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Batuka

Bataille

Naide

Alfaces
Crespas
Tradicionais

� Coloração verde médio e brilhante;
� Folhas grossas, crocantes, de sabor e textura diferenciados;
� Boa tolerância à queima de borda e pendoamento precoce;
� Boa adaptação para produção hidropônica o ano todo;
� HR: Mildio (BI 16-32) e LMV: 1.

� Coloração verde-clara e brilhante;
� Folhas espessas, crocantes e crespas;
� Ideal para o cultivo em campo aberto o ano todo;
� Boa tolerância a altas temperaturas;
� Boa sanidade foliar;
� HR: Míldio (BI 16-32), Fusarim (F: 1) e LMV: 1.

� Coloração roxa e brilhante;
� Folhas espessas e crespas;
� Ideal para o cultivo em campo aberto o ano todo;
� Boa tolerância a altas temperaturas;
� Boa sanidade foliar;
� HR: Míldio (BI 16-32) e LMV: 1 / IR: Fusarium (F:1).

We create chemistry
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Cebola

� Alta produtividade aliada à  
 qualidade de pele;
� Excelente qualidade de bulbo;
� Elevada resistência à raiz rosada  
 e ao florescimento prematuro;
� Elevado índice de centro único.

� Rusticidade nas folhas;
� Alta produtividade;
� Garantia de produção com casca;
� Excelente formato.

� Alta uniformidade;
� Alta qualidade de bulbo;
� Maior produtividade e lucratividade;
� Excelente resistência à raiz rosada.

� Excelente qualidade de bulbo;
� Coloração roxa intensa;
� Alta uniformidade e produtividade;
� Maior rentabilidade;
� Ótima adaptação a diferentes áreas  
 de cultivo.

� A cebola mais precoce do mercado;
� Genética moderna;
� Maior lucratividade;
� Bulbo mais firme e uniforme.

� Pungência suave;
� Boa tolerância ao Fusarium;
� Excelente tolerância à raiz rosada.

Cimarron

Mata Hari NUN1205 Serengeti

Don Victor Dulciana
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Cenoura

� As raízes de maior qualidade do mercado;
� Ideais para mercado fresco ou embalados;
� Muito uniformes;
� Ausência de ombros verdes e pele muito lisa;
� Híbrido adaptado para colheita mecânica por sua elevada resistência à quebra;
� Ótima adaptação à armazenagem em câmaras frias;
� Cultivos de inverno (centro);
� Cultivos de meia-estação (sul).

Cliente: Sr. Henrique Aliprandini, Frutini
Cultivos: Sirkana e Romance

� Raízes de coloração laranja muito intensa;
� Alta produtividade e ciclo intermediário;
� Folhagem vigorosa e resistente;
� Ótima adaptação a região sul do país;
� Raízes muito resistentes ao transporte prolongado;
� Resistentes ao pendoamento precoce;

”Optamos por escolher a NUNHEMS como parceira pelo aporte que a empresa nos dá. Os híbridos mais semeados 
aqui são Sirkana e Romance. Na Sirkana observamos um híbrido rústico, com coloração diferenciada e boa produtividade. 
Estamos bastante satisfeitos com os produtos e serviços NUNHEMS e certamente recomendaríamos a outros produtores 
pelo simples fato de nos sentirmos seguros da parceria positiva gerada neste serviço.”

Romance

Sirkana

We create chemistry
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Melancia

� Fruta tipo mini Jubilee com microssementes comestíveis;
� Peso de 2,5 a 4 quilos, dependendo da época e zona  
 de produção;
� Formato redondo oval;
� Alta transportabilidade;
� Qualidade interna excelente;
� Alta produção de unidades por hectare.

� Híbrido Diploide
� Alto Vigor
� Excelente pegamento de frutos proporcionando alta  
 uniformidade e facilidade na colheita
� Planta compacta, permite o adensamento e maior  
 aproveitamento de plantas por hectare.
� Mais Frutos por planta
� Mais Planta por hectare
� Peso 12 a 18 Quilos
� Produtividade
� Firmeza
� Pós-colheita

� Híbrido triploide
� Planta vigorosa, com excelente sanidade e rusticidade
� Polpa do fruto consistente e crocante, de excelente 
 sabor e coloração avermelhada
� Excelente capacidade de armazenamento e transporte.
� Qualidade interna
� Produtividade
� Pós-colheita
� Peso 3 5 Kg.

� Híbrido vigoroso e muito produtivo;
� Formato redondo ovalado;
� Casca verde-escura com estrias verdes-claras;
� Polpa vermelha intensa com brix e crocância elevada;
� Alta produtividade e durabilidade;
� Alta transportabilidade
� Mantém frescor por mais tempo;
� Peso de 12 a 18 quilos.

Talisman

Premium

NUN21613

ACX 6177
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� Fruta do tipo Sugar Baby, redonda sem sementes;
� Peso de 4 a 7 quilos;
� Polpa vermelha intensa de grande firmeza;
� Alta transportabilidade;
� Grande uniformidade dos frutos no momento da colheita.

� Fruta tipo mini Grey, de 2 a 3 quilos;
� Destaque para o uso de polinizadoras descartáveis;
� Grande capacidade de distinção no momento de  
 colheita, evitando confusão com frutos comerciais;
� Alta transportabilidade.

� Fruta tipo mini ou personal Sugar Baby sem sementes;
� Peso de 2 a 3 quilos;
� Altamente produtiva;
� Alta transportabilidade;
� Pele escura e atraente e polpa muito firme. Alto brix;
� Polpa vermelha escura com boa textura;
� Grande uniformidade de frutos.

Style

Polimax

NUN07500

Hibrido Vigor Precocidade
Produto

Resistência (IR)
Forma Peso (kg)

NUN07500 3 Média Precocidade Redonda 2 - 3 -------

Polimax 2 Média Precocidade Redonda 2,5 - 3 -------

Premium 2 Precoce Redonda-Ovalada 2,5 - 4 F.o.n. 1,2

Style 3 Precoce Redonda 4 - 7 F.o.n. 1,2

Talisman 3 Precoce Redonda-Ovalada 12 - 18 F.o.n. 1,2

* Melancias sem sementes poderão conter sementes ocasionalmente

IR: Resistência intermediária

F.o.n. 1,2: Fusarium oxysporum f.sp.  
Niveum, raças 1 y 2

Vigor 1: Compacta

Vigor 2: Vigorosa

Vigor 3: Muito Vigorosa

We create chemistry
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� Planta forte e boa cobertura foliar;
� Alto brix mesmo sob pressão de pragas;
� Espessura de casca que evita rachaduras mesmo  
 em condições de alta umidade;
� Boa uniformidade de tamanho e brix;
� Aspecto intenso e externo característico para mercado de exportação;
� Fiel Storage: Brix precoce - a fruta já acumula brix comercial na  
 semana anterior à colheita.

Cliente:  Sr. Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor, Agrícola Famosa
Cultivos: Polimax

”Trabalhamos com produtos NUNHEMS e com sua marca de sementes de hortaliças há mais de 15 anos. Seus 
produtos se destacam por possuírem características genéticas que atendem aos mais exigentes padrões de 
exportação, tais como sabor, aparência, vida útil pós-colheita, precocidade e resistêcias às doenças. E por serem 
híbridos de alta produtividade e rendimento, os custos de produção são bastante competitivos. Recomendamos a NUNHEMS 
como fornecedora de sementes pela seriedade e parceria que a empresa desenvolve com a cadeia produtiva.”

Melão

Pele de Sapo

Harper

Galia

� Fruto redondo ovalado com polpa de coloração laranja intensa;
� Alta adaptabilidade em regiões tropicais;
� Boa cobertura foliar;
� Oferece tamanho adequado à demanda do mercado de frutas  
 frescas e alto brix;
� Boa tolerância às pragas.

� Planta Forte e tolerante a larva minadora
� Excelente uniformidade
� Colheita Concentrada 
� Fruto com alto brix
� Excelente Pós-colheitaBoa tolerância às pragas.

Montalvo

Zielo

NUN67007

Híbrido Vigor Precocidade Peso 
Médio (kg)

Método 
de Cultura Resistência (IR)

Montalvo Alto Médio 2,5 - 3,5 Campo Aberto FOM 0 and 1 HR, PM 1, 
2 and 5 IR

Zielo Alto 70 dias 1 - 1,5 Campo Aberto HR FOM 0,1,2

NUN67007 Alto 65 - 67 dias 0,9  - 1,2 Campo Aberto HR FOM 0,2, MNSV

HR: Alta resistência Px: Podosphaera xanthii  
(ex. Sphae rotheca fuliginea)

IR: Resistência intermediária Gc: Golovinomyces cichoracearum  
(ex. Erysiphe cichoracearum)

MNSV: Melon nec rotic spot virus PM1: Podosphaera xanthii  
(ex. Sphae rotheca fuliginea)

FOM: Fusarium oxysporum f.sp. melonis

FOM: Fusarium oxysporum f.sp. melonis
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Para processamento

Para processamento

Para processamento

Pepino

� Excelente qualidade para processamento (conservas e picles);
� Alta produtividade a campo;
� Frutos uniformes e de alta crocância nas conservas;
� Condução em manejo rasteiro ou tutorado.

� Ideal para conservas e picles;
� Frutos firmes e uniformes;
� Reprodução em partenocarpia;
� Alta resistência a doenças e viroses.

� Variedade consolidada no mercado nacional;
� Ideal para mercado fresco (saladas);
� Frutos uniformes;
� Coloração verde-escura;
� Alta produtividade a campo;
� Resitência múltipla a viroses.

Ajax

Anaxo

Zapata

We create chemistry
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Pimentão

� Pimentão do tipo Lamuyo retangular;
� Frutos pesados, de parede espessa e grande uniformidade;
� Produção contínua ao longo do ciclo;
� Coloração vermelha intensa quando maduro;
� Excelente pós-colheita, favorecendo embalamento  
 e transporte;
� Recomendado para cultivo em estufa;
� Variedade com resistência tipo L4 (Tm0-3), TSWV (Vira-Cabeça).

� Pimentão do tipo Lamuyo retangular;
� Frutos ligeiramente alongados;
� Coloração amarela intensa e extremamente padronizados;
� Fácil manejo;
� Elevado potencial produtivo, alta adaptabilidade  
 e excelente shelf-life;
� Resitente a Tm0 e TSWV (Vira-Cabeça).

Balzac

Rialto

HR: Resistência alta IR: Resistência intermediária

Tm:0: Tobamovirus (ToMV, TMV, PMMoV) TSWV: Tomato spotted wilt virus

Tm:0-3: Tobamovirus (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV, PaMMV)
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Tomate para 
processamento

� Tomate para época nobre e fechamento de safra;
� Alta produtividade;
� Altíssimo brix;
� Excelente cor;
� Excelente rendimento fabril.

� Tomate para início de safra;
� Alta resistência às bacterioses;
� Brix médio;
� Alto potencial produtivo;
� Excelente rendimento fabril.

N901

U2006

We create chemistry
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Porta-Enxerto NUN0021
� Tecnologia que alia pacote de  
 resistências completo e vigor;
� Recomendado para campo  
 aberto e estufa;
� Ótima germinação e vigor;
� Maior uniformidade de plantas;
� Excelente eficiência e resultados;
� Compatível com a maioria das  
 variedades de tomates existentes  
 no mercado;
� Resistências: V F1F2F3 N Tm  
 For Pyl Bw.

Porta-Enxerto Enpower
� Tecnologia de enxertia  
 que promove a produção  
 sustentável e contínua;
� Promove maior vigor  
 de plantas;
� Excelente eficiência  
 e resultados;
� Grande uniformidade  
 de plantas;
� Compatível com a maioria  
 das variedades de tomates  
 existentes no mercado;
� Recomendado para cultivo  
 protegido e campo aberto;
� Resistências:  
 VFFF3ForNTmPITSWV; 
 resistência elevada ao  
 Fusarium 3 e nematoides.

� Tomate tipo redondo indeterminado;
� Planta com boa sanidade;
� Excelente pegamento e alto potencial produtivo;
� Frutos firmes e uniformes de coloração vermelha intensa;
� Excelente adaptação a diferentes condições;
� Resistente ao Vira-Cabeça e à mancha-de-estenfílio;
� Alta tolerância à rachadura (cracking);
� Resistências: VFForNTmAaISsTSWVToANV.

� Tomate redondo determinado;
� Plantas vigorosas com boa cobertura de frutos;
� Excelente tamanho de frutos (240 gramas);
� Resistência ao TYLCV e TSWV;
� Alto potencial produtivo;
� Frutos firmes e uniformes em toda a planta;
� Alta resistência à rachadura (cracking);
� Resistências: VFFNTmTSWVTylcv.

Tomate de mesa

Arendell

Trucker

Porta-Enxerto
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� Tomate tipo saladete indeterminado;
� Precocidade e alta produtividade;
� Frutos com excelente aceitação no mercado;
� Híbrido líder no segmento;
� Excelente pós-colheita;
� Coloração vermelha intensa;
� Resistências: VFFNTmPst.

� Tomate tipo saladete indeterminado;
� Resistência à Vira-Cabeça, TYLCV, Fusarium raça 3 e  
 mancha-de-estenfílio;
� Alta produtividade;
� Frutos alongados e de excelente coloração vemelha intensa;
� Internódios curtos;
� Resistências: VFFF3NTmAaISsTSWVTylcv.

� Tomate determinado saladete;
� Frutos com alto padrão e ótima qualidade;
� Resistência ao TYLCV, TSWV (Vira-Cabeça) e F3;
� Alta tolerância ao fundo preto;
� Híbrido precoce, com excelente pegamento e alta produtividade;
� Resistências: VFFF3NTSWVTylcvToTV.

� Tomate tipo cherry;
� Pencas uniformes;
� Variedade de longa vida (LSL);
� Alta tolerância à rachadura (cracking);
� Frutos padronizados, de excelente coloração e sabor;
� Podem ser colhidos em pencas ou individualmente;
� Resistências: FFNTmFfToTV.

Pizzadoro

Totalle

Tinto

Tropical

We create chemistry
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Cliente: Sr. Geraldo Gobbi, produtor de tomate
Cultivos: Pizzadoro / Arendell

“Uma das maiores contribuições da NUNHEMS para o meu negócio foi o porta-enxerto aplicado para o campo 
aberto, pois ele possibilitou que eu continuasse plantando os tomates Pizzadoro e Arendell com excelentes 
resultados produtivos. Outro ponto a destacar é a assessoria prestada pela equipe, sempre atenciosa. Em uma 
década de trabalho pude desenvolver com a NUNHEMS uma relação de credibilidade e confiança.”

Tipo Redondo

Híbrido Precocidade Tipo de planta Peso (g) Densidade 
pl/ha

Resistência

HR IR

Arendell Média Indeterminado 
Redondo 250 12000-15000 Va, Vd; F: 1,2; For; ToMV;

Aal; Ss; ToANV; TSWV Ma, Mi, Mj

Trucker Média 
Precocidade Va, Vd; F: 1,2; ToMV; TSWV Ma, Mi, Mj; TYCV

Tipo Saladette

Híbrido Precocidade Tipo de planta Peso (g) Densidade 
pl/ha

Resistência

HR IR

Pizzadoro Alta Indeterminado 
Saladette 130-150 12000-15000 Va, Vd; F: 1,2; ToMV; Pst Ma, Mi, Mj

Totalle Média Indeterminado 
Saladette 140-150 12000-15000 Va, Vd; F: 1,2,3; ToMV;  

Aal; Ss TSWV Ma, Mi, Mj; TYLCV

Tinto Alta Determinado 
Saladette 120-140 10000-13000 Va, Vd; F: 1,2,3; ToMV; ToTV Ma, Mi, Mj; TYLCV

Tipo Cherry

Híbrido Precocidade Tipo de planta Peso (g) Densidade 
pl/ha

Resistência

HR IR

Tropical Média Indeterminado 
Cherry Redondo 15-25 2-3 astas/m2 ToMV; F: 1,2; Ff; ToTV Ma, Mi, Mj

HR: Resistência alta

IR: Resistência intermediária

Va: Verticillium albo-atrum

Vd: Verticillium dahliae

F: 0: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raça 1

F: 1: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raça 2

F: 2: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raça 3

ToMV: Tomato mosaic virus

Ff: Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)

Ma: Meloidogyne a renaria

Mi: Meloidogyne incognita

Mj: Meloidogyne javanica

TYLCV: Tomato yellow leaf curl virus

Pst: Pseudomonas syringae p v. - Tomato

TSWV: Tomato spotted wilt virus

ToTV: Tomato torrado virus

Aal: Alterrnaria alternata f,sp. lycopercisi

Ss: Stemphylium solani

ToANV: Tomato Apex Nec rosis

Pl: Pyrenochaeta lycopersici

Rs: Ralstonia solanacearum

Porta-Enxertos

Híbrido Precocidade Tipo de planta Peso (g) Densidade 
pl/ha

Resistência

HR IR

Enpower ------- ------- ------- Va, Vd; F: 1,2,3; For: PI ToTV Ma, Mi, Mj; TSWV

We create chemistry
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FAÇA HOJE A ESCOLHA CERTA DE AMANHÃ.
SEMENTES NUNHEMS®
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Recomendações de Cultivo: A informação fornecida pela CA Pesquisa e Comércio de Sementes Ltda (uma  
empresa do grupo BASF S.A.) não significa garantia alguma de resultado. As descrições, recomendações  
e ilustrações contidas nos catálogos, folhetos e website estão baseadas na experiência prática adquirida mediante  
programas de ensaios. A CA Pesquisa e Comércio de Sementes Ltda não se responsabiliza por resultados  
diferentes. O comprador é quem deve avaliar se os produtos e dados são adequados para o cultivo pretendido  
e se podem ser adaptados às condições da região.

Ilustrações dos Produtos: Todas as variedades apresentadas foram cultivadas sob condições favoráveis,  
conforme boas práticas agronômicas. Não se garantem nem se pressupõem resultados idênticos para quaisquer 
condições de cultivo.

© Nunhems BV, 2019. Todos os direitos reservados pela Nunhems BV ou suas afiliadas sobre quaisquer questões  
aqui descritas ou apresentadas.

CA Pesquisa e Comércio de Sementes Ltda.

Endereço:
R. Umbu, 302 - Sl. 1 - Alphaville Campinas Empresarial
13098-325 - Campinas - SP - Brasil

Contato:
Tel. 19 3733 9500
Fax 19 3733 9505

www.nunhems.com.br
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