 

ciclo muito precoce; 

 Recomendado especialmente para estufa 

ou túnel; 

 Os frutos têm cor verde com rugosidade 

média. O sabor é suave. Dimensões do 

fruto com rácio: 2,9:1; 

 Resistência (IR): Pcu, Px, CMV. 

 Pepino partenocárpico tipo “pickling”, com 

ciclo semi precoce, indicado para produção 

ao ar livre; 

 Os frutos tem sabor suave e apresentam 

uma rugosidade média. Rácio do fruto: 

3,1:1; 

 Resistência (IR): Pcu, Px, CMV. 

 
 

 

Pepino (Cucumis sativus) 
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Nami  
(CRX 20404) F1 

  

 
Potenziale F1

 

 Pepino partenocárpico tipo “pickling”, 

indicado para produção ao ar livre; 

 Plantas toleram bem várias condições de 

stress; 

 Os frutos são firmes e tem sabor suave. 

Rácio do fruto: 3:1; 

 Resistência (IR): Pcu, Px, CMV. 

 Pepino partenocárpico tipo “pickling”, com 

ciclo semi precoce, indicado para produção 

em estufa e ao ar livre; 

 As plantas tem entrenós curtos e produção 

alta; 

 Os frutos de cor verde escuro, tem rácio: 

3,1:1; 

 Resistência (IR): Pcu, CMV. 

 

      

 

 

CRX 20014 F1

 

 Pepino tipo “pickling” predominantemente 

feminino, com ciclo semi precoce, indicado 

para produção ao ar livre; 

 As plantas são tolerantes a vários tipos de 

stress; 

 Os frutos têm sabor suave e rácio: 3:1; 

 Resistência (IR): Pcu, Px, CMV. 

 

 

Pepino - Variedades Tradicionais 
 

    

Piccolo Verde 
di Parigi 

Marketer 
 

Marketmore 
 

Longo da China 
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Mezzo Lungo 
     Bianco 

Lungo Tortarello 
Chiaro  

(Cucumis fleuosus) 

Lungo Tortarello 
Verde Scuro 

(Cucumis fleuosus) 
 

Pepino Melão 

 

 

   

Pepino Melão 
Barese 
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Pimento Lamuyo (Verde para Vermelho) 
 

      

 

 

Lothar F1 

 

 

 
Buffalo F1 

 

 Pimento indicado para cultura protegida; 

 Ciclo: Precoce; 

 Planta: compacta com boa cobertura foliar, 

muito produtiva; 

 Fruto: 14x10 cm, parede espessa, 400 g, 

de cor verde passa a vermelho escuro; 

 Resistências: HR PMMV 1-2-3; IR TSWV. 

 Pimento indicado para cultura protegida; 

 Ciclo: médio – precoce; 

 Planta: compacta com boa cobertura foliar, 

muito produtiva; 

 Fruto: 15x11 cm, parede espessa, bom 

peso, de cor verde passa a vermelho 

escuro; 

 Resistências: HR PMMV 1-2-3; IR TSWV. 

 

      

 

 

CRX 60046 F1

 

 Pimento indicado para cultura protegida; 

 Ciclo: médio – precoce; 

 Planta: compacta e muito produtiva; 

 Fruto: 16x11 cm, parede espessa, bom 

peso, de cor verde passa a vermelho, 

firme, LSL e tolerância ao cracking; 

 Resistências: HR PMMV 1-2-3; IR TSWV. 

 

 
 

 

Pimento (Capsicum annuum) 
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Pimento Lamuyo (Verde para Amarelo) 
 

      

 

 

Master F1 

 

 

 
Phantom F1

 

 Pimento indicado para cultura protegida; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: compacta com boa cobertura foliar, 

muito produtiva; 

 Fruto: 15x10 cm, parede espessa, bom 

peso, de cor verde passa a amarelo 

brilhante; 

 Resistências: HR TMV 0; IR TSWV. 

 Pimento indicado para cultura protegida; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: vigorosa com boa cobertura foliar, 

muito produtiva; 

 Fruto: 15x9 cm, parede espessa, bom 

peso, de cor verde passa a amarelo 

brilhante; 

 Resistências: HR TMV 0; IR TSWV 

 
 
 

Pimento Quadrado Vermelho (tipo Blocky) 
 

      

 

 

Remus F1  

 

 

 
CRX 61035 F1

 

 Pimento indicado para cultura protegida e 

ciclo longo; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: vigorosa com boa cobertura foliar, 

muito produtiva; 

 Fruto: 10x9 cm, bom peso, de cor verde 

passa rapidamente a vermelho; 

 Resistências: HR PMMV 1-2-3; IR TSWV. 

 Pimento indicado para ciclo de Verão em 

estufa ou ar livre; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: vigorosa com boa cobertura foliar, 

muito produtiva; 

 Fruto: 10x10 cm, bom peso, parede 

espessa, de cor verde passa a vermelho; 

 Resistências: HR PMMV 1-2-3; IR TSWV. 
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CRX 61117 F1 

 

 Pimento indicado para ciclo de Verão em 

estufa ou ar livre; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: compacta e com boa cobertura 

foliar, muito produtiva; 

 Fruto: 10x10 cm, bom peso, parede 

espessa, de cor verde passa a vermelho; 

 Resistências: HR PMMV 1-2-3; IR TSWV. 

 
Pimento - Especialidades / Diversificação 

 

      

 

 

Ramona F1

 

 

 
CRX 69135 F1

 

 Pimento quadrado cor de marfim (blocky), 

indicado para estufa ou ar livre; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: vigorosa e com boa cobertura foliar, 

muito produtiva; 

 Fruto: 8x7 cm, 150 – 200 g, de cor marfim 

(passa a laranja); 

 Resistências: HR PMMV 1-2. 

 Pimento cónico cor marfim para ciclo de 

Verão em estufa ou ar livre; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: compacta e com boa cobertura de 

folhas, muito produtiva; 

 Fruto: 10x5 cm, 75 g, parede espessa (5 

mm). 
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CRX 69055 F1 

 

 

 
CRX 69058 F1 

 

 Pimento doce indicado para estufa e ar 

livre; 

 Ciclo: médio – precoce; 

 Planta: bom vigor, boa cobertura foliar, boa 

produção; 

 Fruto: 12x5 cm, 90 g, de verde claro passa 

a vermelho, 5 mm de parede; 

 Resistências: HR PMMV 1-2; IR TSWV. 

 Pimento doce indicado para estufa e ar 

livre; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: bom vigor, boa cobertura foliar, boa 

produção; 

 Fruto: 15x5 cm, 80 g, de verde claro passa 

a vermelho, 5 mm de parede; 

 Resistências: HR PMMV 1-2; IR TSWV. 

 

      

 

 

CRX 69078 F1 

 

 

 
CRX 60341 F1 

 

 Pimento doce tipo “Corno de Touro” 

indicado para estufa; 

 Ciclo: semi-precoce; 

 Planta: vigorosa e produtiva; 

 Fruto: 28x5 cm, suave e uniforme, de verde 

escuro passa a vermelho; 

 Resistências: HR PMMV 1-2. 

 Pimento doce verde claro tipo quadrado 

(blocky) indicado para estufa ou ar livre; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: vigorosa, boa cobertura foliar e 

muito produtiva; 

 Fruto: 9x8 cm, de verde muito claro passa 

a vermelho. 
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CRX 60441 F1 

 

 

 
CRX 63134 F1 

 

 Pimento doce verde claro tipo quadrado 

(blocky) indicado para estufa ou ar livre; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: vigorosa, boa cobertura foliar e 

muito produtiva; 

 Fruto: 10x9 cm, de verde muito claro passa 

a vermelho. 

 Mini pimento doce de cor laranja. 

 

      

 

 

CRX 63135 F1 

 

 

 
CRX 63142 F1 

 

 Mini pimento doce de cor amarela.  Mini pimento doce de cor vermelho. 

 
 

      

 

 

Indus F1 (CRX 
66128)  

  

 
CRX 66131 F1 

 

 Pimento vermelho tipo Topepo para ciclos 

de Inverno e de Verão; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: vigorosa e produtiva; 

 Fruto: redondo, 4 – 5 cm de diâmetro. 

 Pimento amarelo tipo Topepo; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: vigorosa e produtiva;  

 Fruto: redondo, 4 – 5 cm de diâmetro. 
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CRX 62053 F1

 

 Pimento pungente verde claro, indicado 

para estufa ou ar livre; 

 Ciclo: muito precoce; 

 Planta: vigorosa, boa cobertura foliar e 

muito produtiva; 

 Fruto: 16x2 cm, de verde muito claro passa 

a vermelho; 

 Resistências: HR TMV 0. 

 

Pimento - Variedades Tradicionais 
 

    

Marconi Vermelho Nocera Giallo 
 

Nocera Vermelho 
 

Yolo Wonder (TMR) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Topepo Vermelho Siraretta Biondo ou 
Lombardo 

Corno de Touro 
Vermelho 

Corno de Touro 
Amarelo 

 

 

 
 

 

 

  

Picante di Cayenna 
(tipo picante) 

Ciliegia Picante   
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Tomate Indeterminado Redondo 
 

      

 

 

Artiglio (CRX 
78251) F1  

  

 
CRX 78502 F1

 

 Tomate LSL cacho para ciclo de Verão. 

Vermelho intenso e tolerante ao cracking; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: bom vigor, muito produtiva, 

entrenós curtos e bons cachos; 

 Fruto: muito uniforme, firme, vermelho 

intenso, 150 g; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1-2,V; IR Ma, 

Mi, Mj, TYLCV. 

 Tomate tipo Beef e também possível cacho 

para ciclo Verão; 

 Boa tolerância ao cracking; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: vigorosa e muito produtiva; 

 Fruto: cachos de 4-5 frutos, vermelho 

intenso, 300 g; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1,V; IR Ma, Mi, 

Mj, TSWV. 

 

      

 

 

Jairo F1 

 

 

 
Avatar F1  

 

 Tomate LSL cacho para ciclo de Verão. 

Vermelho intenso e tolerante ao cracking; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: bom vigor, produtiva e com 

entrenós curtos; 

 Fruto: muito uniforme, firme, vermelho 

intenso, 150 g; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 0-1,V; IR Ma, 

Mi, Mj. 

 Variedade para estufa e ar livre (Verão); 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: bom vigor, muito produtiva, 

entrenós curtos; 

 Fruto: uniforme, firme, peso 300 g; 

 Resistências: HR ToMV, Fol 0,V; IR Ma, Mi, 

Mj. 

 

Tomate (Solanum lycopersicum) 
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CRX 78235 F1 

 

 

 
CRX 78288 F1 

 

 Tomate Beef / cacho para ciclo longo de 

Inverno, LSL; 

 Ciclo: médio; 

 Planta: vigorosa, produtiva; 

 Fruto: 300 g, muito firme, muito uniforme e 

vermelho intenso; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1,V; IR Ma, Mi, 

Mj, TYLCV. 

 Tomate cacho, LSL; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: vigorosa, entrenós curtos e 

produtiva; 

 Fruto: 160 g, uniforme, firme e vermelho 

intenso; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1-2,V; IR Ma, 

Mi, Mj, TYLCV. 

 

      

 

 

Radames  
(CRX 78208) F1 

 

 Tipo cacho, LSL para ciclo de Inverno; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: vigor médio, entrenós curtos e 

produtiva; 

 Fruto: 250 g, forma globo, uniforme, firme; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1,V; IR Ma, Mi, 

Mj, TYLCV. 
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Tomate Indeterminado Alongado 
 

      

 

 

CRX 79001 F1 

 

 

 
CRX 79080 F1  

  

 Tomate LSL, indicado para estufa; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: bom vigor, muito produtiva, 

entrenós curtos; 

 Fruto: uniforme, firme, oval-alongado, peso 

120 g; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1-2,V; IR Ma, 

Mi, Mj, TSWV, TYLCV. 

 Tomate LSL, oval-alongado; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: bom vigor, muito produtiva, 

entrenós curtos; 

 Fruto: uniforme, firme, peso 150 g; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1-2,V; IR Ma, 

Mi, Mj, TYLCV. 

 

      

 

 

CRX 79100 F1 

 

 

 
CRX 79148 F1  

  

 Tomate LSL, oval-alongado; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: bom vigor, muito produtiva, 

entrenós curtos; 

 Fruto: uniforme, firme, peso 150 g; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1-2,V; IR Ma, 

Mi, Mj, TSWV, TYLCV. 

 Tomate LSL, oval-alongado; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: bom vigor, muito produtiva, 

entrenós curtos; 

 Fruto: uniforme, firme, peso 130 g; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1-2,V; IR Ma, 

Mi, Mj, TYLCV. 

 

 

 

 

 

 

NOVO 

NOVO NOVO 
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Factor F1 

 

 Tomate tipo San Marzano, alongado, LSL, 

cacho; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: bom vigor, produtiva, frutos 

uniformes no cacho; 

 Fruto: 120 – 130 g, firme, cor verde a 

vermelho intenso na maturação; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 0-1,V; IR Ma, 

Mi, Mj. 

 
 

Tomate Indeterminado Médio Alongado (Midi Plum) 
 
 

      

 

 

CRX 75287 F1  

 

 

 
Regale F1  
(CRX 75678) 

  

 Tomate alongado, LSL, cacho ou fruto 

solto; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: muito produtiva; 

 Fruto: 30 – 35 g, firme; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 0-1,V, C, Ma, 

Mi, Mj, TSWV, TYLCV. 

 Tomate LSL para cacho ou fruto solto para 

colheita em vermelho; 

 Tolerância ao cracking; 

 Ciclo: médio; 

 Planta: vigorosa, muito produtiva, entrenós 

curtos; 

 Fruto: 65 g, muito uniforme, boa coloração 

vermelha; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 0-1,V, Ff; IR 

Ma, Mi, Mj, TYLCV. 
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Tomate Indeterminado Cherry 
 
 

      

 

 

CRX 75836 F1  

 

 

 
Tuono F1  
(CRX 75542) 

  

 Tomate cherry ciclo de Verão; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: vigor médio, entrenós curtos; 

 Fruto: redondo, 25 g, firme, vermelho 

intenso, bom sabor; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1-2,V, Ff; IR 

Ma, Mi, Mj, TSWV, TYLCV. 

 Tomate cherry ciclo de Verão; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: vigorosa, muito produtiva, boa 

cobertura; 

 Fruto: redondo, 20 g, firme, vermelho 

intenso, bom sabor, brix > 7º; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1-2,V, Ff; IR 

Ma, Mi, Mj, TYLCV. 

 

      

 

 

CRX 75408 F1 

 

 

 
Vispo F1 

  

 Tomate cherry ciclo de Verão; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: bom vigor; 

 Fruto: 20 g, firme, vermelho intenso, sabor 

excelente; 

 Resistências: HR ToMV, Fol 0-1, V, 

TYLCV; IR Ma, Mi, Mj. 

 Tomate cherry ciclo de Inverno; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: vigorosa e produtiva; 

 Fruto: 25 – 30 g, vermelho intenso, muito 

firme, LSL; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 0-1; IR Ma, Mi, 

Mj, TYLCV. 

 

 
 

 

NOVO 



Baby Leafs  
 

 
 

Bab                       

               Catálogo de Sementes de Frutos 26 

 

      

 

 

Brivido Rosso  
(CRX 71616) F1  

  

 
Intrigo F1 

  

 Tomate cherry ciclo de Inverno; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: muito produtiva; 

 Fruto: 20 – 25 g, firme, LSL, cor excelente; 

 Resistências: HR ToMV, Fol 0-1, C, 

TYLCV; IR Ma, Mi, Mj. 

 Tomate cherry ciclo de Inverno; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: vigorosa; 

 Fruto: 25 g, muito firme, LSL; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 0-1; IR Ma, Mi, 

Mj. 

 
 
 

Tomate Indeterminado Mini Alongado (Mini Plum) 
 

      

 

 

Grazioso  
(CRX 75753) F1

  

 
Botticino  
(CRX 75566) F1 

  

 Tomate tipo mini alongado para estufa, 

durante todo o ano; 

 Planta: vigor médio; 

 Fruto: vermelho intenso, 15 – 20 g, sabor 

excelente (8,5º brix); 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1-2,V, Ff; IR 

Ma, Mi, Mj, TSWV, TYLCV. 

 Tomate mini alongado para cultivo de 

Verão em estufa ou ar livre; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: vigorosa, produção alta; 

 Fruto: vermelho intenso, 10 – 15 g, 

saboroso (8,5º brix); 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1-2,V, Ff; IR 

Ma, Mi, Mj, TSWV, TYLCV. 
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Scaltro  
(CRX 75551) F1 

  

 
Zuccherino F1 

  

 Tomate mini alongado para cultivo de 

Verão em estufa ou ar livre; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: vigor médio, produção alta e 

uniforme; 

 Fruto: vermelho intenso, 25 g, cacho 

elegante, saboroso (9º brix), firme e 

tolerante ao cracking; 

 Resistências: HR ToMV, Fo 1-2,V; IR Ma, 

Mi, Mj, TSWV, TYLCV. 

 Tomate mini alongado para ciclos de Verão 

e de Inverno; 

 Ciclo: muito precoce; 

 Planta: vigor médio, produtiva; 

 Fruto: 20 g, muito saboroso (11º brix), 

vermelho intenso e tolerante ao cracking; 

 Resistências: HR ToMV, Fol 0, V. 

 
 
 
 

Outras Tipologias / Variedades 
 

      

 

Pink Wave F1

 
 

 
 

CRX 75143 F1

 

 Tomate rosa indeterminado; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: vigor médio, frutos uniformes; 

 Fruto: 200 – 250 g, forma globo; 

 Resistências: HR ToMV, Fol 0-1, V. 

 Tomate tipo salada para colher verde; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: indeterminada, vigor médio, 

produtiva; 

 Fruto: 50 – 60 g, vermelho à maturação, 

firme, LSL; 

 Resistências: HR ToMV, Fol 0-1, V. 
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CRX 75414 F1 

 
 

 
 

CRX 75431 F1 

 

 Tomate “tigre” indeterminado; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: vigorosa e produtiva, adequada 

para estufa; 

 Fruto: 30 – 40 g, alto licopeno, firme; 

 Resistências: HR ToMV, Fol 0-1, V; IR Ma, 

Mi, Mj. 

 Tomate tipo “cocktail” indeterminado; 

 Ciclo: semi precoce; 

 Planta: vigor bom, adequada para estufa; 

 Fruto: 30 g, muito saboroso, vermelho 

intenso; 

 Resistências: HR ToMV, F 0-1, V, TSWV; 

IR Ma, Mi, Mj, TYLCV. 

 

   

 

CRX 73001 F1  

 
 

 
 

Oxheart Albenga 

 

 Tomate hibrido tipo coração de boi para 

ciclo de Verão em estufa ou ar livre; 

 Ciclo: muito precoce; 

 Planta: vigorosa e muito produtiva; 

 Fruto: forma tradicional sulcada, 200 g, 

vermelho intenso, sabor excelente; 

 Resistências: HR Fol 1-2, V; IR Ma, Mi, Mj, 

TYLCV. 

 Tomate tipo coração de boi (não hibrido); 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: adequada para cultivo em estufa; 

 Fruto: característico (sulcado), 250 g. 
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CRX 73002 F1

 
 

 
 

CRX 73008 F1 

 

 Tomate hibrido tipo sulcado para ciclo de 

Verão em estufa ou ar livre; 

 Ciclo: médio; 

 Planta: muito vigorosa, boa cobertura de 

folhas e produtiva; 

 Fruto: grande com 350-400 g, com ombros 

verdes durante o amadurecimento, sabor 

excelente; 

 Resistências: HR Fol 1-2, V; IR Ma, Mi, Mj, 

TYLCV. 

 Tomate hibrido intermédio entre sulcado e 

coração de boi para ciclo de Verão em 

estufa ou ar livre; 

 Ciclo: semi-precoce; 

 Planta: vigorosa, boa cobertura foliar e 

muito produtiva; 

 Fruto: forma particular, 350-400 g, boa cor 

na maturação passando a vermelho 

intenso, sabor excelente; 

 Resistências: HR Fol 1-2, V; IR Ma, Mi, Mj, 

TYLCV. 

 

      

 

 

Pera D´Abruzzo 

 

 Tomate não hibrido, adequado para ar 

livre; 

 Ciclo: precoce; 

 Planta: produz durante período alargado; 

 Fruto: 250 – 300 g. 
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Contactos  

AdviceAgriBusiness Unip., Lda.  

 

Rua Alexandre Herculano, nº 38, 1º esq. 2860-180 Alhos Vedros - Portugal  

Tel.: (00351) 913 894 820 (Eng. Sérgio Margaço) 

 

comercial@365agro.com 

 

 www.adv-agri.com 

 
 
 
 

Aviso Legal  

A Advice.AgriBusiness visa garantir que as informações dadas estão actualizadas e são precisas. A 

Advice.AgriBusiness não pode ser responsabilizada por danos directos ou indirectos decorrentes do uso dessas 

informações. Para mais informações, contacte-nos.  
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