
 

 

 
O tomateiro é uma planta herbácea de estatura arbustiva, perene, mas cultivada como anual. O 
sistema radicular é aprumado. As folhas têm inserção alterna, são compostas, imparipinuladas, com 7 
a 9 folíolos pubescentes. As flores são completas e de corola amarela. O fruto é uma baga de peso e 
forma variáveis. 
 

Peso médio de 1000 sementes  2,9 – 3,3 g Temperatura de germinação ideal  18°C a 24°C 
Nº de sementes por grama  300 – 350 Temperatura do solo favorável  15°C a 24°C 

Distância entre linhas  80 – 100 cm Temperatura de vegetação ideal (dia)  22°C a 25°C 
Distância entre plantas  30 – 50 cm Temperatura de vegetação ideal (noite)  15°C a 18°C 
Sementes por ha.  150 – 200 g Temperatura de maturação do fruto ideal  15°C a 22°C 

Profundidade de sementeira  0,5 – 1 cm Intervalo ótimo de pH  6 a ,5 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  5 a 8 dias 
Tolerância à acidez  Moderada Poder germinativo  4 a 5 anos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crescimento 

     Indeterminado 
 

Lycopersicum sculentum 

 

 

Região Operação J F M A M J J A S O N D 

Entre Douro e 
Minho 

Plantação                         

Colheita                         

Ribatejo e Oeste 
Plantação                         

Colheita                         

Algarve 
Plantação                         

Colheita                         

 

Plantação e Colheita do Tomate em Estufa 

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g •    Linha Premium  :       2g, 10g, 25g, 100g 

Na cultura do tomate, recomendamos  

    a aplicação de: 

     Nutrijisa Calcio 

 

No combate à Tuta absoluta, 
aconselhamos a aplicação de: 

Affirm 

Para mais informações  

visite:  
 

www.syngenta.com 

 

Para mais informações  

visite:  
 

www.jisa.es 

 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Forma 

Peso 
(g) 

Particularidades 

Linha Standard 

Coração de Boi 75 rosa coração 200 
frutos muito saborosos e com poucas sementes, 
variedade ótima para saladas 

Gardener’s  
Delight 

65 vermelha redonda 30 
frutos, pequenos, tipo cereja, muito utilizados em 
cocktails, ótimo para estufa ou ar livre 

Maravilha dos 
Mercados 

80 vermelha 
redonda 
achatada 

200 
frutos de tamanho médio, muito populares e 
apreciados, resistente ao fusarium 

Marmande VF 75 vermelha achatada 165 
variedade precoce, muito saborosa, resistente ao 
fusarium e ao verticillium 

Rei dos 
Temporões 

70 vermelha achatada 160 
fruto temporão, largo, ótimo para saladas, 
resistente ao fusarium 

Saint-Pierre 85 vermelha achatada 190 
forte crescimento e muito boa qualidade, elevada 
resistência ao fusarium e à cercosporiose 

Tropic VF 80 vermelha achatada 240 
muito produtivo, resistente ao fusarium, verticillium 
e ao vírus do mosaico do tabaco 

Linha Premium 

Coração de Boi 75 rosa coração 200 
semente coração de boi selecionada e de elevada 
qualidade 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Crescimento 

     Determinado 
 

   Embalagens disponíveis:  

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

•    Linha Premium  :       2g, 10g, 25g, 100g 

•    Linha Híbrida F1 :       1g, 10g, 25g, 100g 

Lycopersicum sculentum 

 

 
Variedades 

Ciclo 
(Após TP) 

Cor Forma 
Peso 

(g) 
Particularidades 

Linha Standard 

Ace 55 VF 80 vermelha redonda 170 
frutos firmes ótimos para saladas e temperos resistente 
ao fusarium, verticillium e alternaria 

Chico 70 vermelha oval 60 
variedade tipo roma, de plantas compactas e tolerante 
ao calor, resistente ao verticillium 

Gartenperle 65 vermelha redonda 20 
frutos pequenos e compactos tipo cereja, de maturação 
muito precoce, ideais para cultivo ao ar livre 

Marglobo VF 80 vermelha achatada 195 
planta produtiva, adaptada a climas húmidos com 
frutos ótimos para temperos, resistente ao fusarium 

Red Cherry 65 vermelha redonda 25 
pequenos frutos redondos, tipo cereja, de maturação 
muito precoce e de ótimo sabor 

Rio Grande VF 80 vermelha oval 110 
plantas largas com frutos grandes e firmes, resistente ao 
fusarium e ao verticillium 

Roma VFN 80 vermelha  oval 70 
variedade produtiva e excelente para caldas, resistente 
ao fusarium e ao verticillium 

Linha Premium 

Balarga 85 vermelha achatada 300 
frutos muito largos e firmes, resistente ao fusarium e ao 
verticillium, semente selecionada 

Castlebar 70 vermelha redonda 140 
variedade precoce, de elevada resistência ao fusarium e 
ao verticillium, semente selecionada 

Elgon 80 vermelha oval 85 
variedade rústica, com resistência ao fusarium, 
verticillium e stemphylium, semente selecionada 

Roma Gigante 
VFN 

80 vermelha oval 80 
excelente variedade para massas e puré, resistente ao 
fusarium, verticillium e a nematoides, semente especial 

Linha Híbrida 

Mana F1 75 vermelha redonda 300 
planta produtiva, de frutos firmes, tolerantes ao 
fusarium, verticillium e yellow leaf curl virus 

Rio Grande F1 80 vermelha retangular 110 
frutos em forma de ameixa muito firmes e uniformes, 
resistente ao fusarium e ao verticillium 

SL 3610 F1 100 vermelha achatada 240 
variedade muito produtiva e saborosa e de elevada 
resistência ao fusarium, verticillium e a nematoides 

SL 3615 F1 65 vermelha oval 120 
frutos uniformes e firmes, resistente ao fusarium, 
verticillium, stemphylium e a nematoides 

SL 3620 F1 80 vermelha oval 125 
plantas fortes e muito produtivas, resistência ao 
transporte e ao fusarium, verticillium e nematoides 

 


