Sementes de ABÓBORAS
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MUSQUEE DE
PROVENCE ***
Ref. 50001

Plantas com bom vigor.
Frutos com peso médio de 10
kg, variável de 3 a 20 kg, em
função da densidade de plantas.
Frutos redondos achatados, com
sulcos bem marcados.
Polpa compacta e doce de cor
alaranjada com poucas pevides
ao centro. Boa conservação.

WALTHAM
BUTTERNUT ***
Ref. 50004

Frutos lisos de cor bege, com
peso médio de 1,5 kg.
Permite um bom
armazenamento de vários
meses.

SIBELLE F1
Ref. 50006
Frutos homogéneos (0,8 a 1,2
kg).
Coloração rápida da polpa.
Planta rústica, bem ramificada e
com resistência ao Oídio.
Boa conservação. Para fresco e
indústria.

NOVO

POTIMARRON
Ref. 50002
Variedade com ciclo curto.
Permite escalonar várias
sementeiras durante os meses
de Primavera e de Verão.
Do tipo Hokkaido, com cor
laranja intenso exterior e com
polpa laranja. Frutos com peso
de 1 kg.

NOVO

AMORO F1
***

TRACTOR F1
***

Nova variedade híbrida, precoce.
Planta de porte compacto.
Os frutos em forma de coração
de 0,8 - 1,3 kg são muito lisos e
têm cor laranja brilhante.
Polpa de cor laranja.
Produção de 35-40 T/ha.

Abóbora de cor laranja com
frutos atractivos (2 a 4 kg) com
polpa firme.
Planta de porte compacto.
Elevada produção (30-35 T/ha)
com boa capacidade de
conservação.

Ref. 51642

Ref. 51644
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NOVO

NOVO

SOLOR
***

ALLIGATOR F1
***

GREEN
HOKKAIDO ***

Planta tipo rastejante.
Variedade com frutos de 1 kg, de
tamanho uniforme.
7 a 10 dias mais precoce do que
“Uchiki Kuri”.
Boa capacidade de conservação.

Planta do tipo compacto.
Frutos de cor verde com longa
vida (LSL).
Peso entre 1,3 e 1,8 kg.
Polpa amarela-laranja com bom
sabor.
Reduzida susceptibilidade ao
Fusarium.
Produção alta (30-40 T/ha).

Abóbora de cor verde com frutos
de 1 a 1,5 kg com polpa
amarela-laranja.
Bom sabor.

Ref. 51665

Ref. 51643

Ref. 51660

NOVO

YELLOW
CENTENAAR ***

JACK O’LANTERN
***

ZAPALLITO
***

Frutos amarelo-laranja, grandes,
com 15 a 30 kg.
Podem ser utilizados em sopa,
chutney ou geleia.
Também podem ser usados para
decoração.

Variedade cujos frutos com 3 a 4
kg são usados no Halloween.
As plantas tem ramificações
curtas.
Os frutos atingem cor laranja
quando maduros.
A polpa é adequada para sopa.
Conservação até 4 meses.

Esta variedade de “abóbora”
produz frutos com 10 a 12 cm de
diâmetro.
Os frutos devem ser colhidos e
consumidos jovens, imaturos.
A planta não ramifica e por isso
deve ser encarada como uma
curgete.

Ref. 51670

Ref. 51645

Ref. 51680
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NOVO

VIOLINA
Ref. 50003
Frutos com tamanho médiogrande, com peso variável de 3 a
10 kg (e maiores).
Polpa firme, doce e cor de
laranja.
Permite armazenamento de
vários meses.

LONGA DE
NÁPOLES
Ref. 50007

Frutos cilíndricos até 80 cm de
comprimento.
Peso médio de 15 a 20 kg.
Polpa laranja intensa com
poucas sementes.
Muito apreciada na cozinha na
dieta mediterrânica.

Tipo OLEICO
(dispomos de vários
híbridos – F1)
Variedades com alto teor oleico
(mais de 46 %).
Produzem sementes (pevides)
sem tegumento.
Boa resistência às doenças, com
boa capacidade de conservação.

*** Variedades também disponíveis em sementes biológicas com certificado.
Catálogo completo de variedades BIO em: www.adv-agri.com/sementes-biologicas/

Especialidades / Inovação
PORCELAIN DOLL F1
Ref. 50010

SPAGHETTI
Ref. 50015

DELICATA (sweet potato)
Ref. 50020

FESTIVAL F1
Ref. 50025

Abóbora rosa claro, com polpa doce e amarela.
Boa conservação. Frutos de 6 a 10 kg.
Para uso culinário.
Abóbora tipo “esparguete”. A polpa tem filamentos de
cor amarelo claro. Frutos de 1,5 a 2,5 kg.
Para uso culinário.
Abóbora com sabor tipo batata doce. A polpa é
amarela. Frutos de 0,4 a 0,6 kg.
Para uso culinário.
Abóbora tricolor. A polpa é amarela com sabor a noz.
Frutos de 0,5 a 0,9 kg.
Para uso culinário.
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GILA ou CHILA

Abóbora verde e branca, com polpa branca.
Frutos de 2 a 5 kg.
Para uso culinário, especialmente para fazer doces.

JACK BE LITTLE

Abóbora com polpa doce, laranja.
Frutos de 0,2 a 0,4 kg.
Para uso culinário e para decoração.

PATISSON VERDE

Frutos em forma de disco com 15 cm de diâmetro.
Frutos de 0,5 kg, com polpa verde claro.
Para uso culinário e para decoração.

Ref. 50030

Ref. 50035

Ref. 50040

PATISSON BRANCO
E VERDE
Ref. 50045

Frutos em forma de disco com 15 cm de diâmetro.
Frutos de 0,5 a 1 kg, com polpa muito saborosa.
Para uso culinário e para decoração.

PATISSON BRANCO

Frutos em forma de disco com 15 cm de diâmetro.
Frutos de 0,5 a 1 kg, com polpa branca muito
saborosa. Para uso culinário e para decoração.

PATISSON AMARELO

Frutos em forma de disco com 12 cm de diâmetro.
Frutos de 0,2 a 0,4 kg.
Para uso culinário e para decoração.

CABAÇA
Pescoço de Cisne
Ref. 50100

Frutos com cerca de 20 cm.
Frutos de 1 kg com boa conservação.
Para uso decorativo.

CABAÇA
Garrafa Grande

Frutos de 4 a 10 kg com boa conservação.
Para uso decorativo.

Ref. 50050

Ref. 50055

Ref. 50105

CABAÇA
Casa dos Pássaros
Ref. 50110

Frutos com 25 a 30 cm de altura.
Frutos com 3 a 4 kg.
Para uso decorativo.

Dispomos de outras variedades. Estamos ao seu
dispor para qualquer informação adicional.
Votos de uma boa campanha!
Advice.AgriBusiness Unip. Lda.
R. Humberto de Sousa 27-27 A  2870-123 Montijo  Portugal
Eng. Sérgio Margaço  Tel. 913 894 820
Email: comercial@365agro.com  www.adv-agri.com
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