Com o objectivo de responder a uma crescente
procura de plantas de mirtilo e de groselha, a
Mirtilusa criou um viveiro onde efectua a
propagação das diferentes cultivares que melhor
se adaptaram ao concelho de Sever do Vouga.
Normas de fitossanidade são cumpridas segundo
os requisitos exigidos pela DGADR – Direcção
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural,
para que possamos garantir a propagação de
plantas isentas de pragas e doenças.
A Mirtilusa baseia-se numa filosofia de produção
de qualidade com vista a promover a instalação
de plantas saudáveis, vigorosas e produtivas.
Apresentando lindíssimas flores na Primavera,
fruto abundante e saboroso no Verão, fantásticas
cores no Outono e frondosos caules no Inverno,
os mirtilos são excelentes para a instalação
de pomares proporcionando uma paisagem
única.
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Bluecrop
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TARDIAS

Southern Highbush – Necessitam menos horas de
frio durante o Inverno para quebra de dormência
da planta e o número de horas difere de cultivar
para cultivar. O intervalo varia entre 150 a 600
horas de frio abaixo dos 7ºC.
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Cultivar
Duke
Spartan

Goldtraub
Legacy

Variedades da Região Norte
A lista apresentada menciona os períodos de colheita para as diferentes cultivares
deste grupo. As datas são relativas à Região de Sever do Vouga. As épocas podem
variar com a localização, mas os períodos de produção e sequência permanecem os
mesmos.

SOUTHERN HIGHBUSH
PRECOCES

Northern Highbush – é o grupo mais plantado em
todo o mundo, necessitando as plantas de muitas
horas de frio para quebrar dormência durante o
Inverno e entrar em produção. O intervalo de horas
de frio vai de 800 a 1000 horas abaixo dos 7ºC.

mêses

MEIA ESTAÇÃO

A espécie produzida em Sever do Vouga é a
Vaccinium corymbosum, que se divide em dois
grupos e possui variadíssimas cultivares.
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O' Neal
Misty
Sharpblue

Variedades da Região Sul
A lista apresenta os períodos de colheita estimados para as cultivares adaptadas
à Região Sul, com exigências de frio mais baixas. As datas são relativas à Região
de Severdo Vouga. As épocas podem variar com a localização, mas os períodos de
produção e sequência permanecem os mesmos.

Características das cultivares - Northern Highbush (Vaccinium corymbosum)
As cultivares seleccionadas permitem produzir
deliciosos mirtilos por um período de 70 dias.
As plantas apresentam formas que vão desde
baixas e compactas a altas e abertas, e as cores
de Outono proporcionam uma paisagem única
durante essa Estação.
Os frutos podem atingir tamanho desde os 6mm

a 2,5 cm de diâmetro, e a sua cor pode ser azul
ceroso a azul-escuro quase preto.
Todas as cultivares são autopolinizadoras, no
entanto a instalação de mais do que uma cultivar
irá proporcionar o aumento da produção.

Fruto

Arbusto
Sabor

CULTIVAR

Tamanho
do fruto

Tamanho
em adulto

Forma do
arbusto

Cor de
Outono

DUKE

Grande

Doce

1,2m a 1,8m

Entroncado
e erecto

Laranja
e Amarelo

SPARTAN

Muito-Grande

Doce

1,2m a 1,8m

Erecto

Amarelo e
Laranja

BLUECROP

Grande

Doce

1,2m a 1,8m

Erecto
e aberto

Vermelho

BLUEGOLD

Médio-Grande

Muito-Doce 0,90m a 1,5m Compacto

GOLDTRAUBE Pequeno-Médio Doce

1,5m a 2,0m

LEGACY

1,2m a 1,8m

Médio-Grande

Agri-Doce

Erecto e
aberto
Aberto e
ramoso

Amarelo
Laranja
e Vermelho
Vermelho
vivo

Duke
Arbusto robusto e produtivo, produz uma baga firme, azul clara e de alta qualidade.
O Duke floresce tarde mas amadurece cedo protegendo a floração das geadas
tardias de Primavera. Os ramos quando possuem muita produção tendem a
vergar para o solo. O fruto possui um tamanho médio a grande apresentando
uma pequena cicatriz, que amadurece durante um período relativamente curto.
Spartan
É uma das cultivares mais atractivas, fácil de colher e de sabor muito agradável.
Spartan é especialmente exigente nas condições do solo, necessitando solos
bem drenados e com elevado teor de matéria orgânica. A exposição solar com
bastante incidência de luz também é muito importante para esta cultivar. Produz
fruto grande a muito grande, firme com cicatriz pequena e necessita apenas de
duas colheitas.
Bluecrop
A Bluecrop é considerada uma das melhores cultivares em termos de adaptabilidade, longo período de produção com elevado rendimento e boa resistência a
doenças. O arbusto apresenta-se erecto e vigoroso, com muitos lançamentos
novos na coroa. É resistente à seca e fácil de produzir. Os frutos são grandes a
muito grandes.
Bluegold
Cultivar compacta e perfeita para paisagismo. Maturação do fruto muito aproximada facilitando a sua colheita. Cores outonais de amarelo dourado criando uma
paisagem bonita. Arbusto compacto e redondo, atingindo até 1 m de altura. Fruto
de bom tamanho e sabor, é fácil de colher.
Goldtraube
Arbusto alto, de elevada produção e com fruto de sabor muito agradável.
Maturação mais tardia, junta muito a produção tornando a colheita mais fácil.
Legacy
Quando o Inverno é ameno as plantas mantêm algumas folhas durante a Estação.
Esta cultivar é uma das mais produtivas quando os arbustos atingem a maturação,
apresentando um porte vigoroso. Floresce muito cedo para regiões onde a Primavera
é fria e sujeita a geadas. O fruto é de tamanho médio e firme, de cor azul ceroso.

Características das cultivares - Southern Highbush (hibrídos do Vaccinium corymbosum)
As cultivares do grupo Southern Highbush
são híbridos produzidos com o intuito de se
adaptarem em zonas com menos horas de frio
durante o Inverno e maior tolerância a altas
temperaturas durante o Verão.
A maioria das cultivares são autopolinizadoras,
no entanto o tamanho do fruto será maior se

duas cultivares forem instaladas juntas. Este
grupo necessita de menos horas de frio durante
o Inverno para quebra de dormência, podendo
variar entre 150 a 500 horas abaixo dos 7ºC.

Fruto

Misty
Esta é uma das cultivares mais atractiva, vigorosa e de elevada produção do
grupo sul. A sua produção é potenciada quando instalada com outras cultivares.
As necessidades de frio são bastante baixas, entre 150 e 300 horas. O fruto
tem um sabor agradável e de cor azul claro. O porte do arbusto é erecto e
aberto. Em regiões de clima ameno mantém as suas folhas durante o Inverno,
mas nas regiões frias fica caduca nesta Estação.

Arbusto
Sabor

CULTIVAR

Tamanho
do fruto

Tamanho
em adulto

Forma do
arbusto

Cor de
Outono

O’NEAL

Grande

Doce

1,2m a 1,8m

Erecto
e ramoso

Laranja
e Bordô

MISTY

Médio-Grande

Agri-Doce

1,2m a 1,8m

Erecto
e ramoso
Erecto
e ramoso

Verde azulado
e Bordô

Médio

1,5m a 1,8m

O’Neal
As cores das suas folhas são de um verde acinzentado que se acentua nos
ramos vermelhos.
Adapta-se melhor em solos com pH entre 5.0 e 5.5, tendo necessidades de
horas de frio entre 400 e 500 horas. A O’Neal é auto-polinizadora e floresce
durante um longo período. Produz um fruto grande, com cicatriz pequena e
firme, sendo a sua colheita concentrada.

Sharpblue
É uma cultivar vigorosa, que produz muitos caules e tolera uma grande variedade
de solos. Não é auto-polinizadora pelo que outra cultivar deve ser plantada
junto para permitir a polinização cruzada. As suas necessidades em horas de
frio são baixas, cerca de 200 horas. O seu fruto é médio, razoavelmente firme
com cicatriz moderada. Esta cultivar permanece com as folhas sempre verdes
durante todo o ano.

Groselheiras (Ribes rubrum)
As groselheiras (Ribes rubrum) são arbustos orig- O fruto é produzido em pequenos cachos de 10
inários da Europa e a sua produção é relativamente a 20 bagos, que quando estão completamente
fácil, produzindo um fruto bastante nutritivo. maduros são macios e de um vermelho profundo.
A cultivar que se encontra a produzir em Sever
do Vouga é a ‘Junifer’,de maturação precoce e de
produção elevada. A colheita da groselha decorre
no mês de Junho.

Informação para Encomendas
A Mirtilusa produz as suas plantas em vasos de
2 L, estando prontas para instalação com 2 anos
de idade.
As encomendas de plantas devem ser efectuadas
com 1 mês de antecedência, ficando a reserva
concretizada com o pagamento de 20% do custo
das plantas.

Contacte-nos
Telefone/Fax: 234 555 933
Telemóvel: 969 826 584
Email’s: geral@mirtilusa.com
apoiotecnico@mirtilusa.com

Rua da Meia Encosta
3740-233 Sever do Vouga
Tel/Fax: 234 555 933
Telem: 969 826 584
www.mirtilusa.com

