Linha Classe A
Híbridos e Seleções

As sementes são uma parte
essencial de nossas vidas
Elas estão presentes durante todo o nosso dia...
desde o café que bebemos, o pão que
comemos, as roupas de algodão que usamos,
as especiarias em nossa comida até cosméticos
dos mais variados. A cada ano são
descobertas, novas possibilidades
para o uso das sementes em remédios
caseiros e medicamentos fitoterápicos.
Então, cada vez que você abrir uma
embalagem de sementes, pense por um
momento sobre algo peculiar que você tem em
suas mãos, porque cada uma destas sementes
é um pacote genético auto-suficiente e
elegante, projetado para sobreviver e prosperar!
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EMPRESA
Através dos programas de melhoramento genético e
desenvolvimento, a TSV Sementes disponibiliza ao mercado um diferencial
com materiais Tropicalizados e Híbridos de alto potencial para as
condições brasileiras.
A seleção de novos cultivares tem sido uma busca constante e,
para isso a empresa dispõem de duas estações de pesquisa, localizadas
em regiões geogracamente distintas - Bozano/RS e Piracicaba/SP - nas
quais são testadas as novas cultivares adaptadas às mais diversas
condições climáticas do Brasil.
A estrutura da empresa aliada à alta capacitação de seu corpo
técnico, permite oferecer aos clientes cultivares com elevada qualidade
genética e siológica. Para o desenvolvimento e validação dos nossos
produtos a campo contamos com uma equipe técnica de vendas atuante
nas principais regiões hortícolas do Brasil.
Produção de Sementes: Em busca de matéria prima de excelente
qualidade, a TSV Sementes tem consolidado por um longo tempo várias
parcerias com algumas das melhores empresas produtoras de sementes no
mundo, conciliando os melhores climas de produção de acordo com as
exigências de cada espécie. Com isso, a empresa tem superado várias
expectativas dos clientes quanto à qualidade e performance de seus
produtos.
Controle de Qualidade: A TSV está sempre comprometida em
fornecer as melhores sementes de hortaliças, e para assegurar esta
qualidade elas são submetidas a rigorosos testes de parâmetros físicos,
sanitários, genéticos e siológicos em laboratórios credenciados junto ao
Ministério da Agricultura.
Armazenamento e Envasamento de Sementes: Conscientes de que
as sementes podem ser afetadas pelas diferentes condições climáticas,
contamos com câmaras desumidicadas e com controle de temperatura
para armazenamento das sementes, garantindo assim a manutenção da
germinação e vigor das mesmas. Dispomos ainda de embalagens herméticas
(sem troca de ar), de excelentes aspectos visuais e segurança para o
armazenamento e transporte das sementes. Tudo isso nos dá a garantia de
estarmos trabalhando com produtos conáveis e de excelente qualidade.

ONDE NÓS ESTAMOS

Norte

Nordeste

Centro-oeste

Unidade de Pesquisa
e Desenvolvimento
Piracicaba - SP

Sudeste

Sul

Unidade de Beneficiamento
de sementes, Pesquisa
e Desenvolvimento
Vila Saltinho - Bozano - RS

Matriz TSV Sementes
Ijuí - RS

Região Centro-Oeste
(55) 99131-8458 - gerente.co@tsvsementes.com.br
Região Centro-Norte
(55) 99148-3894 - gerente.rem@tsvsementes.com.br
Região Espírito Santo/Bahia
(55) 99182-6623 - vendas.cap@tsvsementes.com.br

Região Campinas
(55) 99182-6641 - vendas@tsvsementes.com.br
Região Sul
(55) 99131 8484 - gerente.sul@tsvsementes.com.br
Pesquisa e Desenvolvimento
(55) 99148-7285 - producao@tsvsementes.com.br

Melhores híbridos
e seleções!

Ótimo desempenho no campo aliado
a excelentes qualidades comerciais

BULBOS
Cebola

BULBOS
CEBOLA BOLA SUPREMA
Cebolla Bola Suprema
Época de plantio: Inverno
Ciclo (nº dias): 120 a 140 DAS
Formato: Globular
Código: 069
Variedade do tipo Bola Precoce, de ciclo precoce.
Apresenta bulbos uniformes, de coloração
castanho com alta capacidade de armazenamento.

CEBOLA MALTA
Cebolla Malta
Época de plantio: Outono/Inverno
Ciclo (nº dias): 100 a 120 DAS
Formato: Globular alto
Código: 173
Híbrido precoce com plantas de folhas eretas, ótima
cerosidade e uniformidade de maturação (estalo).
Bulbos de coloração castanho claro. Possui boa
tolerância a Raiz rosada (Pyrenochaeta terrestris).

CEBOLA MULATA
Cebolla Mulata
Época de plantio: Inverno
Ciclo (nº dias): 170 a 180 DAS
Formato: Globular
Código: 073
Variedade do tipo Crioula de ciclo tardio.
Possui bulbos de coloração castanho escuro com
excelente qualidade visual, alta produtividade e
uniformidade. Sua grande vantagem é a excelente
capacidade de armazenamento e ótima retenção
de casca.
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BULBOS
CEBOLA SPRINT
Cebolla Sprint
Época de plantio: Inverno
Ciclo (nº dias): 90 a 100 DAS
Formato: Globular
Código: 074

Variedade super precoce com ótima uniformidade
de maturação (estalo). Apresenta alta produtividade,
bulbos uniformes e de coloração castanho claro.

CEBOLA VELLOX
Cebolla Vellox
Época de plantio: Outono/Inverno
Ciclo (nº dias): 110 a 115 DAS
Formato: Globular
Código: 605

Híbrido de ciclo precoce com ótima
uniformidade. Apresenta coloração castanho
claro e excelente pós-colheita.
Tolerância: Raiz rosada (Pyrenochaeta terrestris).

CEBOLA KERINA
Cebolla Kerina
Época de plantio: Outono/Inverno
Ciclo (nº dias): 115 a 130 DAS
Formato: Globular
Código: 070

Híbrido de ciclo precoce com excelente uniformidade
e produtividade. Planta com folhagem vigorosa e
boa cerosidade. Estalamento uniforme, boa retenção
de casca e boa arquitetura de plantas. Bulbos com
coloração castanho e excelente pós-colheita.
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BULBOS
CEBOLA ROXA MERCÚRIO
Cebolla Morada Mercurio
Época de plantio: Inverno
Ciclo (nº dias): 140 a 160 DAS
Formato: Globular
Código: 070

Variedade de ciclo intermediário, com ótima
cerosidade nas folhas, apresenta bulbos uniformes
de coloração roxa intensa e com excelente
capacidade de armazenamento.

CEBOLA ITAJUBÁ
(Tipo Baia Precoce)
Cebolla Itajuba
Época de plantio: Inverno
Ciclo (nº dias): 160 a 180 DAS
Formato: Globular
Código: 571
Variedade de ciclo intermediário, formato globular
alongado, coloração castanho escuro, possui
ótima retenção de casca, estalo uniforme e excelente
capacidade de armazenamento.

CEBOLA DIVINA
Cebolla Divina
Época de plantio: Inverno
Ciclo (nº dias): 140 a 160 DAS
Formato: Globular
Código: 072

Variedade de ciclo intermediário. Planta com
bom vigor e excelente pós colheita. Bulbos de
coloração castanho.
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RAÍZES
Beterraba, Cenoura, Rabanete

RAÍZES
BETERRABA FERRARI
Remolacha Ferrari
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 60 a 80 DAS
Formato: Globular
Peso (Kg): 0,200 a 0,300
Tipo: Multigérmica
Código: 533
Possui ótima qualidade e uniformidade de raízes,
coloração vermelho intenso, boa tolerância a
formação de anéis brancos.

CENOURA FANCY 504
Zanahoria Fancy 504
Época de plantio: Inverno
Ciclo (nº dias): 120 a 150 DAS
Código: 081

Variedade do tipo Nantes. Apresenta raízes de
formato cilíndrico e uniformes com comprimento
de 18 a 22cm. Possui coloração laranja brilhante.

CENOURA CEN 01 NINA
(Tipo Brasília)
Zanahoria CEN 01 Nina (Tipo Brasilia)
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 85 a 100 DAS
Código: 080
Variedade do tipo Brasília. Possui raízes cilíndricas e
alongadas (18 a 25cm) de coloração laranja intenso
de parede lisa, além de apresentar menor coração
interno e baixo índice de ombro verde/roxo.
Possui boa tolerância a queima das folhas (Alternaria
dauci).
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RAÍZES
CENOURA TYMA
Zanahoria Tyma
Época de plantio: Inverno
Ciclo (nº dias): Precoce, de 110 a 130 DAS
Código: 295
Apresenta raízes de formato cilíndrico e uniformes,
excelente qualidade de raiz, com comprimento de
18 a 22cm. Coloração interna e externa laranja
intenso, proporcionando ótimo sabor. Seu
enfolhamento alto proporciona maior proteção nos
canteiros amenizando os danos causados por
oscilações hídricas (menor índice de raízes
deformadas e de ombros verdes).

RABANETE CRIMSON
GIGANTE OLÉ
Rabanito Crimson Gigante Ole
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 25 a 35 DAS
Formato: Redondo
Código: 207
Variedade do tipo Crimson. Produz raízes de
coloração vermelho intenso, tolerante ao rachamento
e isoporização.

RABANETE GENIUS
Rabanito Genius
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 25 a 35 DAS
Formato: Redondo
Código: 541
Híbrido do tipo Crimson. Apresenta plantas
vigorosas com ótima inserção de folhas, produz
raízes de coloração vermelho intenso de excelente
crocância. Possui tolerância ao rachamento e
isoporização.
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RAÍZES
RABANETE RUBY
Rabanito Ruby
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 20 a 30 DAS
Formato: Redondo
Código: 299
Exclusivo no mercado brasileiro devido à excelente
qualidade das raízes, alta resistência ao rachamento
e isoporização. Seu enfolhamento protege os
canteiros contra oscilações hídricas. Apresenta alta
flexibilidade de colheita e raízes com ótima
uniformidade. Coloração rosada.
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BRÁSSICAS
Couve Chinesa, Couve Manteiga, Couve-Flor, Couve-Brócolis, Repolho

BRÁSSICAS
COUVE CHINESA
HARUKA PLUS
Col China Haruka Plus
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 65 a 80 DAT
Código: 614
Híbrido de plantas precoces e uniformes,
produz cabeças de formato “bala de canhão”,
compactas e de coloração interna amarelo
“creme”. Possui boa tolerância ao pendoamento
precoce e apresenta alto aproveitamento comercial
de cabeças. Tolerância intermediária à hérnia de
crucíferas (Plasmodiophora brassicae).

COUVE KINKA
Col Kinka
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 50 a 90 DAT
Código: 604
Híbrido de plantas rústicas, com folhas grandes,
onduladas e macias, internódios curtos, sem brotação
lateral. Ótimo potencial para colheita sequencial
gerando alta produtividade e vigor. Excelente
uniformidade entre plantas e excelente pós-colheita.

COUVE-FLOR ALLAMBRA
Coliflor Allambra
Época de plantio: Inverno
Ciclo (nº dias): 70 a 90 DAT
Formato: Globular
Código: 515
Apresenta cabeça de coloração branca intensa com
boa proteção foliar e alta compacidade. Planta muito
vigorosa de floretes curtos, seu peso varia entre 1 e 1,5kg.
Tolerância: Podridão negra (Xanthomonas spp.).
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BRÁSSICAS
COUVE-FLOR BONUS
Coliflor Bonus
Época de plantio: Meia Estação e Inverno
Ciclo (nº dias): 60 a 90 DAT
Formato: Globular alto
Código: 113
Planta vigorosa, com inserção foliar alta, folhas
simétricas com coloração verde azulada. Porte
ereto e boa cobertura foliar. Cabeças grandes arredondadas
com formato globular alto e floretes curtos. Seu peso
varia de 1,2 a 1,8kg.
Tolerâncias: Podrião negra (Xanthomonas spp.), Podridão
do colo (Fusarium oxysporum) e Mancha foliar (Pseudomonas
syringae Pt. maculicola).

COUVE-FLOR SMILLA
Coliflor Smilla
Época de plantio: Inverno
Ciclo (nº dias): 70 a 90 DAT
Formato: Globular alto
Código: 116
Apresenta excelente vigor de parte aérea,
proporcionando assim cabeça de coloração branca
intensa e muito bem protegida, além de ser
extremamente compacta de floretes curtos, pesando
de 1,4 a 2kg.

COUVE-FLOR DESERT
Coliflor Desert
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 50 a 60 DAT
Formato: Globular
Código: 529
Híbrido de plantas vigorosas e excelente
uniformidade. Possui excelente qualidade de cabeça,
firme, pesada e compacta, de coloração branca
intensa e ótima proteção foliar, seu peso varia entre
0,9 e 1,4kg.
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BRÁSSICAS
COUVE-FLOR SERENA
Coliflor Serena
Época de plantio: Meia estação
Ciclo (nº dias): 40 a 50
Formato: Globular
Código: 520
Couve-flor híbrida de ciclo precoce. Apresenta
ótima proteção foliar resultando em uma coloração
branca intensa. Possui cabeças compactas de
floretes curtos, pesando de 1,5 a 2kg.
Tolerância: Podridão negra (Xanthomonas spp.).

COUVE-FLOR RAMI
Coliflor Rami
Época de plantio: Meia Estação
Ciclo (nº dias): 60 a 80 DAT
Formato: Semi-Globular
Código: 118
Apresenta planta ereta e muito uniforme. A cabeça
é grande, compacta e possui coloração branca.
Suporta maior adensamento, seu peso varia entre
1,2 a 1,5kg.
Tolerâncias: Podridão negra (Xanthomonas spp.),
Podridão do colo (Fusarium oxysporum) e Mancha foliar
(Pseudomonas syringae Pt. maculicola).
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BRÁSSICAS

Couve-Flor Colorida
A TSV Sementes mais uma vez oferece ao produtor uma oportunidade de
diversificação e complementação na produção especializada de hortaliças.
É a couve-flor colorida Grafitti de coloração arroxeada, resultado de
técnicas de melhoramento clássico, que utilizam vários ciclos de seleções e
hibridações até a obtenção da cultivar homogênea e estável. Trabalhos
científicos internacionais confirmam o maior teor de antocianina, que é um
importante antioxidante e responsável por essa tonalidade.
Este híbrido alia a boa adaptabilidade às condições brasileiras ao ótimo
sabor com excelente fonte nutricional no mercado brasileiro.

COUVE-FLOR GRAFFITI
Coliflor Graffiti
Época de plantio: Outono e Inverno
Ciclo (nº dias): 70 a 90 DAT
Formato: Globular
Código: 114
Híbrido que possui grande diferencial: sua
coloração roxo intenso. Apresenta cabeças
compactas e de floretes curtos pesando de 1 a 1,5kg.
Tolerância: Podridão negra (Xanthomonas spp.).
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BRÁSSICAS
BRÓCOLIS MASTER

Brócoli Master

Época de plantio: Todo Ano
Ciclo (nº dias): 50 a 60 DAT
Formato: Globular
Tipo: Ninja (cabeça única)

Código: 105
Híbrido precoce com plantas rústicas, arquitetura
semi-ereta e de boa agressividade radicular. Boa
estabilidade e uniformidade na formação de
cabeças. Cabeças bem fechadas, de granulometria
média,formato globular e coloração verde escura.
Boa conservação pós colheita.
Tolerâncias: Alta tolerância à formação de ramos
laterais e a talo oco.

BRÓCOLIS
KOSMOS RAMOSO
Brócolis Kosmos
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 60 a 70 DAT
Tipo: Ramoso

Código: 522
Híbrido do tipo ramoso de alta precocidade. Possui
granulometria fina/média, com alta taxa de brotação
lateral desde os primeiros dias da colheita e floretes
de ótima coloração. Colheita concentrada.
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BRÁSSICAS
REPOLHO RIO TINTO
Repollo Rio Tinto
Época de plantio: Todo Ano
Ciclo (nº dias): 70 a 80 DAT
Formato: Globular
Código: 525
Híbrido de repolho que possui como diferencial sua
coloração roxa intensa tanto externa como
internamente, cabeças pesando de 1,8 a 2kg e de
excelente formato. Apresenta excelente
compacidade e firmeza, o que proporciona uma
alta tolerância ao rachamento e ao transporte.
Tolerância: Podridão negra (Xanthomonas spp.).

REPOLHO ASTECA
Repollo Asteca
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 60 a 70 DAT
Formato: Globular achatado
Código: 534
Repolho híbrido de coloração verde azulado,
apresenta cabeças compactas com peso de 2,5 a
3 k g . Po s s u i t o l e r â n c i a a o r a c h a m e n t o ,
proporcionando assim maior flexibilidade ao
transporte.
Tolerância: Podridão negra (Xanthomonas spp.).

REPOLHO TSV 594 (HENIA)

Repollo TSV 594 (Henia)
Época de plantio: Todo Ano
Ciclo (nº dias): 60 a 70 DAT
Formato: Globular Achatado
Código: 594
Híbrido de coloração verde azulado com excelente
cerosidade, apresenta cabeças compactas de ótimo
padrão comercial, pesando aproximadamente 2,5kg.
Apresenta excelente tolerância ao transporte.
Tolerância: Hérnia de crucíferas (Plasmodiophora
brassicae), Podridão negra (Xanthomonas spp.).
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CUCURBITÁCEAS
Abóbora, Melancia, Melão, Pepino

CURCUBITÁCEAS
ABÓBORA GANSEKI TETSUKABUTO
Zapallo Ganseki Tetsukabuto
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 70 a 100 DAS
Formato: Globular
Código: 625
Híbrido tipo Tetsukabuto com planta de alto vigor
nas ramas e folhas. Destaca-se por produzir frutos
grandes, pesando em torno de 3 a 4kg, de polpa
espessa e de coloração alaranjada. Excelente
capacidade de armazenamento e ótima tolerância
ao transporte. Obs: Necessita de polinizador.

ABÓBORA ATAKAMA TETSUKABUTO
Zapallo Atakama Tetsukabuto
Ciclo (nº dias): 90 a 120 DAS

ABÓBORA K2 TETSUKABUTO
Zapallo K2 Tetsukabuto
Ciclo (nº dias): 90 a 120 DAS
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CURCUBITÁCEAS
ABÓBORA KANDA TETSUKABUTO
Zapallo Kanda Tetsukabuto
Ciclo (nº dias): 90 a 120 DAS

ABOBRINHA VIENA
Zapalitto Viena
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 60 a 70 DAS
Formato: Cilíndrico
Código: 622
Abobrinha multivirus de frutos do tipo caserta.
Apresenta plantas vigorosas e rústicas com ótimo
enfolhamento promovendo maior proteção aos frutos.
Possui frutos de coloração verde brilhante, com
formato e acabamento uniformes. Boa capacidade
pós colheita.
Tolerâncias: Mosaico amarelo da abobrinha
(Zucchini yellow mosaic virus), Mancha anelar do
mamoeiro (Papaya ringspot virus) e Mosaico da
melancia (Watermelon mosaic virus).
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CURCUBITÁCEAS
MELANCIA CRIMSON SWEET
Sandia Crimson Sweet
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 90 a 110 DAS
Formato: Redondo
Código: 149
Variedade que produz frutos de coloração externa
verde, com listras claras, polpa de coloração
vermelho intenso, excelente sabor (brix de 9º a 10º)
e peso de 8 a 12kg.

MELANCIA FORMOSA
Sandia Formosa
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 85 a 95 DAS
Formato: Cilíndrico Oval
Código: 152
Melancia híbrida do tipo Crimson Sweet. Apresenta
plantas extremamente vigorosas, proporcionando
assim uma ótima proteção de frutos. Possui casca
firme e alta tolerância ao transporte, com listras
verde escuras e polpa vermelho intenso, com brix
entre 13º e 15º. Seu peso varia de 12 a 15kg.
To l e r â n c i a : A n t r a c n o s e ( C o l l e t o t r i c h u m
gloeosporioides).

MELANCIA ESFERA
Sandia Esfera
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 80 a 95 DAS
Formato: Cilíndrico
Código: 163
Híbrido do tipo Crimson Sweet com plantas de boa
cobertura foliar, folhas e ramas de ótimo vigor.
Apresenta frutos uniformes, de coloração verde
escura, formato arredondado com polpa firme e
crocante. Peso: 8 a 12kg.
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CURCUBITÁCEAS
MELÃO BRIGITE
Melón Brigite
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 80 a 90 DAS
Formato: Cilíndrico
Código: 153

Melão tipo espanhol. Possui ótimo enfolhamento,
o que proporciona proteção aos frutos. Apresenta
frutos com casca de coloração amarelo brilhante,
e polpa espessa de coloração branca, excelente
sabor (brix de 13º a 15º) e peso que varia entre
1,2 a 1,5kg.

MELÃO YOKO
Melón Yoko
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 80 a 90 DAS
Formato: Cilíndrico
Código: 158
Melão do tipo cantaloupe. Possui ótimo enfolhamento,
o que proporciona proteção aos frutos. Apresenta
casca de coloração verde com rendilhamento intenso
e polpa espessa de coloração salmão, excelente sabor
(brix de 13º a 15º) e peso que varia entre 1,2 e 1,5kg.
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CURCUBITÁCEAS
PEPINO FEISTY F1
Pepino Feisty F1
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 30 a 40 DAS
Planta: Ginóica
Código: 183
Híbrido do tipo indústria, ideal para conservas.
Excelente pegamento de frutos, proporcionando
elevada produtividade. Produz frutos de formato
cilíndrico, coloração verde, com ótima crocância e
pequena cavidade de sementes.
Tolerâncias: Míldio (Pseudoperonospora cubensis),
Sarna (Cladosporium cucumerinum), Oídio
(Sphaerotheca fugilinea) e Mosaico do pepino
(Cucumber mosaic virus).

PEPINO TUPY (CAIPIRA)
Pepino Tupy (Criollo)
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 35 a 40 DAS
Planta: Monóica
Código: 182
Híbrido de pepino do tipo Caipira. Possui frutos de
formato cilíndrico com coloração verde claro com
pequena cavidade de sementes.

PEPINO MONALISA F1
Pepino Monalisa F1
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 40 a 50 DAS
Planta: Ginóica
Código: 184
Híbrido de pepino tipo Salada. Produz frutos
uniformes de formato cilíndrico e coloração
verde escuro.
Tolerâncias: Míldio (Pseudoperonospora
cubensis), Oídio (Sphaerotheca fuliginea) e Mosaico
do pepino (Cucumber mosaic virus).
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CURCUBITÁCEAS
PEPINO FUYU
Pepino Fuyu
Época de plantio: Todo ano (específico para estufa)
Ciclo (nº dias): 40 a 50 DAS
Planta: Ginóica
Código: 196
Híbrido do tipo Japonês, ideal para ser cultivado em
estufa, produz frutos de formato cilíndrico alongado,
medindo de 20 a 22cm de comprimento e apresenta
coloração verde escuro.

PEPINO HARU
Pepino Haru
Época de plantio: Todo ano (específico para estufa)
Ciclo (nº dias): 40 a 50 DAS
Planta: Ginóica
Código: 197
Híbrido do tipo Japonês, ideal para ser cultivado em
estufa, produz frutos de formato cilíndrico alongado,
medindo de 20 a 22cm de comprimento e apresenta
coloração verde escuro brilhante.

PEPINO TACO
Pepino Taco
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 55 a 60 DAS
Planta: Ginóica e partenocárpica
Código: 198
Híbrido de pepino tipo salada. Apresenta plantas
vigorosas e rústicas, destacando-se pelo alto
pegamento de frutos no verão. Os frutos possuem
alta uniformidade, dimensão que varia entre 18 e
22cm, formato cilíndrico e coloração verde escuro.
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FOLHOSAS
Alface, Agrião, Chicória, Coentro, Rúcula, Salsa

FOLHOSAS

Alfaces TSV Sementes
Genética tropicalizada à disposição
do produtor de folhosas do Brasil
Cultivar protegida por Lei Federal Nº 9.456/97. Reprodução Proibida.
Resistências das Alfaces TSV Sementes a LMV e Míldio: Igual ocorre com todas as
cultivares disponíveis no mercado, o nível de resistência expresso pela cultivar pode
oscilar em função das raças e patótipos que ocorrem nas diversas regiões de cultivo.

ALFACE MARGARETE
Lechuga Margarete
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 35 a 40 dias DAT
Tipo: Crespa verde
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 619
Cultivar de plantas grandes, uniformes e rústicas.
Tolerante ao pendoamento precoce e à queima de
bordas (tip burn). Apresenta boa tolerância a
queima de saia e ao Mosaico da alface II (Lettuce
mosaic virus ).

ALFACE TE 112 (CROCANTE)
Lechuga TE 112 (Crocante)
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 40 a 50 dias DAT
Tipo: Crocante
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 540
Cultivar que apresenta como grande diferencial as
folhas grossas e crocantes, ideal para mercado in
natura e processamento - apresenta excelente pós
colheita sob refrigeração. Produz plantas vigorosas
e de porte grande. Cultivar desenvolvida e adaptada
para as condições do clima brasileiro (tropicalizada),
tolerante ao pendoamento precoce. Boa tolerância a
queima de saia.
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FOLHOSAS
ALFACE ALCIONE
Lechuga Alcione
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 35 a 45 DAT
Tipo: Crespa Verde
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 598
Excelente padrão de plantas, ótima crespicidade,
tolerante ao pendoamento precoce e a queima de
saia. Boa tolerância ao tip burn. Ótima tolerância
ao transporte.

ALFACE CERES
Lechuga Ceres
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 30 a 35 DAT
Tipo: Crespa Verde
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 293
Cultivar que produz plantas de porte grande, com
boa crespicidade foliar. Apresenta folhas de
coloração verde clara, com brilho intenso. Cultivar
desenvolvida e adaptada para as condições do clima
brasileiro (tropicalizada), boa tolerância à
nematóide de galhas e tolerante ao pendoamento
precoce.
Tolerância: Míldio (Bremia lactucae).

ALFACE DELICATA
Lechuga Delicata
Época de plantio: Inverno
Ciclo (nº dias): 30 a 35 DAT
Tipo: Crespa Verde
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 556
Apresenta coloração verde clara, alta crespicidade
nos bordos foliares e folhas largas de formato
lobulado. Possui como destaque o bom pós-colheita.
Tolerância: Míldio (Bremia lactucae).
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FOLHOSAS
ALFACE PIRA VERDE
Lechuga Pira Verde
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 35 a 40 DAT
Tipo: Crespa Verde
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 291
Cultivar que produz plantas de porte grande,
elevada crespicidade nos bordos foliares e
coloração verde clara. Cultivar desenvolvida e
adaptada para as condições do clima brasileiro
(tropicalizada), tolerante ao pendoamento precoce.
Tolerância: Podridão de raízes (Pythium spp.).

ALFACE TE 70 (ROBUSTA)
Lechuga TE 70 (Robusta)
Época de plantio: Todo ano, ideal para out. e inv.
Ciclo (nº dias): 35 a 40 DAT
Tipo: Crespa Verde
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 591
Planta de ciclo precoce, rústica e possui folhas
grandes. Tolerante ao pendoamento precoce e a
queima de saia, excelente uniformidade entre plantas.
Ótima tolerância à queima de bordas (tip burn).

ALFACE CORABELA

Lechuga Corabela

Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 30 a 35 DAT
Tipo: Crespa verde
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 592
Cultivar de porte grande, folhas bem crespas de
coloração verde brilhante. Tolerante ao pendoamento
precoce e a queima de bordas (tip burn).
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FOLHOSAS
ALFACE PIRA 63 (PIRA ROXA)

Lechuga Pira 63 (Pira Roxa)
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 35 a 45 DAT
Tipo: Crespa Roxa
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 037
Cultivar que produz plantas de porte grande e folhas
de elevada crespicidade. Seu grande diferencial é a
coloração roxa vibrante, ideal para consumo em
saladas e pratos decorativos. Cultivar desenvolvida
e adaptada para as condições do clima brasileiro
(tropicalizada), tolerante ao pendoamento precoce.
Tolerâncias: Míldio (Bremia lactucae), Mosaico da
alface II (Lettuce mosaic virus), Murchadeira
(Thielaviopsis basicola), Podridão de raízes (Pythium
spp.) e Fusarium.

ALFACE VITÁLIA
Lechuga Vitália
Época de plantio: Todo ano (regiões tropicais)
Ciclo (nº dias): 30 a 40 DAT
Tipo: Mimosa Verde
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 545
Cultivar que possui altíssimo vigor vegetativo,
apresenta maior produtividade foliar na base.
Apresenta plantas de porte grande, lobulação foliar
larga e uma coloração verde brilhante.
Tolerâncias: Mosaico da alface II (Lettuce mosaic
virus ), Míldio (Bremia lactucae), Podridão de raízes
(Pythium spp.) e Murchadeira (Thielaviopsis basicola).

ALFACE FIREBALL
Lechuga Fireball
Época de plantio: Outono e Inverno
Ciclo (nº dias): 30 a 40 DAT
Tipo: Mimosa Roxa
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 034
Cultivar que possui como grande diferencial folhas
de coloração roxa e lobuladas. Apresenta plantas
de porte grande.
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FOLHOSAS
ALFACE GREEN BALL
Lechuga Green Ball
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 35 a 45 (DAT)
Tipo: Mimosa verde
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 050
Apresenta plantas de porte médio e de coloração
verde clara, com as folhas de formato lobulado.
Possui tolerância ao pendoamento precoce.

ALFACE REGINA
Lechuga Regina
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 30 a 35 DAT
Tipo: Lisa, sem formação de cabeça
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 530
Cultivar que produz plantas vigorosas e uniformes,
de coloração verde clara brilhante. Possui tolerância
ao pendoamento precoce.
Tolerância: Mosaico da alface II (Lettuce mosaic
virus ).

ALFACE GLORIOSA
Lechuga Gloriosa
Época de plantio: Todo ano, ideal para prim. e ver.
Ciclo (nº dias): 50 a 55 DAT
Tipo: Americana
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 051
Cultivar muito vigorosa, apresenta três camadas de
folhas protetoras sobre a cabeça. Possui boa
performance no plantio em períodos chuvosos. Produz
cabeças grandes e uniformes, de média compacidade
com folhas grossas. Cultivar desenvolvida e adaptada
para as condições do clima brasileiro (tropicalizada),
toleranteaopendoamentoprecoce.
Tolerância: Murchadeira (Thielaviopsis basicola).
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FOLHOSAS
ALFACE GRACIOSA
Lechuga Graciosa
Época de plantio: Outono e Inverno
Ciclo (nº dias): 55 a 60 DAT
Tipo: Americana
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 510
Cultivar vigorosa que produz cabeças grandes e
uniformes, sendo ideal para o mercado de
processamento. Cultivar desenvolvida e adaptada
para as condições do clima brasileiro (tropicalizada),
com boa tolerância à nematóide de galhas e
tolerante ao pendoamento precoce.
Tolerância: Míldio (Bremia Lactucae).

ALFACE ALIOTH
Lechuga Alioth
Época de plantio: Todo ano, em regiões de clima
ameno. Inverno e meia estação em regiões de
clima quente
Ciclo (nº dias): 55 a 65 DAT
Tipo: Americana
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 629
Planta com boa formação de saia, apresenta cabeça
de ótimo formato e coloração. Possui boa tolerância à
queima de bordas e pendoamento precoce.

ALFACE HADAR
Lechuga Hadar
Época de plantio: Todo ano em regiões de clima
quente. Verão em regiões de clima ameno
Ciclo (nº dias): 55 a 65 DAT
Tipo: Americana
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 624
Cultivar que se destaca pela excelente formação de
saia. Apresenta cabeçasdeótimoformatoecoloração.
Possui boa tolerância à queima de bordas e
pendoamento precoce.
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FOLHOSAS

FOLHOSAS TROPICALIZADAS

ALFACE MENORCA
Lechuga Menorca
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 35 a 40 DAT
Tipo: Mini-alface lisa
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 616
Plantas uniformes, de excelente formato, com ótimo
desempenho sob plantio a campo e hidroponia.
Possui alto número de folhas de excelente textura,
brilho, coloração e baixo índice de bolhas. Tolerante
ao pendoamento precoce.

ALFACE VEGA
Lechuga Vega
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 50 a 60 DAT
Tipo: Mini-alface americana
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 628
Cultivar tropicalizada que apresenta boa formação
de saia. Possui cabeças compactas e de tamanho
médio, ótimo padrão de formato e coloração. Boa
tolerância à queima de bordas e ao pendoamento
precoce.
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FOLHOSAS
ALFACE PIRA 72 (BELÍSSIMA)

Lechuga Pira 72 (Belissima)
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 35 a 45 DAT
Tipo: Crespa vermelha
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 054
Cultivar que produz plantas de porte médio e folhas
de elevada crespicidade. Seu grande diferencial é a
coloração vermelho intenso, ideal para consumo em
saladas e pratos decorativos. Cultivar desenvolvida
e adaptada para as condições do clima brasileiro
(tropicalizada), tolerante ao pendoamento precoce.
Tolerâncias: Míldio (Bremia lactucae), Mosaico da
alface II (Lettuce mosaic virus ).

ALFACE ROSABELA
Lechuga Rosabela
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 40 a 50 DAT
Tipo: Crespa Vermelha
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 554
Alface Gourmet Vermelha de brilho exclusivo. Por ter
a característica intensificadora de antocianina, de
até 5x com maior luminosidade, destaca-se para
cultivo em ambiente protegido. Recomendada para
hidroponia e pleno campo.
Tolerâncias: Míldio (Bremia lactucae) e Mosaico da
alface II (Lettuce mosaic virus ).
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FOLHOSAS
AGRIÃO BRILHANTE
DA ÁGUA
Berro Brilhante de Agua
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 60 a 70 DAS

Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 018
Ideal para comercialização em maços. Possui
plantas vigorosas com folhas largas e compridas de
coloração verde brilhante.

CHICÓRIA DAFNE
Achicória Dafne
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 45 a 55 DAT
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 537
Material precoce de excelente vigor e ótima
produtividade. Possui boa tolerância a doenças
foliares e ao pendoamento precoce. Produz plantas
grandes e volumosas com folhas lisas de coloração
verde claro e amarelada no interior da cabeça.

COENTRO GUARANI
Cilantro Guarani
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 40 a 60 DAS
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 551
Destaca-se pelo vigor, rusticidade e maior produção
foliar. Tolerante ao pendoamento lento que
favorece maior produtividade na sua fase
vegetativa. Alto rendimento em maçaria.
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FOLHOSAS
RÚCULA BARROCO
Rucula Barroco
Época de plantio: Todo Ano
Ciclo (nº dias): 30 a 40 DAS
Tipo: Folha Larga
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 552
Apresenta plantas vigorosas de ótimo rendimento e
excelente massa foliar, de sabor suave e grande
capacidade pós colheita. Tem como diferenciais:
precocidade, alto número de folhas, folhas largas e
compridas. Possui tolerância ao pendoamento
precoce.

RÚCULA ROCOCÓ
Rucula Rococó
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 40 a 50 DAS
Tipo: Folha larga
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 233
Apresenta plantas vigorosas de coloração verde,
sabor suave e grande capacidade pós colheita.
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FOLHOSAS
SALSA ESMERALDA
Perejil Esmeralda
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 45 a 50 DAS
Tipo: Portuguesa
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 238
Apresenta plantas vigorosas com folhas grandes de
coloração verde escuro brilhante, possibilita vários
cortes.

SALSA NATIVA
Perejil Nativa
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 45 a 50 DAS
Tipo: Lisa
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 535
Cultivar que apresenta plantas vigorosas com
folhas lisas e grandes de coloração verde claro,
possibilita vários cortes.
Tolerância: Podridão de raízes (Pythium spp.).

SALSA TURMALINA
Perejil Turmalina
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 45 a 50 DAS
Tipo: Lisa
Cultivo: Campo aberto e hidroponia
Código: 239
Apresenta plantas vigorosas com folhas grandes de
coloração verde brilhante, possibilita vários cortes.
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SOLANÁCEAS
Berinjela, Pimentão, Tomate

SOLANÁCEAS
BERINJELA CHICA
Berinjena Chica
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 120 a 140 DAS
Tipo: Cilíndrico bojudo (formato de gota)
Código: 527
Berinjela híbrida que apresenta plantas vigorosas e
que não necessitam de desbaste de folhas, possui
ótima produção sequencial de frutos. Seus frutos
apresentam lenta formação de sementes, polpa
firme, com comprimento de 20 a 25cm, e peso
médio de 280 e 300g. Coloração externa preta
brilhante. Apresenta alta tolerância a variações de
temperatura.

PIMENTÃO KONAN R
Morrón Konan R
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 100 a 120 DAS
Formato: Cônico alongado
Código: 558
Pimentão verde do tipo lamuyo, indicado para
plantio a campo aberto e estufas. Apresenta plantas
vigorosas que oferecem boa proteção ao fruto.
Produz frutos de boa coloração, polpa espessa e
inserção penducular rasa.
Tolerâncias: Virus do mosaico amarelo do pimentão
(Pepper yellow mosaic virus) e Murcha de fitóftora
(Phytophthora capsici).
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SOLANÁCEAS
PIMENTÃO TE 300 (MAESTRO)

Morrón TE 300 (Maestro)

Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 100 a 120 DAS
Formato: Cônico alongado
Código: 559
Híbrido que possui plantas rústicas e vigorosas com
boa cobertura foliar, ótimo pegamento de frutos de
maneira sequencial, possibilitando uma ótima
produtividade. Produz frutos lisos de polpa espessa
e coloração verde escuro. Inserção de pedúnculo
raso (evitando acúmulo de água e consequentes
perdas com podridão).
Tolerâncias: Virus do mosaico amarelo do
pimentão (Pepper yellow mosaic virus) e Murcha de
fitóftora (Phytophthora capsici).

PIMENTÃO ASTRO
Morrón Astro
Época de plantio: Todo ano
Ciclo (nº dias): 100 a 120 DAS
Formato: Lamuyo (cônico alongado)
Código: 353
Híbrido que apresenta plantas rústicas, com ótimo
vigor, bom enfolhamento e ótimo pegamento de
frutos. Frutos de ótimo tamanho, de parede grossa,
pesados, lisos e de coloração verde escuro. Ótima
produtividade.
Tolerâncias: Mosaico do tomate (Tobamo Virus P0),
Mancha bacteriana (Xanthomonas spp.) e Murcha
de fitóftora (Phytophthora capsici).

PIMENTÃO BIRD
Morrón Bird
Época de plantio: Todo ano (sob cultivo protegido)
Ciclo (nº dias): 100 a 120 DAS
Formato: Retangular
Código: 354
Híbrido que possui plantas vigorosas com
boa cobertura foliar e bom pegamento de frutos.
Inserção penduncular média. Produz frutos
grandes e pesados, de parede grossa e coloração
amarelo brilhante. Boa conservação pós colheita. .
Tolerâncias: Mosaico do tomate (Tobamo Virus
P0), Mancha bacteriana (Xanthomonas spp.)
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SOLANÁCEAS
TOMATE TYGUAN

Tomate Tyguan

Ciclo (nº dias): 90 a 100 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 606
Híbrido do tipo salada. Possui plantas vigorosas e
rústicas, de alto potencial produtivo com bom
enfolhamento e boa cobertura de frutos durante
todo o ciclo. Produz frutos firmes, pesando de 220g a
250g, longa vida, boa padronização no tamanho e
formato e de coloração vermelha brilhante. Cicatriz
peduncular e estilar pequena. Tolerante as manchas
causadas pelas chuvas. Tolerâncias: Geminivirus
(Tomato yellow mosaic virus), Nematoide**
(Meloidogyne spp), Murcha de fusario: 1, 2
(Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici), Mosaico do
tabaco (Tobacco mosaic virus), Pinta preta (Alternaria
solani), Requeima (Phytophthora infestans).

TOMATE TSV 770 (CROMO)
Tomate TSV 770 (Cromo)
Ciclo (nº dias): 110 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 601
Híbrido com frutos multiloculares e longa vida. Frutos
de coloração vermelho intenso, cicatriz peduncular
pequena e cicatriz estilar bem formada, pesando em
média de 220 a 280g. Planta rústica de arquitetura
compacta facilitando o manejo no campo, não
necessita de raleio de pencas. Tolerâncias: Murcha de
verticílio (Verticillium dahliae), Mosaico do tabaco
(Tobacco mosaic virus), Murcha de fusario 3 (Fusarium
oxysporum f.sp. lycopersici), média tolerância a Bactérias*.
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SOLANÁCEAS
TOMATE DANY
Tomate Dany
Ciclo (nº dias): 110 a 120 DAS
Hábito de Crescimento: Semideterminado
Código: 274
Plantas rústicas e vigorosas, apresentando um ótimo
enfolhamento, não necessita de raleio de pencas.
Produz frutos graúdos, firmes e pesados de
coloração vermelha intensa. Peso médio de 250 a
300 gramas. Tolerâncias: Murcha de verticílio
(Verticillium dahliae), Murcha de fusario 3 (Fusarium
oxysporum f.sp. lycopersici), Mosaico do tomate
(Tomato mosaic virus) e Bactérias*.

TOMATE INOX
Tomate Inox
Ciclo (nº dias): 100 a 120 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 280
Híbrido do tipo caqui longa vida, planta vigorosa,
fruto que pesa de 180 a 220g, ótima firmeza, bom
tamanho de fruto até o ponteiro, internós curtos e
altíssimo potencial produtivo. Tolerâncias: Murcha
de verticílio (Verticillium dahliae), Murcha de fusario:
1, 2 (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici),
Nematoide** (Meloidogyne spp), Mosaico do tomate
(Tomato mosaic virus) e Mancha de estenfílio
(Stemphylium solani).

TOMATE SAMURAY
Tomate Samuray
Ciclo (nº dias): 90 a 110 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 267
Híbrido do tipo salada, de plantas vigorosas, rústicas,
com bom pegamento de frutos até o ponteiro, e
internódios curtos. Produz frutos firmes, de paredes
grossas, uniformes até o ponteiro, boa coloração
quando maduros, de ótimo tamanho e cicatrízes bem
formadas. Possui boa aceitação no mercado e boa
tolerância à formação de manchas e rachaduras.
Tolerâncias: Geminivirus (Tomato yellow mosaic
virus), Nematoide (Meloidogyne spp), Murcha de
fusario 3 (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) e
Mosaico do tabaco (Tobacco mosaic virus).
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SOLANÁCEAS
TOMATE TE 200 (MARISA)
Tomate TE 200 (Marisa)
Ciclo (nº dias): 90 a 110 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 588
Tomate tipo Santa Cruz, apresenta ótimo
enfolhamento, conferindo proteção dos frutos,
altíssima produtividade até o ponteiro, frutos firmes
de longa vida estrutural, com paredes grossas. Boa
rusticidade e resistência ao transporte.
Tolerâncias: Murcha de fusario:1, 2 (Fusarium
oxysporum f.sp. lycopersici), Mj (Meloidogyne
javaica), Mi (Meloidogyne incognita: 1 , 2, 3 e 4), Vira
Cabeça*** (Tomato spotted wilt tospovirus).

TOMATE RUTYELE
Tomate Rutyele
Ciclo (nº dias): 100 a 110 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 255
Híbrido do tipo saladete. Possui plantas vigorosas
com boa cobertura foliar, pegamento uniforme dos
frutos e alto potencial produtivo. Internódios curtos.
Produz frutos firmes, com excelente uniformidade e
coloração vermelho intenso. Tolerâncias: Geminivirus
(Tomato yellow mosaic virus), Nematoide** (Meloidogyne
spp), Murcha de fusario 3 (Fusarium oxysporum f.sp.
lycopersici), Mosaico do tabaco (Tobacco mosaic virus) e
Vira Cabeça*** (Tomato spotted wilt tospovirus).

TOMATE TYTA
Tomate Tyta
Ciclo (nº dias): 90 a 110 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 584
Tomate tipo Saladete, com alto pegamento de frutos
da base ao ponteiro. Boa cobertura foliar com alta
produtividade, frutos firmes com resistência ao
transporte. Adequado para estufa ou campo.
Tolerâncias: Murcha de verticílio (Verticillium
dahliae), Murcha de fusario: 1, 2 (Fusarium
oxysporum f.sp. lycopersici), Mosaico do tomate
(Tomato mosaic virus) e Geminivirus (Tomato yellow
mosaic virus).
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TOMATES ESPECIALIDADES
Mini Tomates Dolce Sapore

TOMATES ESPECIALIDADES

TOMATE ARANCIO
Tomate Arancio
Ciclo (nº dias): 90 a 100 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 279
Híbrido do tipo Uva, fruto que pesa de 9 a 15g, de
coloração laranja e Brix aproximado de 9°.

TOMATE CANDY
Tomate Candy
Ciclo (nº dias): 90 A 100 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 281
Híbrido do tipo Morango, fruto que pesa de 10 a
17g, de coloração vermelha e Brix aproximado
de 10º.
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TOMATES ESPECIALIDADES
TOMATE CARAMELLE
Tomate Caramelle
Ciclo (nº dias): 90 a 100 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 276
Híbrido do tipo Uva de excelente vigor, frutos
saborosos, alongados, firmes. Seus frutos pesam
de 16 a 24g, possuem excelente coloração
vermelha e Brix aproximado de 8,5º.
Tolerâncias: Murcha de verticílio (Verticillium
dahliae), Murcha de fusario: 1, 2 (Fusarium
oxysporum f.sp. lycopersici), Mosaico do tabaco
(Tobacco mosaic virus).

TOMATE GIALLO
Tomate Giallo
Ciclo (nº dias): 90 a 100 DAS
Hábito de Crescimento: Determinado
Código: 278
Híbrido do tipo Uva, frutos saborosos, alongados e
uniformes que pesam de 6 a 22g, de coloração
amarela intensa e Brix aproximado de 9º.

TOMATE ROSSO
Tomate Rosso
Ciclo (nº dias): 90 a 100 DAS
Hábito de Crescimento: Determinado
Código: 282
Híbrido do tipo Uva, possui frutos saborosos,
alongados, firmes, com excelente coloração
vermelho intenso e muito uniformes. Os frutos
pesam de 6 a 19g. Possuem Brix aproximado de 9,5º.
Tolerâncias: Mosaico do tabaco (Tobacco mosaic
virus), Murcha de fusario: 1, 2 (Fusarium oxysporum
f.sp. lycopersici), média tolerância a Nematóide**
(Meloidogyne spp).
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TOMATES ESPECIALIDADES
TOMATE TIGRA
Tomate Tigra
Ciclo (nº dias): 90 a 100 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 277
Híbrido com frutos ovais muito regulares que tem
uma coloração avermelhada característica com
listras verdes. Os frutos pesam em média 20g, são
doces e saborosos, e a polpa é de cor vermelho-violeta. Os frutos são perfeitamente tigrados e
consistem em uma coluna carnosa. A planta é
indeterminada, com internós curtos e muito fértil.
Brix aproximado de 8º.
Tolerâncias: Mosaico do tomate (Tomato mosaic
virus), Murcha de fusario (Fusarium oxysporum
f.sp. lycopersici).

TOMATE TSV 787 (VERDI)
Tomate TSV 787 (Verdi)
Ciclo (nº dias): 90 a 100 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Código: 275
Híbrido do tipo mini salada, fruto que pesa de 17 a
30g, de coloração verde e Brix aproximado de 8,5º.
Tolerâncias: Mosaico do tabaco (Tobacco mosaic
virus), Murcha de fusario: 1, 2 (Fusarium oxysporum
f.sp. lycopersici) e Ff (Fulvia fulva).

51

OUTRAS ESPÉCIES
Feijão, Quiabo

OUTRAS ESPÉCIES
FEIJÃO BELO
(MACARRÃO BAIXO)

Poroto Belo (Macarron Enano)
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 60 a 70 DAS
Hábito de Crescimento: Determinado
Cor da semente: Branca
Código: 508
Plantas rústicas, vigorosas e com ótima cobertura
foliar. Vagens cilíndricas de cor verde e excelente
qualidade visual. Alto pegamento e ótima
produtividade em várias regiões.

FEIJÃO FV 01 SUPREMO
(MACARRÃO ALTO)

Poroto FV 01 Supremo (Macarron Alto)
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 60 a 70 DAS
Hábito de Crescimento: Indeterminado
Cor da semente: Branca
Código: 507
Plantas rústicas, vigorosas e com ótima cobertura
foliar. Vagens cilíndricas de cor verde e excelente
qualidade visual. Alto pegamento sequencial
proporcionando alta longevidade de colheita e
produtividade.

FEIJÃO SOLAR
(AMARELO BAIXO S/FIO)
Poroto Solar (Amarillo Enano Sin Hilo)
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 60 a 70 DAS
Hábito de crescimento: Determinado
Cor da semente: Preta
Código: 138
Planta vigorosa e de alta produtividade. Vagens
com excelente qualidade visual cilíndricas e de
seção redonda sem fio e com baixo teor de fibras.
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OUTRAS ESPÉCIES
FEIJÃO TSV 1613 AMETISTA
(AMARELO BAIXO S/FIO)
Poroto TSV 1613 Ametista (Enano Sin Hilo)
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 60 a 70 DAS
Hábito de crescimento: Indeterminado
Cor da semente: Branca
Código: 572
Planta vigorosa e de alta produtividade. Vagens
com excelente qualidade visual cilíndricas e de
seção redonda sem fio e com baixo teor de fibras.

QUIABO VELOCE
Época de plantio: Verão
Ciclo (nº dias): 70 a 90 DAS
Formato: Cilíndrico
Código: 569
Híbrido de alto vigor e bom enfolhamento, apresenta
menor brotação lateral e maior limbo foliar, além de
apresentar alta sanidade e maior período de
colheita. Frutos de ótima aceitação comercial e
similares ao padrão “Santa Cruz 47”.

LEGENDA:
DAT : Dias após transplante.
DAS: Dias após semeadura.
Tolerância: capacidade da planta restringir total ou parcialmente o desenvolvimento de determinada doença.
*Bactérias - BST (Bacterial Spot of Tomato): Mancha bacteriana (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) e
Pinta bacteriana ou mancha bacteriana pequena (Pseudomonas syringae pv. tomato).
**Nematóide - N (Meloidogyne spp.): A tolerância ao Nematóide oferecida pelos híbridos TSV Sementes é similar
àquela presente na maioria das cultivares comerciais disponíveis atualmente, que confere tolerância às espécies de
Nematóides de galha: Meloidogyne incognita, Meloidogyne arenaria e Meloidogyne javanica. Esta resistência genética é
drasticamente reduzida ou nula sob temperaturas de solo acima de 28°C.
***Vira cabeça - TSWV (Tomato spotted wilt tospovirus): Igual ocorre com todos os genótipos com resistência a Ty
e TSWV disponíveis no mercado, o nível de resistência expresso pelo genótipo pode oscilar em função dos seguintes
parâmetros da equação: NIR = RG + MAF + MNU + CL onde NIR = Nível de resistência, RG = Resistência genética, MAF =
Manejo fitossanitário, MNU = Manejo Nutricional, CL = Clima.
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As descrições de cultivares e híbridos deste catálogo
foram obtidas em experimentos conduzidos nas
Estações Experimentais da TSV Sementes de Bozano/RS
e Piracicaba/SP. Tanto as características quanto a
performance podem variar em outros locais de cultivo
e sob diferentes condições de clima, solo e tratos
culturais. Solicitamos aos usuários que testem os
cultivares em sua região de plantio e observem o
comportamento e o desempenho.
A TSV Sementes não garante, implícita ou explicitamente,
que os dados contidos neste catálogo se reproduzam
integralmente nas diversas condições das diferentes
regiões de cultivo. As imagens utilizadas neste
catálogo são meramente ilustrativas, podendo
variar conforme o manejo e a região.
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