
TOMATE 
DE 
INDUSTRIA
Portugal



3NOTA: recomenda-se que leia atentamente a informação importante contida na página 11 deste catálogo.NOTA: recomenda-se que leia atentamente a informação importante contida na página 11 deste catálogo.

HM.CLAUSE conta com uma ampla gama de variedades capazes de acrescentar 
soluções a cada um dos produtos específicos que se desenvolvem no campo e que 
depois de processados chegam até ás estantes dos supermercados de todo o mundo, 
cobrindo assim as necessidades de diferentes industrias; desde tomates pelados, até 
aos cubos, passando por toda a gama de molhos e concentrados. Estas variedades, 
idóneas a garantir a rentabilidade ao agricultor, proporcionam um grande nível de 
rendimento e uma melhoria em parâmetros como a cor, brix, viscosidade e holding 
(aguentar em campo) em cada produto.

Depois da integração da genética da Campbell´s, os investigadores de Harris Moran 
souberam otimizar as sinergias entre ambas as companhias, conseguindo uma série 
de novos produtos alcançando uma posição firme no mercado. Algumas das novas 
variedades de HM.CLAUSE são atualmente uma referência a nível mundial, como é o 
caso de OLIVENZA (HM 1892), que graças à sua forte adaptabilidade, alta produção 
e qualidade do fruto conseguiu um muito bom posicionamento nos Estados Unidos e 
está a percorrer o mesmo caminho na Europa. Por outro lado, no mercado de pelado, 
a variedade DRESS é amplamente reconhecida em toda a Europa.

Este ano destacam-se ainda ZAFRA e PUMATIS, variedades 
do segmento de ciclo curto, entre 105 a 110 dias. Ambas 
oferecem a possibilidade de obter produções elevadas, 
muito boa cor, com alto brix desde o início da campanha. 
Estas variedades permitem também um desenvolvimento 
muito equilibrado da planta, com um bom comportamento 
em pós-maturação. Os parâmetros para fabrico alcançam 
grandes níveis graças a um alto brix e à sua intensa cor, 
no caso de Pumatis com frutos com paredes grossas que 
permitem fabricação de cubos. 

Estamos sem dúvida na presença de produtos amplamente 
capazes de cobrir as necessidades das industrias de Portugal 
em ciclos curtos.

HM.CLAUSE 
A resposta a um mercado exigente

Miguel Godinho
Delegado Técnico Comercial: Portugal.
Tel. +351 910813821
E-mail: miguel.godinho@hmclause.com
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 + Variedade de ciclo precoce (105 dias), muito produtiva.

 + Fruto grande, muito uniforme.

 + Brix alto. Planta muito bem equilibrada.

 + Bom Holding em campo.

HR: Fol: 0 / Va: 0 / Vd: 0

IR: Ma / Mi / Mj

 + Variedade de ciclo precoce (100-105 dias).

 + Planta compacta e rustica que cobre os frutos 
muito bem.

 + Fruto de forma quadrada, tamanho médio.

 + Excelente qualidade de fruto, muito boa 
cor, alto brix, com paredes grossas e muito 
duro, permitindo variados usos industriais 
(concentrado, cubos).

 + Fruto com muito bom Holding (aguentar em 
campo)

 + Muito boa produtividade.

HR: Va: 0 / Vd: 0 / Fol: 0,1 / Pst

IR: Ma / Mi / Mj

 + Variedade de ciclo tardio (120 dias).

 + Planta muito vigorosa, necessita de pouca fertilização azotada.

 + Fruto com brix elevado, boa cor e com excelente holding 
(EFH) (aguentar em campo).

 + Fruto de tamanho grande com paredes internas largas.

 + Tem uma capacidade produtiva muito elevada e devido ao seu 
vigor é uma planta que tem uma excelente adaptabilidade a 
diferentes tipos de solo.

HR: Fol: 0,1 / Va: 0 / Vd: 0 / Pst

IR: Ma / Mi / Mj
ENCINA F1

OLIVENZA F1

PUMATIS F1
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SIPONTUM F1CXD 294 F1

 + Planta com bom vigor. Variedade de ciclo médio (116 dias).

 + Frutos de excelente cor.

 + Variedade com altos níveis de Licopeno.

 + Tem viscosidade média e alto brix.

 + Excelente qualidade em termos industriais.

 + Peso do fruto entre 70-80gr.

HR: Fol: 0,1 / Va: 0 / Vd: 0 / Pst

IR: Ma / Mi / Mj

 + Variedade de ciclo tardio (125 dias), variedade 
recomendada para colheitas médias e tardias.

 + Planta muito produtiva com boa cor e Brix muito 
alto.

 + Planta com excelente capacidade de vingamento.

 + Frutos com bom holding (aguentar em campo).

HR: Fol: 0 / Va: 0 / Vd: 0

IR: Ma / Mi / Mj

CXD 277 F1 DRES F1

HR: Va:0 / Vd: 0 / Fol: 0,1

IR: Ma / Mi / Mj / TSWV: 0

 + Variedade de ciclo médio 110 dias.

 + Planta muito rústica e vigorosa, adaptando-se bem a altas 
temperaturas e cobrindo bem os frutos.

 + Fruto duro, com boa cor e alto brix.

 + Planta com excelente adaptabilidade a diferentes tipos de 
solos.

 + Alta produção e rendimento com resistência ao TSWV .

 + Variedade de ciclo médio (110-115 dias), planta 
vigorosa.

 + Fruto muito duro em forma de pera, com um peso 
médio entre 70-75 gramas.

 + Brix alto e excelente cor.

 + Planta bastante produtiva que concentra muito bem 
a maturação, permitindo um alto aproveitamento na 
colheita mecânica.

 + Variedade com excelentes características para ser 
utilizada para pelar, cubos ou concentrado, excelente 
qualidade e rendimento industrial.

HR: Fol: 0 / Va: 0 / Vd: 0

IR: Ma / Mi / Mj
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** Variedade em tramite de inscrição com autorização provisional de venda (APV). Denominação pendente de validação.

UMA ORGANIZAÇÃO SEMPRE PERTO DE TI

NOVEDAD

 + Ciclo de 115 dias.

 + Variedade com uma excelente combinação Produção/Cor/Brix.

 + Planta que permite uma excelente cobertura dos frutos.

 + Fruto com grau de Brix elevado, bom calibre e paredes internas 
largas.

 + Excelente Cor e com altos níveis de licopeno.

 + Variedade com uma maturação muito concentrada, de fácil maneio 
e com alta capacidade produtiva. 

 + Excelente qualidade para a indústria.

HR: Pst / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0

IR: TSWV:T0 / Ma / Mi / Mj

HR: Pst / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0

IR: Ma / Mi / Mj

ZONA OESTE
Miguel Ángel Montaño
Coord. de Ventas Zona Oeste
+34 665 22 65 24
miguel-angel.montano@hmclause.com

Miguel Godinho
Delegado Técnico 
Comercial PORTUGAL
+351 910 813 821
miguel.godinho@hmclause.com                 

DESENVOLVIMENTO
Manuel Ruiz
Responsable Desarrollo
+34 672 76 12 74 
manuel.ruiz@hmclause.com

Manuel Porras
Técnico Desarrollo
+34 674 81 10 41
manuel.porras@hmclause.com 

Juan Antonio Plaza
Técnico Desarrollo
+34 674 00 80 11
juan-antonio.plaza@hmclause.com

DIRECÇÃO
Rafael Bonet
Director General
rafael.bonet@hmclause.com

Pepe Sánchez
Responsable Ventas y Desarrollo
+34 600 55 15 56
pepe.sanchez@hmclause.com

DELEGAÇÕES 
COMERCIAIS
ZONA SUR
Bonifacio Sánchez
Coordinador Ventas Zona Sur
+34 670 30 87 26
bonifacio.sanchez@hmclause.com

Manuel Fernández
Delegado Técnico Comercial
+34 647 31 16 05
manuel.fernandez@hmclause.com

David González
Delegado Comercial
+34 664 22 64 88
david.gonzalez@hmclause.com

Raimundo García
Delegado Comercial
+34 607 76 78 33
raimundo.garcia@hmclause.com

Omar Kaidi
Delegado Comercial
+34 600 50 86 46
omar.kaidi@hmclause.com

Andrés Pérez
Delegado Comercial
+34 607 76 78 38
andres.perez@hmclause.com

ZONA ESTE
Julio López
Coordinador Ventas Zona Este
+34 607 76 78 72
julio.lopez@hmclause.com

Reyes Orenes
Delegado Técnico Comercial
+34 664 27 10 48
reyes.orenes@hmclause.com

Eusebio Mora
Delegado Técnico Comercial
+34 637 02 94 98
eusebio.mora@hmclause.com

Fernando Rico
Delegado Técnico Comercial
+34 667 34 56 75
fernando.rico@hmclause.com

Beatriz Palmero
Técnico Desarrollo
+34 662 55 01 34
beatriz.palmero@hmclause.com

Javier Achón
Técnico Desarrollo
+34 617 41 87 28
javier.achon@hmclause.com

Noelia Valcárcel
Técnico Desarrollo
+34 627 90 47 25 
noelia.valcarcel@hmclause.com

Ana Valvede
Técnico Desarrollo
+ 34 664 02 00 89
ana.valverde@hmclause.com

ESPECIALISTA   
DE MERCADOS
Manuel Ferrer
Especialista de mercados
+34 661 83 14 12
manuel.ferrer@hmclause.com

ZONA OESTE: 
Portugal, Noroeste, Centro, 
Extremadura y Andalucía occidental

ZONA SUR: 
Almería, Granada, Málaga,
Jaén y Canarias

ZONA ESTE: 
Murcia, Alicante, La Mancha, Valencia, 
Norte, Noreste y Balerares

ENOTRIO F1

MONTIJO F1** 
(HM4885)

NOVEDAD

 + Ciclo de 120-125 dias.

 + Variedade com uma excelente combinação Brix/Bostwick.

 + Planta vigorosa com muito boa sanidade vegetal.

 + Fruto grande e duro com excelente holding (EFH) (aguentar em campo).

 + Variedade de alta viscosidade, bastante produtiva.
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LA NUEVA ERA DIGITAL 
CLAUSE

Em Noticias e eventos encontrarás todas 
as atividades, eventos e jornadas de campo, 
assim como a informação mais atual sobre 
as novidades de HM.CLAUSE IBÉRICA.

Na secção Produtos poderás consultar 
uma detalhada informação sobre as 
variedades do nosso catálogo.

SEGUE A HM.CLAUSE IBÉRICA 
NAS REDES SOCIAIS

Resistência
É a capacidade de uma variedade de planta para restringir o crescimento e desenvolvimento de uma praga especificado ou 
agente patogénico e / ou os danos que causam, quando comparado com as variedades de plantas suscetíveis, em condições 
meio ambiente semelhantes e pressões de praga ou doença similares. As variedades resistentes podem apresentar alguns 
sintomas da doença ou danos sob a pressão das pragas agrícolas ou doença. Dois níveis de resistência são definidos:

 RESISTÊNCIA ALTA: Variedades que em alto grau, limitam o crescimento e desenvolvimento da praga ou doença 
especifica sob uma pressão normal da praga ou doença, comparativamente com variedades sensíveis. Contudo, estas variedades 
podem demonstrar alguns sintomas ou danos sob forte pressão da praga ou doença.

RESISTÊNCIA INTERMÉDIA: Variedades que limitam o crescimento e desenvolvimento da praga ou doença 
especifica, contudo podem surgir sintomas ou danos em comparação com variedades com resistência alta. As variedades 
moderadas/intermédias mostraram, de todas as formas, uns sintomas ou danos da doença, mas menos severos que as variedades 
sensíveis, quando cultivadas em condições meio ambientais e/ou pressão da praga ou doença similares.

HR
Va:0/Vd:0 Hongo Verticilium albo-atrum raza 0, Verticilium dahliae raza 0, Verticilium

Fol Hongo Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici razas 0,1,2 – Fusarium del tomate

Pst Bacteria Pseudomonas Syringae pv. tomate – Bacterial speck

IR
Ma/Mi/Mj * Nematodos Meloïdogyne arenaria – Meloïdogyne incognita – Meloïdogyne javanica - Nematodos

TSWV T0 Virus Tomato Spotted Wilt Virus raza T0 – virus del bronceado del tomate

*O gene de resistencia aos nemátodos (M) é actualmente o único utilizado nas variedades comerciais. Este gene é eficaz contra as seguintes 
espécies: Meloidogyne incognita, Meloidogyne arenaria e Meloidogyne javanica. A eficácia deste gene vê-se reduzida, ou ás vezes anulada, por 
temperaturas no solo superiores ou iguais a 28º, sobre todos os solos muito infectados.

Informação geral
As descrições, ilustrações, fotografias, conselhos, sugestões e ciclos vegetativos apresentados estão dirigidos a profissionais com 
experiencia e procedem de observações realizadas em determinadas condições em diversos ensaios. Todos eles são dados de 
boa fé, a titulo exclusivamente indicativo e por tanto, não podem considerar-se em nenhum caso exactos, nem implicar nenhuma 
garantia de colheita ou rendimento, ou julgar antecipadamente circunstancias especificas (actuais ou futuras), nem em geral, 
constituir nenhum tipo de compromisso contratual. 

O usuário deve assegurar em particular, a adequação ás suas condições de cultivo, ás condições geográficas locais, ao período/
ciclo previsto, ao solo, aos maneios (tais como conhecimentos, experiencia técnica e operações de cultivo), materiais (tais como 
ensaios e métodos de controlo) e equipamentos, de forma mais geral, do seu contexto agronómico, climático, sanitário, ambiental 
e económico com as culturas, técnicas e variedades apresentadas. 

Todas as variedades ilustradas nesta publicação foram fotografadas em condições favoráveis e não garantem um resultado 
idêntico em condições diferentes. 

Está expressamente proibida qualquer reprodução, total ou parcial desta publicação (suporte e/ou conteúdo), por qualquer 
procedimento, sem autorização especifica prévia.

Aviso importante
Todos os direitos de propriedade intelectual e industrial reservados. Proibida a reprodução e/ou exploração não autorizada. A 
violação desses direitos pode constituir um crime grave punido pela lei. Para mais informações. www.hmclause.com

GLOSARIO



HM.CLAUSE IBÉRICA, S.A.

Paraje la Reserva s/n 
Apartado de Correos 17 
04745 LA MOJONERA (Al)

Tel. 950 55 30 44  
Fax 950 55 30 05 
info.spain@hmclause.com 
www.hmclause.com
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