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Recomendações de Cultivo: A informação fornecida pela CA Pesquisa 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 quem deve avaliar se os produtos e dados são adequados 

para o cultivos 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 BR ou suas afiliadas 

sobre quaisquer questões aqui descritas ou apresentadas.

KUMARA (NUN 68505) 

MELÃO PELE DE SAPO

Comentários:

- Excelente sabor e qualidade interna

- Qualidade Premium dos frutos em todos os cortes de colheita 

- Alto vigor de planta

- Hibrido com duplo propósito : Planta versátil com possibilidade de diferentes manejos 

para atingir os mercados de mini e marquista.  

Ciclo 70 dias

Planta Forte e Vigorosa 

Produção Alto pegamento de frutos e rendimento

Formato de Fruto
Excelente apresentação externa, configuração longitudinal , 
frutos homogeneos em tamanho e forma.

Peso de Fruto 1,6 - 2,8 Kg

Brix 13,0 – 16,0

Firmeza (lbs) 2,2 – 3,5

Cor Interna do Fruto Excelente cor de polpa com semntes de cor canela

Alta Resistência (HR) FOM: 0,1 

Média Resistência (IR) Px 1,2,5,Gc

Pós-Colheita: Alta pós colheita

Legenda : 

Fom: Fusarium oxysporum f.sp. Melonis ; Px: Podosphaera xanthii Gc: Golovinomyces cichoracearum ; 

Redefinindo os conceitos de Qualidade!


