
 

 

 

 

 

 

 

UCD Moxie 
          Fruta e plantas com características 

excepcionais para o mercado moderno 

        



Vantagens da variedade 
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Desenvolvida pela Universidade da Califórnia, 
Davis, para produção no litoral da Califórnia e 
outros climas onde outras variedades remontantes 
vingam. UCD Moxie produz extremamente alta 
quantidade de fruta comercializável durante um 
período bastante longo e é resistente ao Fusarium 
e Verticillium. UCD Moxie produz menos estolhos 
que outras variedades remontantes.  

Esta característica implica menos custos com a 
MO. O fruto é grande, firme, apelativo e conserva 
a qualidade durante bastante tempo após a 
colheita. 

Resistente à doença e excepcional 

rendimento de fruta comercializável. 

UCD Moxie é uma hibrida assexualmente 
propagada, adequada para produzir em 
qualquer lado em que outra remontante o 
faça. 
Tem rendimentos excepcionalmente altos 
de fruta comercializável ao longo de toda 
a campanha, liderando consistentemente o 
rendimento em produções tardias. 

 

• Espantosa produtividade tardia e excepcional 
rendimento de fruta comercializável 

• Fruta muito grande, firme e apelativa 

• Altamente resistente ao Verticilium e 
Fusarium 

• Estolhos reduzidos na produção de fruta 
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Mercado 
 

• Produção longa e consistente para o mercado 

fresco 

• Alto rendimento e resistência a doenças 
 
 

 

 

Clima 
Climas europeus típicos de produção de 
remontantes 

Rendimento Rendimentos excepcionalmente altos 

Qualidade 
Fruta muito grande, firme, visualmente 
apelativa e com vida longa pós colheita 

Variedade Híbrida assexualmente propagada 

Densidade de 
plantação 

50,000 a 60,000 plantas/ha 

Requisitos 
de     frio 

Recomendam-se 400 a 600 horas de frio 
para máximo rendimento 

Sazonalidade 
Campanha de produção longa com rendimentos 
excepcionalmente altos no final 

Comportamento 
da planta 

Coroas excepcionalmente grandes e menos 
estolhos que as outras variedades 
remontantes 
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    Contacte-nos: contacto@maae.pt  

    Visite-nos: www.MAAE.pt  

    Telefone – 261 942 725  

    Telemóvel – Alfredo Mota - 93 723 25 77  

                           Márcia Oliveira – 93 336 35 58 


