
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimento 

Doce 
 

PVY : Vírus Y da Batata       

TMV : Vírus do Mosaico do Tabaco     

Capsicum annuum L. 

Phaseolus        

 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Forma 

Tamanho 
(cm) 

Particularidades 

Linha Standard 

Allbig 75 
verde/ 

vermelho 
quadrada 10 x 10 

planta baixa, folhosa, de frutos doces e muito 
produtiva 

Amarelo d’Asti 75 
verde/ 

amarelo 
quadrada 13 x 12 

variedade vigorosa e muito produtiva, de 
frutos muito doces 

California Wonder 75 
verde/ 

vermelho 
quadrada 10 x 9 

utilizado para conserva e culinária 
resistente ao vírus TMV e tolerante a PVY 

Calfornia 
Wonder Yellow 

75 
verde/ 

amarelo 
quadrada 9 x 9 

excelente condimento, muito apreciado, 
realça o sabor dos alimentos 

Catalão 80 
verde/ 

vermelho 
retangular 18 x 6 

frutos espanhóis, muito utilizados em 
culinária e conserva, resistente ao PVY 

Corno de Toro 
Amarelo 

75 
verde/ 

amarelo 
cónica  20 x 5 

pimento italiano, de plantas largas e frutos 
amarelos extra longos 

Corno de Toro 
Vermelho 

75 
verde/ 

vermelho 
cónica 20 x 5 

pimento italiano, de plantas largas e frutos 
vermelhos extra longos 

Doce de Espanha 80 
verde/ 

vermelho 
retangular 18 x 6 

variedade muito apreciada na culinária 
portuguesa, elevada resistência ao PVY 

Marconi Vermelho 70 
verde/ 

vermelho 
retangular 19 x 6 

frutos italianos longos, ótimos para saladas e 
conservas 

SL 1270 70 
verde/ 

vermelho 
retangular 18 x 9 

frutos médio longos de paredes grossas 
(5mm), recomendado para assar 

Yolo Wonder 75 
verde/ 

vermelho 
quadrado 10 x 9 

planta muito adaptável, frutos firmes para 
uso tradicional, resistente ao vírus TMV 

Linha Premium 

Calfornia 
Wonder Yellow 

75 
verde/ 

amarelo 
quadrada 9 x 9 

semente de seleção e elevada qualidade, 
resistente a TMV 

Marconi Vermelho 70 
verde/ 

vermelho 
retangular 19 x 6 semente selecionada e de elevada qualidade 

Ponderosa 75 
verde/ 

vermelho 
quadrada  10 x 10 

resistente a PVY e de elevada tolerância a 
TMV, semente de seleção especial 

Linha Híbrida 

Lamuyo Type F1 75 
verde/ 

vermelho 
retangular 14 x 9  

planta rústica de produção abundante e 
elevada resistência ao TMV 

SL 3611 F1 72 
verde/ 

vermelho 
quadrada 10 x 10 

planta muito adaptável e resistente a 
antracnose, míldio, TMV e murchidão 

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 

•    Linha Premium  :     10g, 25g, 100g, 500g  

•    Linha Híbrida F1 :      2g, 25g, 100g 


