
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UCD Warrior 
A próxima geração de variedade de 

dias curtos 
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Desenvolvida pela Universidade da Califórnia, Davis, 

para produzir em todas as regiões de variedades de 

dias curtos. Warrior tem um dos melhores 

comportamentos na resistência a doenças de solo 

importantes, como a Fusarium, Macrophomina e 

Phytophthora da coroa. 

Esta variedade produz consistentemente fruta firme e 

apelativa, saborosa e que suporta muito bem o 

transporte e armazenamento. 

Elevada resistência às doenças  

UCD Warrior é uma variedade híbrida assexualmente 

propagada, indicada para produzir onde qualquer 

variedade de dias curtos, produza. UCD Warrior tem 

uma rara combinação de grande rendimento e 

resistência a Macrophomina, para além da resistência 

à Fusarium e à Phytophothora da coroa. A qualidade 

da fruta pós-colheita, é fenomenal, com uma grande 

percentagem de fruta comercializável e uma vida 

longa pós-colheita. 

 

• Uma variedade de dias curtos  confiável e de alto  

rendimento; 

• Forte resistência a doenças de solo; 

• Produz grande percentagem de fruta 
comercializável de excelente qualidade pós 
colheita. 

 



A variedade em acção 

© Global Plant Genetics 

 

 

click link to play - https://cutt.ly/UCD-Warrior 3 

 
 

 

https://cutt.ly/UCD-Warrior


Detalhes da variedade 

4 

© Global Plant Genetics 

 

 

 

      Mercado 
 

• Variedade fantástica para produção de dias curtos 

• Altamente resistente a doenças de solo 

•  

 

 

Clima 
Ambientes europeus típicos de produção de plantas 

de dias curtos 

Rendimento Alto rendimento de fruta comercializável 

Qualidade 
Grande, firme, apelativa, saborosa e vida 

prolongada pós-colheita 

Variedade Híbrida propagada assexualmente 

Densidade de 

plantação 

50,000 a 60,000 plantas/ha 

Exigências de 

frio 

200 horas de frio recomendadas para 

máximo rendimento 

Sazonalidade Recomendam-se densidades de plantação 

habituais 

Comportamento 

da planta 

precoce 
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Contacte-nos:  contacto@maae.pt 

 
       Visite-nos: www.MAAE.pt 
 

       Telefone – 261 942 725 

   

       Telemovel – Alfredo Mota - 93 723 25 77 

 

                              Marcia Oliveira – 93 336 35 58 
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