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Caros clientes,

É com enorme prazer que anunciamos que a Advice.AgriBusiness é representante em Portugal da empresa
holandesa De BOLSTER, obtentora e multiplicadora de sementes de hortícolas, aromáticas, germinados, flores,
espécies para cobertura e "adubos verdes" produzidas em Modo de Produção Biológico.

A De BOLSTER, empresa existente no mercado das sementes biológicas há vários anos, detém diversas variedades
exclusivas, multiplica e comercializa sementes, em Modo de Produção Biológico, não OGM, com elevada germinação
e a um preço justo.

Dado que a De Bolster comercializa mais de 300 variedades de dezenas de espécies, optámos por dividi-las em
diferentes grupos: Hortícolas de Folhas e Brássicas, Frutos, Raízes, Aromáticas, Germinados, Flores e “Adubos
Verdes”, dando origem a diferentes catálogos.

Apresentamos-lhe o catálogo de Frutos, que inclui diversas variedades de abóboras, tomates, pimentos, entre outras.

Caso tenha alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar.

Esperamos corresponder às vossas expectativas.
A equipa Advice.AgriBusines.
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Ref. 41643

Abóbora var. Alligator F1
Cucurbita maxima

A abóbora Alligator F1 é uma abóbora verde com uma excelente vida útil e uma
produtividade alta. As plantas são muito compactas. Os frutos são redondos, lisos
e têm uma polpa carnuda, de excelente sabor e com uma atraente cor laranjaamarelada.
Experiências efectuadas revelam que esta variedade pode ser conservada até 7-8
meses. Esta característica deve-se ao facto de esta variedade possuir resistência
ao Fusarium.
Quando a densidade for de 15.000 plantas/ha cada planta produz cerca de dois
frutos. Quando a densidade for mais baixa cada planta pode produzir 4-5 frutos. O
peso de cada fruto é de cerca de 1,3 a 1,8 kg. A produção potencial é de cerca de
30-40 T/ha.
Ref. 41642

Abóbora var. Amoro F1
Cucurbita maxima

Esta nova variedade da De Bolster tem uma produção muito alta e é de ciclo
precoce. A planta é do tipo compacto, com um ciclo de 85-90 dias que pode ser
encurtado nos países mais quentes. Os frutos, em forma de coração, são muito
lisos e têm cor laranja brilhante. Esta variedade é fácil de cortar e de retirar as
sementes.
Devido à forma compacta da planta, a densidade de plantação é de cerca de
15.000-20.000 plantas por hectare, obtendo-se frequentemente um rendimento de
3-4 frutos por planta, com um peso de 0,8 a 1,3 kg. Esta variedade, historicamente,
permite uma produção de 30-40 toneladas por hectare.
Apresenta uma relativa capacidade de conservação, sendo de 2-3 meses, sem
deterioração grave, embora um armazenamento mais longo possa ser arriscado.
Excelente aspecto visual e de sabor suave.
Ref. 41655

Abóbora var. Fictor
Cucurbita maxima

A variedade Fictor tornou-se uma variedade padrão para muitos produtores. É uma
planta do tipo rastejante. A planta é bastante vigorosa e produz um bom número de
frutos com o peso médio de 1,0-1,2 kg. Os frutos são laranja-vermelho escuro,
brilhantes e têm uma boa capacidade de armazenamento (3-4 meses). Fictor não
é uma variedade de polinização aberta, mas um cruzamento de linhas parentais
incompletas - FIC (Family Inter-Cross) é um novo conceito de criação da De
Bolster. Para obter os melhores resultados, recomendamos plantar Solor e Fictor
em conjunto, usando uma proporção de 2:1. O ciclo desta variedade é de 90-100
dias, sendo mais curto em países mais quentes. O potencial produtivo desta
variedade de 16-20 T/ha, com uma densidade de plantação recomendada de
11.000 a 13.000 plantas/ha.
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Ref. 41660

Abóbora var. Green Hokkaido
Cucurbita maxima

A abóbora Green Hokkaido é uma variedade que forma frutos verdes com polpa de
cor amarela-alaranjada. A maioria dos frutos pesa entre 1,0 e 1,5 kg e tem um
diâmetro de cerca de 15 centímetros. Esta variedade não possui uma grande
capacidade de armazenamento, mas produz frutos muito saborosos.
Ref. 41650

Abóbora var. Red Kuri (Hokkaido Laranja)
Cucurbita maxima

A Abóbora Red Kuri é uma variedade de abóbora japonesa do tipo “Hokkaido”, que
por ser muito semelhante à abóbora Uchiki Kuri; por vezes estas duas variedades
confundem-se. O fruto da Abóbora Red Kuri é arredondado e em forma de gota,
possui uma casca de cor vermelha-alaranjada brilhante e normalmente com um
diâmetro de cerca de 15 centímetros e um peso de 0,8 a 1,0 kg. A polpa
caracteriza-se por ser de tonalidade amarela, ligeiramente menos intensa que a
Uchiki Kuri e tem um sabor adocicado, muito característico e distintivo. Possui boa
capacidade de conservação.
Ref. 41665

Abóbora var. Solor
Cucurbita maxima

A abóbora Solor é uma variedade do tipo rastejante, de polinização aberta,
comparável à variedade padrão Uchiki Kuri, mas floresce 7-10 dias antes. O
tamanho dos frutos vermelhos laranja é claramente mais uniforme (cerca de 1,0 kg)
e esta variedade possui uma boa capacidade de armazenamento (3-4 meses).
Para obter os melhores resultados, recomendamos plantar Solor e Fictor juntos
usando uma proporção de 2:1.
O ciclo desta variedade é de 90-100 dias, sendo mais curto em países mais
quentes. O potencial produtivo desta variedade de 15-19 T/ha, com uma densidade
de plantação recomendada de 11.000 a 13.000 plantas/ha.

Ref. 41644

Abóbora var. Tractor F1
Cucurbita maxima

A abóbora Tractor F1 é uma variedade laranja, de forma compacta, que forma um
fruto com uma boa capacidade de armazenamento (3-4 meses).
Os frutos possuem um peso médio de 2-4,5kg. O tamanho dos frutos depende da
densidade de plantação. Recomenda-se uma densidade de 10.000 a 15.000
plantas / ha para a indústria, e de 20.000 plantas/ha para mercado fresco. A carne
do fruto é firme e de cor laranja-amarelada, sendo uma variedade fácil de cortar e
de retirar as sementes. A capacidade de conservação é de 3 meses.
O ciclo desta variedade é de 90-100 dias, podendo ser encurtado em países mais
quentes. O potencial produtivo desta variedade de 30-35 T/ha.
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Ref. 41670

Abóbora var. Yellow Centenaar
Cucurbita máxima

A abóbora Yellow Centenar forma frutos amarelos muito grandes, entre 15 e 30 kg.
Os frutos podem ser usados principalmente para conservas, como chutney ou
geleia. Além das conservas, as abóboras podem ser usadas para decoração.
Ref. 41680

Abóbora var. Zapallito
Cucurbita máxima

A curgete Zapallito é nativa da Argentina e forma frutos verdes com um diâmetro de
10 a 12 centímetros. Os frutos devem ser colhidos e consumidos num estado
jovem.
Ref. 41645

Abóbora var. Jack O’Lantern
Cucurbita pepo

A abóbora Jack O'Lantern é uma famosa variedade, muitas vezes utilizada para o
Halloween. Os frutos apresentam a cor verde que vai ficando laranja à medida que
atinge a maturação. Pesam cerca de 3 kg e podem ser conservados por cerca de 4
meses.
Ref. 41687

Abóbora var. Sweet Dumpling
Cucurbita pepo

A variedade Sweet Dumpling forma um fruto pequeno, com pele de cor branca com
riscas verdes e sulcos salientes. Os frutos pesam em média cerca de 300 g, com
um diâmetro de 8-12 cm. A polpa é de cor laranja, muito doce.
Ref. 41675

Abóbora var. Musquée de Provence
Cucurbita moschata

A abóbora Musquée de Provence ou Abóbora Menina produz frutos grandes e
achatados, com a forma de uma roda de queijo fortemente lobulada e estriada. A
pele, numa fase inicial do crescimento, apresenta a cor verde que evolui para a cor
laranja (média) à medida que atinge a maturação. A polpa é consistente e de cor
laranja. Os frutos pesam cerca de 7-10 kg. Cada planta pode produzir 2 a 6
abóboras.
Ref. 41685

Abóbora var. Waltham Butternut
Cucurbita moschata

A tradicional abóbora Waltham Butternut, também conhecida por abóbora Manteiga
possui a forma de pêra, de cor bege, com uma polpa carnuda alaranjada, muito
cremosa e doce. Possui boa capacidade de armazenamento; polpa mantém-se
firme após a colheita.
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Ref. 41025

Berinjela var. Violeta Longa 3
Solanum melongena

A beringela Violeta Longa 3 é uma variedade bastante precoce, vigorosa e muito
produtiva, com frutos compridos e curvados de tonalidade de cor violeta escuro
brilhante. Variedade muito saborosa.

Ref. 41352

Curgette var. Black Beauty
Cucurbita pepo

A curgette Black Beauty é uma variedade rústica, precoce, muito vigorosa e
produtiva. A Curgette Black Beauty produz frutos longos, cilíndricos, de cor verde
escura brilhante.
Ref. 41350

Curgette var. Zucchini
Cucurbita pepo

A curgette Zucchini é vigorosa e forma frutos longos, de cor verde-médio.

Ref. 41354

Curgette var. Yellow
Cucurbita pepo

A curgette amarela produz frutos amarelos, lisos e brilhantes, com excelente sabor
e qualidade. Variedade exigente em calor.

Ref. 41355

Curgette var. Ola Gabriella F1
Cucurbita pepo

A variedade Ola Gabrella F1 forma uma planta com bonitos frutos amarelos e muito
saborosos, de sabor adocicado. Esta variedade é pouco resistente à geada.

Ref. 42080

Fisális
Physalis pruinosa

Esta planta produz frutos amarelos, pequenos, com sabor similar ao ananás. A
colheita dos frutos é feita quando as folhas que os revestem se apresentam secas
e transparentes.
Ref. 42027

Melancia var. Sugar Baby
Citrullus lanatus

A variedade Sugar Baby produz frutos deliciosos com cerca de 1,8kg. A planta
atinge uma altura de 30-50 cm.
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Ref. 41940

Milho Doce var. Golden Bantam
Zea Mays var. Saccharata

Golden Bantam é um delicioso milho doce. Não requer muita adubação e os solos
muito fertilizados só diminuirão a doçura dos frutos. O milho pode ser colhido
quando as “plumas” no topo das maçarocas estão secas.

Ref. 41030

Pepino (para conserva) var. Hokus
Cucumis sativus

O pepino Hokus é uma variedade de pepino verde, que pode ser cultivada sem o
uso de uma estufa, desde que o solo seja abrigado e amplamente fertilizado. Esta
variedade é excelente para conservação (pickles), mas também pode ser
consumido em fresco.
Ref. 41430

Pepino var. Gele Tros
Cucumis sativus

O pepino Gele Tros é uma variedade vigorosa com frutas brancas a amarelas, de
excelente sabor.

Ref. 41435

Pepino var. Marketmore
Cucumis sativus

O pepino Marketmore é uma variedade de ciclo médio, com crescimento vigoroso,
produtiva que apresenta boas resistências às doenças e é ideal para culturas de ar
livre. Os frutos são grossos e saborosos, de polpa compacta e com pele espinhosa
de cor verde escura. Crescem até pelo menos 20 centímetros de comprimento e 5
centímetros de largura.
Ref. 41437

Pepino (tipo Holandês) var. Improved Telegraph
Cucumis sativus

O pepino 'Improved Telegraph' é uma antiga variedade inglesa. As plantas
precisam de um tutor para se obter frutos longos e retos. Os frutos crescem nos
brotos laterais, pelo que estes não deverão ser cortados completamente.

Ref. 41624

Pimento (tipo snack) var. Arwen
Capsicum annuum

O pimento tipo snack Arwen é uma variedade precoce que forma uma planta curta
e forte, com produção alta. Os frutos são de cor vermelha, com um peso de 30-40 g
e 7-8 cm de comprimento e de sabor delicioso.
Resistências (HR): Tm:0 (Vírus do Mosaico do Tabaco).
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Ref. 41626

Pimento (tipo snack) var. Flynn
Capsicum annuum

O pimento Flynn é uma variedade precoce e robusta, de tamanho pequeno e com
elevado rendimento. Os frutos são de cor laranja, com um peso de 30-40 g e 7-8
cm de comprimento e de sabor delicioso.
Resistências (HR): Tm:0 (Vírus do Mosaico do Tabaco); PVY (Vírus da
Batateira).
Ref. 41625

Pimento (tipo snack) var. Radja
Capsicum annuum

O pimento Radja é uma variedade precoce e robusta, de tamanho pequeno e com
elevado rendimento. Os frutos são de cor amarela, com um peso de 30-40 g e 7-8
cm de comprimento e de sabor delicioso.
Resistências (HR): Tm:0-2 (Vírus do Mosaico do Tabaco).
Ref. 41629

Pimento (tipo sweetpepper) var. Kyra
Capsicum annuum

O pimento Kyra é uma variedade precoce, formando uma planta forte e aberta. Os
frutos são de cor laranja, atingindo esta coloração muito rapidamente. Estes
atingem cerca de 20-22cm de comprimento e um peso de 100-120g, com um sabor
delicioso.
Resistências (HR): Tm:0 (Vírus do Mosaico do Tabaco).
Ref. 41627

Pimento (tipo sweetpepper) var. Xaro
Capsicum annuum

O pimento Xaro é uma variedade muito precoce, formando uma planta vigorosa. Os
frutos são de cor vermelha, atingindo esta coloração muito rapidamente. Estes
atingem cerca de 18-22cm de comprimento e um peso de 100-120g, com um sabor
delicioso.
Resistências (HR): Tm:0 (Vírus do Mosaico do Tabaco).
Ref. 41628

Pimento (tipo sweetpepper) var. Zazu
Capsicum annuum

O pimento Zazu é uma variedade precoce, formando uma planta pequena e forte.
Os frutos são de cor amarela, atingindo esta coloração muito rapidamente. Estes
atingem cerca de 18-22cm de comprimento e um peso de 100-120g, com um sabor
delicioso.
Resistências (HR): Tm:0 (Vírus do Mosaico do Tabaco).
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Ref. 41622

Pimento var. Elsa F1
Capsicum annuum

O pimento Elsa F1 é uma variedade precoce que produz uma planta compacta. Os
frutos são de cor amarela e atingem muito rapidamente esta coloração. Estes
pesam cerca de 200-220 g, com tamanho de 80-85mm e têm um sabor agradável e
doce.
Resistências (HR): Tm:0-3 (Vírus do Mosaico do Tabaco).
Ref. 41619

Pimento var. IlnyF1
Capsicum annuum

O pimento ILNY F1 é uma variedade precoce e robusta, relativamente pequena.
Produz frutos de cor laranja que atingem esta coloração muito rapidamente. Estes
pesam cerca de 200-220 g, com tamanho de 80-85mm e têm um sabor agradável e
doce.
Resistências (HR): Tm:0 (Vírus do Mosaico do Tabaco).
Ref. 41620

Pimento var. Jubilandska
Capsicum annuum

O pimento Jubilandska é uma planta que forma frutos de forma oblonga, com sabor
doce. Estes, numa fase inicial, possuem a cor verde e à medida que atingem a
maturação a cor vai ficando vermelha. É uma variedade que não fica alta. A
germinação pode levar algum tempo.
Ref. 41621

Pimento var. Olly F1
Capsicum annuum

O pimento Olly F1 é uma planta robusta, com muito vigor, de ciclo muito precoce.
Os frutos pesam cerca de 180-200g e medem cerca de 75-80mm. Têm uma cor
vermelha e são muito saborosos. Apresentam uma rápida coloração.
Resistências (HR): Tm:0-2 (Vírus do Mosaico do Tabaco)
Ref. 41636

Pimento Picante var. Koh Chang
Capsicum annuum

O pimento Koh Chang é uma variedade muito precoce que forma plantas robustas
e compactas, muito produtivas. Esta variedade produz frutos de cor amarela,
rectos, com cerca de 13 cm de comprimento e pesando cerca de 25g.
Classificação na escala de Scoville: 6000
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Ref. 41635

Pimento Picante var. Koh Samui F1
Capsicum annuum

O pimento KohSamui F1 é uma variedade precoce que forma plantas robustas e
longas, muito produtivas. Esta variedade produz frutos de cor vermelha, rectos,
com cerca de 15 cm de comprimento e pesando cerca de 30g.
Classificação na escala de Scoville: 2000
Ref. 41637

Pimento Picante var. Koh Tao
Capsicum annuum

O pimento Koh Tao é uma variedade precoce que forma plantas robustas e longas,
muito produtivas. Esta variedade produz frutos de cor laranja, rectos, com cerca de
14 cm de comprimento e pesando cerca de 25g.
Classificação na escala de Scoville: 4000
Ref. 41640

Pimento Picante var. Westland Long Red
Capsicum annuum

O pimento Westland Long Red produz frutos pequenos relativamente picantes, de
forma oblonga e com a ponta bicuda. Os frutos jovens são verdes que se tornam
vermelhos à medida que atingem a maturação. As plantas atingem uma boa
produção de frutos.
Os pimentos picantes podem ser colhidos enquanto estão verdes. Nesta fase o
sabor picante é pouco intenso.
Ref. 41623

Pimento var. Lilo F1
Capsicum annuum

O pimento Lilo F1 apresenta frutos com uma bonita cor violeta que amadurecem
até ao vermelho escuro. Os frutos podem pesar 170-190 g e medir 70-80 mm,
sendo bastante saborosos. Apresenta um curto período de colheita (concentrado).
A planta é compacta e forte.
Resistências (HR): Tm:0 (Vírus do Mosaico do Tabaco)
Ref. 41971

Tomate var. Cerise
Solanum lycopersicum l.

O tomate indeterminado Cereja forma frutos de cor vermelha e vermelha-escura,
de 15 a 20 gramas, com um sabor excepcionalmente doce. O caule necessita de
um tutor.
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Ref. 41941

Tomate Cherry var. Baloe F1
Solanum lycopersicum l.

O tomate cherry Baloe F1 é uma variedade que produz frutos com excelente
capacidade de durabilidade e conservação, quer durante o crescimento, quer após
a colheita. Os frutos, ovais, pesam cerca de 21g e não são susceptíveis ao
cracking (rachamento). Esta característica torna esta variedade adequada para
colher em cachos. Contudo, também se adequa bem à colheita individual dos
frutos, com ou sem pedúnculo. É uma planta muito vigorosa, produzindo
continuamente novos cachos.
Resistências (HR): Ff:A-E / Fol:0,1. (IR): On (Oídio do tomateiro)
Ref. 41948

Tomate Cherry var. Bartelly F1
Solanum lycopersicum l.

O tomate cherry Bartelly F1 possui um excelente equilíbrio entre doçura e acidez.
Os frutos, redondos, pesam cerca de 16g e são adequados para colher
individualmente, com o pedúnculo. A variedade Bartley é uma das favoritas de
muitos produtores, devido à sua elevada produção.
Resistências (HR): Ff:A-E / ToMV:0
Ref. 41972

Tomate cherry var. Clementine
Solanum lycopersicum l.

O tomate cherry Clementine produz frutos redondos de cor amarela. Estes pesam
cerca de 8-15 gramas. O caule necessita de um suporte.

Ref. 41970

Tomate cherry var. Zuckertraube
Solanum lycopersicum l.

O tomate cherry Zuckertraube é muito vigoroso e produz frutos saborosos e doces
que pesam cerca de 15-20 gramas. O caule necessita de apoio.

Ref. 41942

Tomate de cacho var. Bolstar Gimli F1
Solanum lycopersicum l.

O tomate cacho Gimli F1 é uma variedade “semi-longa vida”, que produz saborosos
frutos com excelente capacidade de durabilidade e conservação, quer durante o
crescimento, quer após a colheita. Os frutos, redondos, pesam cerca de 75g e não
são susceptíveis ao cracking (rachamento). Esta característica torna esta variedade
adequada para colher em cachos. Contudo, também se adequa bem à colheita
individual dos frutos, com ou sem pedúnculo. Os cachos firmes produzem cerca de
8-10 frutos.
Resistências (HR): Ff:A-E / ToMV:0 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For
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Ref. 41945

Tomate de cacho var. Bolstar Granda
Solanum lycopersicum l.

O tomate de cacho Bolstar Granda é uma variedade robusta, vigorosa e não
híbrida, de alto rendimento. Os frutos redondos pesam cerca de 110g e também
são adequados para a apanha individual, com pedúnculo. Estes têm um sabor
agradável e suave e uma boa capacidade de conservação após a colheita.
Resistências (HR): Ff:A-E / ToMV:0 / Va:0 / Fol:0,1 / For
Ref. 41975

Tomate var. Green Zebra
Solanum lycopersicum l.

O tomate Green Zebra forma frutos muito especiais e apreciados, com um peso de
cerca de 100g, cada. Quando não estão maduros, os frutos são de cor verde clara
com riscas de cor verde-escura. Durante o amadurecimento, a cor dos tomates
torna-se amarela com riscas verdes. Quando completamente amadurecida a polpa
macia permanece verde e tem um sabor fresco. O caule necessita de apoio.
Ref. 41950

Tomate var. Marmande
Solanum lycopersicum l.

O tomate Marmande é ligeiramente nervurado (sulcado). O peso dos tomates varia
muito, entre 60 e 120 gramas. O caule necessita de apoio.

Ref. 41960

Tomate var. Matina
Solanum lycopersicum l.

O tomate Matina forma frutos redondos e saborosos, que amadurecem muito cedo.
O peso dos frutos varia entre 40 e 45 gramas. As plantas formam uma cultura
aberta e as folhas são pouco pontiagudas. O caule necessita de apoio.
Ref. 41973

Tomate var. Mirabelle Blanche
Solanum lycopersicum l.

O tomate Mirabelle Blanche produz frutos com uma cor amarela, com ligeiras
nervuras. Estes pesam cerca de 60 a 80 gramas. As plantas são firmes, vigorosas
e produtivas. O caule necessita de apoio.
Ref. 41943

Tomate var. Sensatica F1
Solanum lycopersicum l.

O tomate Sensatica F1 é uma variedade “semi-longa vida”, com um excelente
sabor doce, de forma ligeiramente alongada (pêra), com excelente capacidade de
durabilidade e conservação, quer durante o crescimento, quer após a colheita. Os
frutos pesam cerca de 80g e não são sensíveis ao “Cracking” (rachaduras). Esta
característica torna esta variedade adequada para a colheita em cachos.
Resistências (HR): Ff:A-E / ToMV:0 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For. (IR): On (Oídio)
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Ref. 41974

Tomate var. Tigerella Bicolore
Solanum lycopersicum l.

O tomate Tigerella Bicolore produz frutos redondos que são, quando pouco
maduros, de cor verde com riscas de cor verde-escuro. Durante o
amadurecimento, os frutos são vermelhos, enquanto as riscas adquirem a
coloração laranja. A polpa é macia e tem um excelente sabor. O caule necessita
de apoio.
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