
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCD Royal Royce 
Excelente variedade remontante para o 

mercado do Século XXI  
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Desenvolvida pela UCDavis, esta variedade deve o seu 

nome a Royce S. Bringhurst que foi um geneticista de 

plantas de morangueiro pioneiro da UCD. Esta variedade foi 

seleccionada para o litoral da Califórnia e os diversos climas 

Mediterrânicos. Em comparação com outras variedades 

remontantes, produz melhor e maior quantidade de fruta 

comercializável, e muito menos estolhos, traduzindo-se em 

menores custos de produção e aumento de lucros para o 

produtor. Esta variedade produz fruta grande, mantendo 

consistentemente um alto rendimento ao longo de toda a 

campanha.  O fruto é doce, com um bom equilíbrio entre 

açucar e acidez, resistente à colheita, ao manuseamento e 

mantém excelente qualidade pós colheita. 

 
 

 

• Quantidade excepcionalmente alta de fruta comercializável; 

• Produz de forma consistente fruta de grande calibre 

durante toda a campanha; 

• Produz poucos estolhos, reduzindo os custos de 

MO; 

• Fruto resistente, saboroso e com bom equilíbrio 

doce/ácido; 
 

Excepcional rendimento de fruta comercializável. 

 

 
UCD Royal Royce é uma variedade híbrida capaz de 

produzir em qualquer região onde qualquer outra 

variedade remontante produza. Esta variedade teve 

excelente produção em diversos ambientes de dias 

longos, na Costa da Califórnia, assim como em climas 

amenos do Mediterraneo, onde outras variedades 

remontantes normalmente se dão bem. 
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    Mercado 

• Ideal para mercados de produção permanente 

de fruta fresca; 

• Percentagem excepcionalmente grande de fruta 

apelativamente comercializável; 

  

Clima Para ambientes europeus de dias neutros e 

produção intensiva 

Rendimento Excepcionalmente elevado 

Qualidade Grande, apelativa e com grande resistência 

pós colheita 

Variedade Híbrida assexualmente propagada  

Densidade de 

plantação 

50,000 a 60,000 plantas/ha 

Requisitos de 

frio 

Recomenda-se 400 a 600 horas de frio   

para máximo rendimento 

Sazonalidade Rendimento constante ao longo da 

campanha 

Aspecto da 

planta 

Coroas excepcionalmente grandes e menos 

estolhos que outras variedades 
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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 

 

                              Márcia Oliveira – 93 336 35 58 
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