
Alfaces



HR BI:16-36 EU/Nr:0

IR LMV:1/Fol:1

• Planta com bom volume e cor atrativa;
• Base Semi-plana de fácil corte;
• Frisado ondulado, com boa aceitação pelo mercado;
• Bom nível de resistência e rusticidade;
• Para cultivos de Primavera e Outono.
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Plantação aconselhada                                          Plantação possível 

MARILAC (SVLA1894)

Novidade



 Jan Fev Mar Abr Mai Jun  Jul Ago Set  Out  Nov Dez

Calendário de plantação

Plantação aconselhada                                          Plantação possível 

HR BI:16-36EU/Nr:0

IR LMV:1/Fol:1

CLERAC
• Planta rústica com bom volume;
• Excelente base semi-plana, de fácil colheita e  
 manuseamento;
• Cor verde brilhante homogénea (sem bordos amarelos);
• Boa apresentação tanto em campo como em caixa;
• Variedade com excelente precocidade;
• Muito resistente ao espigamento e pouco sensível ao  
 Tip-Burn;
• Para mercado de fresco e 4ª gama.

SV5166LA
• Planta volumosa, rústica e compacta;
• Base semi-plana muito bem fechada;
• Cor verde brilhante sem bordos amarelos;
• Facilidade de corte e manuseamento;
• Pouco sensível ao espigamento e tip-burn;
• Pode ser feita em algumas regiões no Verão.

HR BI:16-35EU/Nr:0

IR LMV:1/Fol:1

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun  Jul Ago Set  Out  Nov Dez

Calendário de plantação

Plantação aconselhada                                          Plantação possível 



©
 2

02
1 B

ay
er

 G
ro

up
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

Especialidades Hortícolas e Técnicas Agrícolas, Lda
Avenida Maria Lamas Nº 55, Loja Esquerda, Serra das Minas • 2635 - 435 Rio de Mouro

Tel. : 21 922 99 70 / Fax : 21 926 38 73 • e - mail : sementibrida@sementibrida.pt

Toda a informação sobre as variedades e o seu rendimento dada verbalmente ou por escrito pela Monsanto, um dos seus empregados ou distribuidor são de 
boa fé, porém em caso algum pode ser considerada como uma garantia da Monsanto relativamente ao rendimento ou desempenho das variedades vendidas. O 
rendimento e desempenho das variedades podem variar em função do lugar, das condições climáticas e de outras causas. A Monsanto não é responsável pelas  
informações disponibilizadas.
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ALUMBRERA (SVLK 5498)

• Variedade de folha de Carvalho roxa;
• Planta volumosa, rústica e compacta;
• Cor vermelha cereja muito atrativa;
• Excelente conformação da base;
• Fácil manuseamento;
• Boa apresentação em caixa.

SV0441LB
• Alface lisa com bom volume;
• Cor verde médio brilhante com excelente apresentação  
 em caixa;
• Base plana e bem fechada;
• Para plantações de outono e inverno em estufa;
• Adaptada ao mercado fresco e a IV gama.

HR BI:16-32
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