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· Excelente opção para 
rotação com cereais

· Cultura sustentável com o 
meio ambiente

Girassol

Semillas Batlle apresenta uma ampla gama de variedades para 
satisfazer as necessidades de qualquer agricultor. Resistência ao 
“Orobanche spp.” e tolerância ao míldio são de vital importância 
para o produtor, já que podem colocar em risco o seu benefício 
económico. As nossas variedades têm esse fator em conta 
e ajudam a proteger a cultura com a incorporação dessas 
resistências. Apresentamos no nosso catálogo variedades com 
óleo linoleico ou alto oleico, para que haja possibilidade de 
eleição em função das suas preferências ou necessidades. Bem 
como variedades resistentes aos principais grupos de herbicidas 
existentes atualmente no mercado.

Helianthus annuus

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

60-100 gramas De finais de fevereiro
a finais de junho

60.000-90.000
sementes/ha

• Linoleico
• Ciclo curto, Orobanche spp. F + Míldio
• Resistente às sulfonilureias
• Alto rendimiento e rusticidade

Seguiriya
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HÍBRIDOS

• Linoleico
• Ciclo curto
• Orobanche spp. F + Míldio
• Máxima % de óleo com médias 

superiores a 54%

Bonasol JMR
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• Clearfield Alto Oleico
• Ciclo muito curto
• Orobanche spp. F + Míldio
• Rápida evolução da floração até à seca

Clarasol CL
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• Linoleico
• Ciclo curto
• Orobanche spp. F + Míldio
• Ideal para terrenos férteis, com alta 

produção e bom teor em óleo

Buleria
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• Linoleico
• Ciclo curto
• Orobanche spp. F + Míldio

Petenera
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TIPO SULFO
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NÃO HÍBRIDO

Peredovick é uma variedade “povoação” não híbrida, que tem resistido muito tempo no mercado, pela 
sua alta rusticidade e adaptação em condições marginais. Planta muito adequada para explorações de 
caça, polinizadores de abelhas, misturas forrageiras ou outros destinos agrícolas.

• Linoleico
• Elevada adaptabilidade a diferentes condições agronómicas
• Conteúdo em óleo de 40 a 45%
• Ciclo médio-tardio à floração e médio na maturação

Peredovick

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

60-100 gramas Finais de fevereiro
a finais de junho 4-7 kg/ha
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· Excelente opção para 
rotação com cereais

· Planta melhoradora do 
solo

Colza

A COLZA é uma oleaginosa da família das brássicas que representa 
70% das oleaginosas a nível europeu, e que em Espanha 
quadruplicou a sua produção nos últimos anos. É uma cultura 
de interesse crescente pela sua elevada rentabilidade, baixo 
custo de produção e que requer pouca utilização de produtos 
fitossanitários. Encontra-se perfeitamente adaptada às condições 
edafoclimáticas de todas as zonas interiores da Península Ibérica. A 
colza possui uma raiz pivotante que melhora a estrutura do solo e 
por isso apresenta grandes benefícios na rotação de culturas. Esta 
mesma raiz permite um aproveitamento de água e nutrientes em 
zonas que outras culturas não são capazes de atingir.

Brassica napus

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

3-5 gramas Final outubro a meados
de fevereiro

3-9 kg/ha nas linhas puras
e 750.000-900.000 sementes/ha

nas linhas híbridas
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• Variedade híbrida
• Ciclo médio
• Variedade de inverno

Shreck

• Alternatividade elevada para sementeiras 
tardias

• Ciclo curto
• Boa rusticidade rendimento elevado

• Híbrida clearfield
• Ciclo médio
• Variedade de inverno

Trust Cl

• Colza convencional
• Ciclo médio
• Variedade de inverno

Valle de Oro
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Fricola
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· Requer solos ligeiros a 
francos

· É imprescindível uma 
boa inoculação com a 

bactéria “Bardyrhizobium 
japonicum”

· Preferível rega por 
aspersão
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A SOJA, espécie de extraordinária importância a nível mundial, 
pode proporcionar aos nossos agricultores outra cultura 
de primavera/verão para rentabilização das explorações 
agrícolas. Assegurar a última geração de variedades inoculadas 
com o rhizobium adequado, é garantir o sucesso da cultura. 
Apresentamos variedades que não são geneticamente 
modificadas, com características mais adequadas tanto para 
produção de bebida de soja como para alimentação animal.

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

150-220 gramas De abril a maio 40-50 sementes/m2

Soja Glycine max
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• Grupo 1 (ciclo médio)
• Ideal para a produção de bebida de soja
• Elevado potencial produtivo
• Fio branco

Luna

• Grupo 1 (ciclo médio-tardio)
• Dupla aptidão: grão e forragem
• Elevado potencial produtivo

Adonai

• Grupo 1 (ciclo médio)
• Dupla aptidão: grão e forragem
• Muito rústica, adaptável e estável

Ascasubi
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· Cultura técnica

· Indústria têxtil

· Alta produção em regadio

Algodão

O ALGODÃO é uma cultura de enorme relevância na indústria 
têxtil, além de que se obtêm também outros rendimentos de 
subprodutos de elevado valor, como óleos essenciais, celulose, 
para a alimentação animal, etc. Adaptado ao clima mediterrâneo 
pelas suas necessidades de temperatura bem como horas de 
insolação. Espécie bem adaptada a uma ampla gama de solos, 
que prefere ser cultivada em regadio. Cultura bem introduzida 
na rotação agrícola em certas zonas de Andaluzia e Estremadura 
espanholas, como alternativa de primavera.

Gossypium

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

85-140 gramas De abril a finais de maio 165.000-200.000
sementes/ha
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• Ciclo precoce
• Elevadíssima produção
• Elevada resposta a reguladores de crescimento
• Excelente desfoliação, com perdas mínimas na colheita

Manuela
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