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A Hortosementes, Lda. é uma empresa familiar com mais de 30 anos de presença no mercado 
nacional de produtos para agricultura e 15 anos como marca de sementes. Tendo iniciado a sua 
internacionalidade em 2009, é uma marca presente em todos os países das PALOP, com especial 
destaque em Angola e Moçambique. 
 
Vocacionada para a distribuição de produtos para agricultura representamos as mais conceituadas 
marcas nas diversas áreas como Fitossanidade, Fertilização, Controlo de Pragas, Pulverização, 
Jardinagem, Animais de Estimação, Bricolage assim como dispomos de uma gama própria de 
sementes profissionais e amadoras para horticultura, agro-indústria, cereais, pastagens e espaços 
verdes. 
 
 

 

Vista exterior da Hortosementes 

Armazém de Fitofármacos   

Loja da Hortosementes Armazém de Sementes e Embalagens   

Armazém de Fertilizantes Sala de Embalamento 
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A marca Hortosementes foi criada em 1998 com o início da empresa. Registando assim, a 
primeira coleção de sementes amadoras em Portugal, com embalagens em papel/PP. 
Garantindo uma boa estabilidade térmica e elevada resistência à humidade, assegurarando 
uma maior longevidade na vida das sementes embaladas. Dotada igualmente de uma 
elevada qualidade gráfica, a marca Hortosementes rapidamente se evidenciou no mercado 
nacional.  

Ao longo dos anos o logotipo, assim como a imagem e formato das embalagens foram 
evoluindo, tendo alargado, em 2012, o seu portefólio, com a introdução das novas coleções: 
Premium e Híbridos, em embalagens de alumínio. 

 

A marca Lusosementes nasceu em 2008, como resultado de 10 anos de experiência junto de 
clientes e amigos que vivem ou dedicam parte da sua vida ao fascinante mundo da 
agricultura. É uma marca destinada a clientes profissionais, agricultores, horticultores, 
viveiristas e clientes amadores com pequenas hortas e jardins, atendendo sempre às 
necessidades de cada um. 

Partilha o mesmo tipo de embalamento que a marca Hortosementes e ainda disponibiliza 
coleções de sementes aromáticas, de misturas para prados, relvados e pastagens. 

 

 
 

Criada em 2011, a Afrosementes é uma marca vocacionada para o mercado africano. 
Apresenta uma coleção de sementes de hortícolas e frutos, destinados às zonas tropicais. 
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Com o objetivo de satisfazer todas as necessidades dos nossos clientes, contamos com uma 
equipa de profissionais responsáveis e dedicados ao embalamento e preparação de todo o 
material antes da sua expedição.  
 
E como só embalagens adequadas garantem a boa conservação das sementes, dessa forma 
aplicamos as mais desenvolvidas técnicas de acondicionamento, transporte e 
armazenamento de sementes. 
 
Os nossos pacotes herméticos, são a melhor escolha para quem 
procura pequenas quantidades e para utilização a curto prazo. Sendo 
este o tipo de embalamento mais procurado, contamos ainda com uma 
coleção Premium para quem procura sementes de seleção mais 
rigorosa e embaladas em pacotes de alumínio. 
 

Os nossos clientes podem contar também com a nossa gama de latas 
metálicas. Sendo esta a escolha ideal para quem procura quantidades 
entre as 100g e 500g e para utilização a longo prazo. Cada lata é composta 
por uma tampa plástica para que o cliente, caso não utilize as sementes 
todas de uma só vez, poder continuar a armazená-las na lata onde as 
comprou.  

 
Recentemente criámos uma gama de embalagens de alumínio. A par com 
as latas este tipo de embalamento é o ideal para quem pretende uma 
utilização a longo prazo, devido às excelentes propriedades de 
armazenamento deste tipo de embalagem. 
 
Para quem procura quantidades acima de um quilo, oferecemos uma 
vasta gama desde caixas de cartão muito resistentes e sacos de papelão 
de ótima qualidade. 
 
Possuímos ainda uma gama de baldes plásticos para quantidades de 1kg e 5 kg. 
 
Antes de se proceder ao embalamento todas as sementes e produtos são previamente 
verificadas, assim como a sua respetiva embalagem, garantindo ao cliente o máximo de 
confiança e satisfação. 
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PARCERIA 

A nossa empresa conta com uma equipa de profissionais orientados para a expedição de encomendas. 
Durante este processo é verificado se todo o material está pronto para ser expedido, são preparados e 
reunidos todos os documentos de remessa e pesado todo o material a ser transportado, para a 
determinação de custos de envio da mercadoria. Após a saída do material e durante todo o processo 
de transporte contamos com o apoio dos melhores operadores nacionais e internacionais de 
distribuição, de forma a garantir a entrega dos nossos produtos a horas e nas melhores condições. 

 

 
 

 

João Almeida 
Email: jalmeida@hortosementes.pt  

   Tel.:  916106523 

 

Artur Franco 
Email: afranco@hortosementes.pt  

   Tel.:  916639358 

Hortosementes, Lda., Parque Industrial Vele do Alecrim, Rua do Ferro, Lt. 144-145 

2950-403 Palmela – Portugal     Tel.: 351 21 236 32 59       Fax.: 351 21 236 3259 

Email: geral@hortosementes.pt  

João Paulo Teixeira 
Email: jpteixeira@hortosementes.pt  

   Tel.:  910748107 

 

Celso Palma 
Email: cpalma@hortosementes.pt  

   Tel.:  919985193 

mailto:jalmeida@hortosementes.pt
mailto:afranco@hortosementes.pt
mailto:geral@hortosementes.pt
mailto:jpteixeira@hortosementes.pt
mailto:cpalma@hortosementes.pt
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Quase todas as espécies de Abóbora, à exceção d C. fiifolia, são de ciclo vegetativo anual. O sistema 
radicular estende-se por uma superfície apreciável, Os caules são geralmente herbáceos ou 
ligeiramente lenhificados. As flores são unissexuadas, de corola cor de laranja ou amarela e ocorrem 
solitárias na axila das folhas. Os frutos de c. maxima estão entre os maiores encontrados em plantas 
 

Nº de sementes por grama  3 – 5  Temperatura de germinação ideal  30°C a 35°C 
Distância entre linhas  200 – 250 cm  Temperatura do solo favorável  25°C a 35°C 
Distância entre plantas  100 – 150 cm Temperatura de vegetação ideal  20°C a 25°C 
Sementes por ha.  2 – 4 Kg Intervalo ótimo de pH  6 a 6,8 
Profundidade de sementeira  2 – 3 cm Ciclo da cultura  6 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada / Elevada Tempo de germinação  8 a 10 dias 
Tolerância à acidez  Moderada Poder germinativo  5 anos 

  

 

   

Variedades Abóbora 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

•    Linha Premium  :     10g, 25g, 100g, 500g 

•    Linha Híbrida F1   :     5g, 10g, 100g 

  Cucurbita maxima/pepo  

Phaseolus        

Na cultura da abóbora, 

recomendamos a aplicação de: 
 

Fulvin 40-22 
 

Para mais informações visite:  
 

www.jisa.es 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(exterior) 

Forma 
Peso 
(Kg) 

Cor  
(polpa) 

Particularidades 

Linha Standard 

Big Max 120 laranja globular 25 – 45 laranja 
variedade muito grande, deliciosa e 
uniforme, bastante utilizada em tartes 

Butternut 95 laranja cabaça 1 – 2  laranja 
excelente variedade, em forma de pera, 
de fino e suave sabor 

Gigante de 
Nápoles 

100 
verde 
raiada 

cabaça 3 – 4  amarela 
planta rústica e ramificada, variedade 
muito utilizada para o fabrico de doces 

Gila 110 
verde 
raiada 

oval 2 – 5 branca 
variedade muito apreciada na pastelaria 
portuguesa 

Menina 110 laranja achatada 6 – 20  laranja 
planta cultivada por todo o país, com 
frutos de excelente qualidade 

Mistura – – – – – 
mistura de diversas variedades de ótima 
qualidade e conservação 

Muscade de 
Provence 

120 
verde/ 
laranja 

achatada 5 – 10  laranja 
planta vigorosa, muito produtiva e de 
muito boa conservação 

Porqueira 110 
verde 
rugosa 

oval/ 
achatada 

6 – 12 amarela 
variedade de ótima qualidade, cultivada 
em todo o país 

Linha Premium 

Muscade de 
Provence 

120 
verde/ 
laranja 

achatada 5 – 10  laranja 
semente selecionada e de muito boa 
qualidade 

Linha Hibrida 

Butternut F1 85 laranja cabaça 1 – 2  laranja 
planta muito produtiva de frutos 
uniformes e muito saborosos 
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A acelga é uma planta bienal, pertencente à mesma espécie que a beterraba, mas é incluída num 
grupo de cultivares distinto, selecionado pela morfologia das folhas e por não produzirem raízes 
comestíveis. O sistema radicular é profundante, as folhas, inseridas em roseta, são largas, de limbo 
espesso e possuem pecíolos e nervuras centrais bem desenvolvidas, de cor branca, vermelha ou 
verde.  
 

Nº de sementes por grama  60 – 90  Temperatura de germinação ideal  18°C a 20°C 
Distância entre linhas  40 – 60 cm  Temperatura de vegetação ideal  16°C a 20°C 
Distância entre plantas  20 – 40 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 7 
Profundidade de sementeira  2 cm Ciclo da cultura  2 a 4 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada a Elevada Tempo de germinação  7 a 9 dias 
Tolerância à acidez  Reduzida Poder germinativo  4 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O agrião é uma planta herbácea vivaz, de tronco liso, que pode alcançar 80 cm de altura. As folhas são 
compostas por 3 a 12 folíolos arredondados. O agrião de água desenvolve-se, parcialmente 
submergido em água corrente a uma temperatura ideal de 10°C. O crescimento da planta é retardado 
quando a temperatura ultrapassa os 25°C. O agrião de terra desenvolve-se em solos húmidos de pH 
entre 5,8 e 6,5. Deve ser semeado usando uma distância entrelinhas de 25 a 35 cm e uma distância 
entre plantas de 8 a 15 cm. 

 

 

Variedades Acelga 
 

Beta vulgaris var. cicla  

Phaseolus        

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
Tamanho 

(cm) 
Particularidades 

Linha Standard 

Acelga Loura 50 
verde 
clara 

50 
planta bastante rústica e com desenvolvimento rápido, produz talos 
de cor creme e folhas nervuradas, de excelente qualidade 

Acelga Verde 55 
verde 
escura 

60 
planta vigorosa, bastante adaptável, de talos grandes e brancos, com 
desenvolvimento rápido e de excelente qualidade  

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
Forma 
(folhas) 

Particularidades 

Linha Standard 

Agrião de 
Água 

120 verde oval 
variedade para saladas e sopas, produz plantas de folhas largas, lisas e muito 
tenras, pode ser cultivada durante todo o ano, dentro de água 

Agrião de 
Terra 

120 verde oval 
usada em saladas e sopas, produz plantas de folhas macias, e de excelente 
sabor, deve ser cultivada na terra, em zonas sombrias e húmidas 

 

Nasturtium officinalis 

Phaseolus        

Variedades Agrião 
 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  
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O aipo é uma espécie, normalmente bienal, com ciclo cultural anual. O sistema radicular é aprumado 
e ramificado. O caule é curto na fase vegetativa do ciclo e alonga-se na fase reprodutiva. O limbo das 
folhas é pinado. As plantas produzem 7 a 15 folhas com pecíolos de tamanho considerável 
 

Nº de sementes por grama  2200 – 2600   Temperatura de germinação ideal  15°C a 20°C 
Distância entre linhas  30 – 40 cm  Temperatura de vegetação ideal  16°C a 21°C 
Distância entre plantas  20 – 30 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 6,8 
Profundidade de sementeira  0,2 cm Ciclo da cultura  3 a 4 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada  Tempo de germinação  15 a 20 dias 
Tolerância à acidez  Reduzida Poder germinativo  3 anos 

 

 

 

 

 

 

 

A alcachofra cultiva-se pelas suas inflorescências imaturas. É uma cultura herbácea perene, de sistema 
radicular aprumado e vigoroso, permitindo à planta explorar um grande volume de solo. As folhas são 
profundamente recortadas, pubescentes e dispostas em roseta. As flores possuem corola azul ou 
púrpura. 

 

Nº de sementes por grama  20 – 27    Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre linhas  90 – 120 cm  Temperatura de vegetação ideal  13°C a 24°C 
Distância entre plantas  40 – 70 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 8 
Profundidade de sementeira  5 – 10 cm Poder germinativo  6 a 12 anos 

  

 

Variedades Aipo 
 

Apium      
 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 

Cor 
(rama) 

Tamanho 
(cm) 

Particularidades 

Linha Standard 

Aipo Verde 130 
verde 
escuro 

55 – 60  
planta de porte médio alto, compacta, consistente e larga, de sabor 
tenro e estaladiço, tolerante ao vírus do mosaico do aipo, ao fusarium 
e à carência de boro 

 

Variedades Ciclo Cor Forma Particularidades 

Linha Standard 

Alcachofra 
Romanesca 

precoce púrpura oval 
planta de porte médio, bastante doce, com folhas muito tenras, de 
excelente sabor e ótima qualidade 

 

Cynara ardunculus 

Phaseolus        

Variedades Alcachofra 
 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     8g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     5g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

 graveolens L. 



 

 

10 

 

A alface é uma planta herbácea anual. O seu sistema radicular é aprumado, pouco ramificado e, 
relativamente superficial. Durante a fase vegetativa as folhas encontram-se dispostas em roseta e vão 
alargando à medida que se forma repolho. A alface pode ser cultivada ao ar livre ou em estufa. 
 

Peso médio de 1000 sementes  0,8 – 1 g Temperatura de germinação ideal  15°C a 25°C 

Número de sementes por grama  800 – 1000   Temperatura de solo favorável  13°C a 15°C 
Distância entre linhas  30 – 40 cm  Temperatura mensal ótima  15°C a 20°C 
Distância entre plantas  30 cm Intervalo ótimo de pH  6,5 a 7,2 
Profundidade de sementeira  0,5 cm Ciclo da cultura  2 meses (verão) / 3 a 4 meses (inverno) 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  7 a 8 dias 
Tolerância à acidez  Reduzida Poder germinativo  3 a 5 anos 

 

  

 

 

  

Linha Standard 
 

   Embalagens disponíveis: 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g

  

Lactuca sativa L. 

Phaseolus        

Variedades Ciclo 
(após TP) 

Cor Porte Folhas Particularidades 

Bola de Manteiga 

Maravilha das 
4 Estações 

70 
verde 

avermelhada 
médio 
largo 

onduladas 
variedade compacta, forma repolho grande, de folhas muito 
tenras, excelente para cultivo durante todo o ano 

Maravilha de 
Inverno 

60 verde clara largo onduladas 
forma repolho médio, destaca-se pela sua resistência ao frio, 
ideal para cultivo no inverno 

Maravilha dos 
Mercados 

65 verde clara 
médio 

pequeno 
onduladas 

forma repolho grande e apertado, com folhas ligeiramente 
pigmentadas, muito boa resistência ao transporte 

Rainha de Maio 65 verde clara 
médio 

pequeno 
onduladas 

forma um repolho redondo bastante apertado, com folhas de 
textura macia, para cultivo do outona à primavera 

Trocadeiro Bola 
de Manteiga 

60 verde clara médio onduladas 
forma repolho grande amanteigado, resistente  a climas 
adversos, ideal para cultivo entre o outono e a primavera 

Batávia 

Blonde de Paris 80 verde clara 
médio 
largo 

frisadas 
variedade bastante atrativa, forma repolho firme e largo, de 
folhas crocantes recortadas nas  pontas 

Dourada da 
Primavera 

70 
verde 

dourada 
médio 
largo 

curvadas 
planta rústica e volumosa, forma repolho redondo médio, de 
folhas tenras e crocantes com rebordo avermelhado 

Pierre Benite 80 verde clara 
médio 
largo 

frisadas 
forma repolho redondo médio, de folhas muito saborosas, 
recortadas na pontas, elevada resistência ao espigamento 

Maravilha de 
Verão 

80 
verde 

avermelhada 
largo frisadas 

forma repolho redondo largo, com folhas tingidas de vermelho 
nas bordas, excelente para cultivo primavera-verão 

Maravilha de 
Verão Canastra 

80 
verde 

avermelhada 
largo frisadas 

planta vigorosa e de boa produção com repolho semiaberto, 
de folhas crocantes tingidas de vermelho nas bordas 

Iceberg 

Grandes Lagos 80 verde escura 
médio 
largo 

frisadas 
variedade bastante adaptável e tolerante ao frio, forma 
repolho médio grande, de folhas estaladiças 

Aberta 

Grand Rapid 45 verde clara médio frisadas 
variedade de crescimento rápido, com folhas apertadas, 
bastante adaptável e resistente ao tipburn  

Romana 

Romana 75 verde escura alto frisadas 
planta apertada,  caracterizada pelo aspeto carnudo das suas 
folhas longas, bastante tolerante ao calor e ao tipburn 
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Linha  

       Premium 
 

      Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

•    Linha Premium  :       2g, 10g, 25g, 100g, 500g 

 

Lactuca sativa L. 

Phaseolus        

Variedades Particularidades 

Linha Standard 

Mistura de 
Alfaces 

mistura das melhores alfaces, escolhidas pela sua precocidade, 
textura e sabor 

Mistura de 
Chicória 

plantas bastante rústicas, com desenvolvimento rápido, de excelente 
qualidade e sabor, para utilizar na confeção de saladas 

Mistura 4 
Estações 

mistura de diversas variedades (endívia, rúcula, chicória e alfaces), 
ótima na confeção se saladas mistas 

Mistura 4 
Estações 

mistura de diversas variedades (endívia, chicória, valeriana e alfaces), 
ótima na confeção se saladas mistas 

 

Misturas Asteráceas 
 

Variedades Ciclo 
(após TP) 

Cor Porte Folhas Particularidades 

Bola de Manteiga 

Augusta 65 verde largo onduladas 
forma repolho volumoso e arredondado, de folhas lisas e 
espeças, tolerante ao vírus do mosaico da alface 

Batávia 

Rossia 70 
verde 
clara 

largo frisadas 
maravilha de verão melhorada, vigorosa, pode ser cultivada 
todo o ano, boa resistência ao vírus do mosaico da alface 

Splendor 70 
verde 

dourada 
largo frisadas 

variedade muito adaptável para outono e primavera, com 
resistência a diversas doenças, forma repolho volumoso 

Iceberg 

Barkos 82 
verde 
escura 

médio 
largo 

frisadas 
grandes lagos melhorada, de repolho firme, folhas largas e 
elevada tolerância ao calor, para cultivo todo o ano 

Aberta 

Gentilina 50 
verde 

dourada 
médio 
largo 

frisadas 
planta muito apertada, de folhas brilhantes e crocantes, 
elevada resistência ao espigamento 
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O alho francês é uma planta herbácea, de ciclo vegetativo bienal, cultivada como anual. O caule é um 
disco basal que dá origem ao sistema radicular adventício e às folhas. As folhas possuem um limbo 
plano, cuja secção transversal forma um “V” com a nervura central bem marcada no vértice. As flores 
têm uma corola campanulada de cor rosa-violeta ou esbranquiçada. 
 

Nº de sementes por grama  280 – 455   Temperatura de germinação ideal  11°C a 23°C 
Distância entre linhas  30 – 40 cm  Temperatura de vegetação ideal  13°C a 24°C 
Distância entre plantas  10 – 25 cm Intervalo ótimo de pH  6,5 a 7 
Sementes por ha.  3000 – 4000 g Ciclo da cultura  4 a 5 meses 
Profundidade de sementeira  1 – 2 cm Tempo de germinação  10 a 12 dias 
Tolerância à salinidade e acidez  Reduzida Poder germinativo  2 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beldroega é uma planta herbácea, de ciclo vegetativo anual, prostrada e rasteira. Possui folhas 
pequenas carnudas, suculentas, arredondadas e de cor verde. As suas flores só abrem quando há sol. 
É uma planta espontânea, devido à sua facilidade reprodutora, quando floresce, as sus sementes 
caem ao solo e nascem novas plantas no ano seguinte.  

 

 

 

Variedades Alho-Francês 
 

Allium Porrum 

Phaseolus        

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 

Cor 
(folhas) 

Tamanho 
(cm) 

Particularidades 

Linha Standard 

Carentan 115 
verde 
escura 

20 x 4 
variedade de excelente qualidade, adaptável e muito produtiva, 
pode ser cultivada durante todo o ano 

Gigante de 
Inverno 

120 
verde 

azulada 
23 x 5 

excelente variedade, de talos brancos grossos e compridos e de 
forte resistência ao frio, ideal para inverno 

 

Portulaca oleracea 

Phaseolus        

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(folhas) 

Particularidades 

Linha Standard 

Beldroegas 
Douradas 

60 
verde 

dourada 
excelente variedade de folhas frescas, suculentas e lustrosas, pode ser cultivada 
durante quase todo o ano, ideal para sopas e saladas 

 

Variedades Beldroegas 
 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     5g, 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  
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A beringela é uma planta perene, cultivada como anual. O sistema radicular é aprumado e profundo 
quando resultante de sementeira direta, e mais superficial quando as plantas são transplantadas. O 
crescimento da parte aérea é de tipo indeterminado, alcançando cerca de 100 a 120 cm. As folhas são 
inteiras, de inserção alterna, pubescentes, com margens ligeiramente lobuladas e onduladas. O fruto 
é uma baga de forma variável e cor branca, violeta ou negra. 
 

Peso médio de 1000 sementes  44 – 5,7 g  Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Nº de sementes por grama  175 – 250 Temperatura de vegetação ideal (dia)  20°C a 30°C 
Distância entre plantas  100 – 200 cm Temperatura de vegetação ideal (noite)  15°C a 20°C 
Distância entre plantas  50 – 100 cm Intervalo ótimo de pH  5,5 a 6,5 
Profundidade de sementeira  0,5 – 0,8 cm Ciclo da cultura  6 a 11 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada / Elevada Tempo de germinação  7 a 10 dias 
Tolerância à acidez  Moderada Poder germinativo  4 anos 

   

     Variedades Beringela 

Solanum melongena L. 

Phaseolus        

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Forma 

Tamanho 
(cm) 

Particularidades 

Linha Standard 

Black Beauty 80 violeta  oval 12 x 15 
variedade muito produtiva e bastante apreciada 
em saladas mistas 

Longa Violeta 85 violeta  cilíndrica 20 x 6 
planta de porte vigoroso, muito produtiva e com 
frutos de ótima qualidade e sabor 

Linha Premium 

Bamako 70 violeta oval 17 x 9 
planta vigorosa, robusta e produtiva de frutos 
curtos e ovais, semente selecionada 

Dalmata 70 violeta cilíndrica 24 x 6 
planta compacta, com tolerância ao calor e de 
frutos  compridos e atrativos, semente selecionada 

Linha Híbrida 

Bakota F1 70 violeta oval 12 x 7 
variedade bastante uniforme, pode ser cultivada 
em qualquer altura do ano 

 

 Inverno Primavera Verão Outono 

 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XII 

Sementeira  √ √ √ √ √ √      

Viveiro  √ √ √ √ √ √      

Transplante   √ √ √ √ √ √     

Colheita √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 

•    Linha Premium  :       5g, 10g, 25g, 100g, 500g  

•    Linha Híbrida F1 :       2g, 25g, 100g 
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A beterraba é uma planta bienal, cultivada como anual. A raiz é aprumada e pode penetrar 
profundamente no solo. As folhas, inseridas em roseta durante o crescimento vegetativo, são inteiras, 
com pecíolos compridos e limbo liso ou ondulado de forma oval. A cor das folhas pode ser verde ou 
avermelhada. A raiz pode ser achatada, globular ou cilíndrica e pode assumir cor vermelha, amarela 
ou branca. 
 
 

Peso médio de 1000 sementes  14,3 – 16,7 g  Tolerância à acidez  Reduzida 
Nº de sementes por grama  60 – 70  Temperatura de germinação ideal  18°C a 20°C 
Distância entre linhas  25 – 40 cm Temperatura de vegetação ideal  16°C a 20°C 
Distância entre plantas  15 – 25 cm Intervalo ótimo de pH  6,5 a 7 
Sementes por ha.  20 – 50 kg  Ciclo da cultura  4 a 5 meses 
Profundidade de sementeira  1 – 2 cm Tempo de germinação  8 a 10 dias 
Tolerância à salinidade  Elevada Poder germinativo  4 a 6 anos 

 

 

 

 Variedades Beterraba de Mesa 

Beta vulgaris var crassa.  

Phaseolus        

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(raiz) 

Forma 
(raiz) 

Particularidades 

Linha Standard 

Amarela  
Vauriac 

180 amarela cónica 
excelente variedade, muito produtiva e uma da mais indicadas para 
forragem, por ser muito nutritiva e a que maires dimensões atinge, 
produz raízes com mais de 30 cm de diâmetro 

 

Variedades Beterraba Forrageira 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(raiz) 

Forma 
(raiz) 

Particularidades 

Linha Standard 

Beterraba de 
Mesa HS 

55 
vermelha 

escura 
globular 

variedade bastante adaptável e resistente ao espigamento, pode ser 
cultivada durante todo o ano, produz raiz com polpa de cor roxa 
intensa e sabor excelente, resistente ao míldio 

Detroit 58 
vermelha 

escura 
globular 

variedade tolerante ao calor, pode ser cultivada durante todo o ano, 
produz raiz de pele lisa, com polpa muito uniforme, de cor roxa 
intensa e sabor excelente, resistente ao míldio 

Linha Premium 

Ruby Queen 52 
vermelha 

escura 
redonda 

variedade bastante adaptável, de raiz pequena com pele suave e 
polpa vermelha brilhante de ótima textura e sabor, semente 
selecionada e de elevada qualidade 

Linha Híbrida  

SL 3607 F1 80 
vermelha 
intenso 

redonda 
variedade muito produtiva, potencializada para uma produção até 
68 toneladas por hectare, em condições desejáveis, a planta é de 
porte médio e possui folhagem verde escura 

    Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 

•    Linha Premium  :       5g, 10g, 25g, 100g, 500g  

•    Linha Híbrida F1 :       2g, 25g, 100g 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     100g, 250g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg 
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A cebola é uma monocotiledónea herbácea de ciclo vegetativo bienal. O seu sistema radicular é 
fasciculado e superficial, sem grandes ramificações. As folhas são cilíndricas, compostas por bainha e 
limbo. As flores são perfeitas, dispostas numa inflorescência determinada que aparenta uma umbela 
esférica. O bolbo tunicado é composto pelo caule e pelas bainhas carnudas de folhas 
 

Nº de sementes por grama  250 – 300  Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre linhas  25 – 40 cm  Temperatura de vegetação ideal  13°C a 24°C 
Distância entre plantas  10 – 15 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 7 
Sementes por ha.  6 – 8 Kg Ciclo da cultura  4 a 6 meses  
Profundidade de sementeira  1  cm Tempo de germinação  8 a 10 dias 
Tolerância à salinidade e acidez  Reduzida Poder germinativo  2 a 3 anos 

  

   Variedades Cebola 

 

  Allium cepa L.  

Phaseolus        

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor Forma Particularidades 

Linha Standard 

Branca de 
Lisboa 

130  branca oval 
variedade nacional de dias intermédios, produz bolbos com cerca 
de 200 a 300 gramas e de sabor suave, ótimos para saladas 

Morada da 
Amposta 

200 
castanha  

roxa 
globular 

variedade firme, de dias longos, ligeiramente picante,  com um 
peso até 225 gramas e ótimo poder de conservação 

Red Creole 185 vermelha achatada 
variedade muito firme, de dias curtos e produtiva, resistente ao 
pink root e com bom poder de conservação 

Roxa Longa 
Firenze 

175 roxa alongada 
variedade de dias longos, muito produtiva, de bolbos roxos 
compridos, ideais para saladas 

Setúbal 130 
amarela 

clara 
achatada 

variedade nacional, de dias curtos, produz bolbos tenros e 
saborosos, com cerca de 190 gramas, ótimos para saladas 

Texas Grano 
Temporã 

170 
amarela 

clara 
globular 

variedade larga, de dias curtos, muito popular, até 250 gramas, 
de sabor suave, rápido desenvolvimento e produtiva 

Valenciana 
Babosa 

140 
amarela 

clara 
redonda 

variedade de dias curtos para uma ótima produção de bolbos 
grandes com cerca de 220 gramas e de sabor doce 

Valenciana 
Recas Tardia 

180 
amarela 
escura 

globular 
variedade produtiva, de dias longos, produz bolbos com cerca de 
230 gramas, de pele consistente, com bom poder de conservação 

Valenciana 
Tardia 

180 
amarela 
escura 

globular 
variedade de dias longos muito adaptável, e de ótimo poder de 
conservação, produz bolbos largos bastante doces 

Valen. Tardia 
Exportação 

180 
amarela 
escura 

globular 
variedade de dias longos, com excelente poder de conservação, 
produz bolbos largos com cerca de 250g 

Valenciana 
Tardia Delfos 

180 
amarela 
escura 

globular 
variedade de dias longos, produz bolbos muito largos e doces, 
com peso até 230 gramas e excelente poder de conservação 

Valenciana 
Temporã 

130 amarela  
redonda 
globular 

variedade muito temporã, de dias curtos, muito produtiva, com 
bolbos médios de sabor adocicado, tolerante ao míldio 

Yellow Sweet 
Spanish 

130 amarela  globular 
variedade de dias intermédios, produz bolbos largos muito doces 
e de elevado poder de conservação 

Linha Premium 

Morada da 
Amposta 

200 
castanha  

roxa 
globular 

semente selecionada, de variedade de dias longos, de excelente 
qualidade e elevado poder de conservação 

Valenciana 
Tardia 

180 
amarela 

clara 
globular 

semente selecionada, de variedade tardia de dias longos, com 
excelente poder de conservação 

Valenciana 
Temporã 

130 
amarela 

clara 
redonda 
globular 

semente especial selecionada, de variedade temporã de dias 
curtos, de qualidade e sabor excelentes 

Linha Hibrida 

Super Yellow 
Granex F1 

165 amarela achatada 
variedade muito produtiva, de dias curtos, resistente ao pink 
root, produz bolbos firmes, com bom poder de conservação 

             Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

•    Linha Premium  :     10g, 25g, 100g, 500g 

•    Linha Híbrida F1   :     5g, 10g, 100g 
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A cenoura é uma planta bienal, cultivada como anual. O sistema radicular aprumado é constituído por 
uma raiz principal que acumula as reservas que alimentam a planta no segundo ano de ciclo 
vegetativo. As formas e dimensões da raiz comestível são variáveis. A cor mais comum é laranja, mas 
as cenouras podem ter cor branca, amarela, vermelha ou púrpura. 
 

Peso médio de 1000 sementes  0,6 – 2 g Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Nº de sementes por grama  800 - 1000  Temperatura de vegetação ideal  15°C a 21°C 
Distância entre linhas  30 – 40 cm  Temperatura ideal para o crescimento da raiz  16°C a 21°C 
Distância entre plantas  5 – 10 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 6,8 
Profundidade de sementeira  2 – 2 cm Ciclo da cultura  3 a 5 meses 
Tolerância à salinidade  Reduzida Tempo de germinação  12 a 15 dias 
Tolerância à acidez  Moderada Poder germinativo  3 anos 

  

      

Variedades Cenoura 

   Embalagens disponíveis:  

       •    Linha Standard : 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

       •    Linha Premium :  10g, 25g, 100g, 500g 

  Daucos carota L. 

Phaseolus        

Variedades Ciclo 
Folhas 

(cm) 
Forma 

Tamanho 
(cm) 

Particularidades 

Linha Standard 

Berlicum 3 
médio 
tardio 

40 cilíndrica 26 
variedade larga e comprida, de coloração laranja 
avermelhada, muito tenra e doce, de boa produção e 
resistente ao espigamento 

Flakke Regol 
médio 
tardio 

45 cónica 23  
variedade flakke muito produtiva e popular, produz 
raízes largas, de pele fina, muito tenras e de sabor 
adocicado, excelente para armazenamento 

Kuroda médio 55 
cónica- 

cilíndrica 
19  

planta tolerante ao calor, bastante adequada para os 
trópicos e subtrópicos, produz raízes com cerca de 3,5 
cm de diâmetro, de cor laranja intenso 

Nantes 2 
Castle 

precoce 35 cilíndrica 21 
variedade nantes aperfeiçoada e muito produtiva,  com 
raízes de sabor suave e boa coloração 

Nantes 5 
Naba 

precoce 35 cilíndrica 22 
variedade nantes selecionada, de raízes uniformes e 
suaves, de cor laranja avermelhada, muito tenras e de 
sabor adocicado 

Nantes 6  
Fancy 

precoce 35 cilíndrica 18 
variedade de maduração precoce e crescimento rápido, 
adaptável a vários tipos de solo e de larga conservação 

Nantes  
Especial 

médio 
tardio 

45 cónica 24 
variedade nantes aperfeiçoada de ótima qualidade, raiz 
bem configurada, pele fina de cor laranja avermelhada e 
sabor adocicado 

Nantes  
Expresso 

precoce 35 cilíndrica 18 
variedade nantes muito popular, bem configurada, pele 
suave, muito tenra e de bom sabor 

Nantes  
Melhorada 

precoce 30 cilíndrica 17 
variedade nantes de folhagem forte e vigorosa, 
resistente ao espigamento e muito produtiva 

Linha Premium 

Colmar 
médio 
tardio 

45 cónica 25 
variedade rústica, de elevado rendimento e boa para 
armazenamento, produz raízes largas e de ótimo sabor 
(semente selecionada) 

Kuroda 2 médio 55 cónica 19  
semente selecionada, de excelente qualidade e 
produção, planta muito adaptável, tolerante à 
alternaria, produz raízes largas de cor laranja intenso 
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A courgette, também conhecida como aboborinha, é uma planta anual, de crescimento compacto, 
embora pertença à mesma espécie que a abóbora, apresenta uma morfologia bastante diferente. 
Possui um sistema radicular menos desenvolvido e sofre mais com o défice hídrico. A courgette deve 
ser semeada em solos ricos em matéria orgânica e os frutos devem ser colhidos na sua fase inicial, 
com a flor ainda agarrada. Pode também ser cultivada em estufa. 
 

Nº de sementes por grama  5 – 8  Temperatura de germinação ideal  30°C a 35°C 
Distância entre linhas  100 – 200 cm  Temperatura do solo favorável  25°C a 35°C 
Distância entre plantas  60 – 150 cm Temperatura de vegetação ideal  20°C a 25°C 
Sementes por ha.  2 – 3 Kg Intervalo ótimo de pH  6 a 6,8 
Profundidade de sementeira  2 – 3 cm Ciclo da cultura  4 a 6 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  5 a 10 dias 
Tolerância à acidez  Moderada Poder germinativo  5 anos 

  

 

   Variedades Courgette 

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

•    Linha Híbrida F1   :     5g, 10g, 100g 

  Cucurbita pepo  

Phaseolus        

 

Na cultura da courgette, recomendamos a aplicação de:  
 

Cuagemax e Engormax 

 
 

Para mais informações visite:  

www.jisa.es 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor Forma Particularidades 

Linha Standard 

Black Beauty 50 
verde 
escura 

cilíndrica 
variedade de verão, de ótimo sabor, produz planta compacta de porte 
aberto e denso e frutos com cerca de 18 a 20 cm 

Verde HS 50 
verde 
médio 

cilíndrica 
variedade de verão, de ótimo sabor, produz planta compacta de porte 
aberto e denso e frutos com cerca de 18 a 20 cm 

Linha Hibrida 

Bassein F1 50 
verde 
escura 

cilíndrica 
excelente variedade, com cerca de 20 cm de comprimento, de boa 
qualidade e muto produtiva, resistente ao vírus do mosaico da courgette 

Brillante F1 55 
verde 
escura 

cilíndrica 
variedade de inverno, com bom poder de conservação, resistência ao 
vírus do mosaico da melancia e da courgette 

Diamant F1 53 
verde 
médio 

cilíndrica 
variedade compacta e semi ereta, com cerca de 18 a 21 cm, bastante 
adaptável ao ar livre e ao inverno, boa resistência ao frio 

Prolífic F1 52 
verde 
escuro 

cilíndrica 
planta vigorosa e compacta, produz frutos de cor verde escuro brilhante, 
superfície lisa e bom sabor 

 

Região Operação J F M A M J J A S O N D 

Entre Douro e 
Minho 

Plantação                         

Colheita                         

Algarve 
Plantação                         

Colheita                         

 

Plantação e Colheita da Courgette em Estufa 
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As couves de repolho são plantas herbáceas bienais e possuem um sistema radicular aprumado e 
superficial. Durante a fase vegetativa, o caule é curto e não ramificado. As folhas são normalmente 
espessas, dispostas em roseta numa primeira fase e formando posteriormente repolho. Na couve 
lombarda, a superfície do limbo é enrugada, enquanto nas outras couves de repolho é lisa. 
 

Nº de sementes por grama  250 – 400   Temperatura de germinação ideal  18°C a 25°C 
Distância entre linhas  60 – 70 cm  Temperatura de vegetação ideal (dia)  16°C a 18°C 
Distância entre plantas  30 – 50 cm Temperatura de vegetação ideal (noite)  10°C a 12°C 
Sementes por ha.  500 – 700 g Intervalo ótimo de pH  6,5 a 7,5 
Profundidade de sementeira  0,5 – 1 cm Ciclo da cultura  5 a 6 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  5 a 6 dias 
Tolerância à acidez  Reduzida Poder germinativo  3 a 4 anos 

 

 

 

 

  

Couve  

       Lombarda 

 

Brassica oleracea L. 

Phaseolus        

 

   Embalagens disponíveis: 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 

 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Particularidades 

Linha Standard 

Couve de 
Bruxelas 

90 
verde 
escuro 

variedade muito produtiva, forma pequenos repolhos redondos muito saborosos, 
semear usando uma distância de 60 a 70 cm entre linhas e de 35 a 60 cm entre plantas 

 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Porte 

Peso 
(Kg) 

Particularidades 

Linha Standard 

Couve da 
China 

70 
verde 
médio 

largo alto 1,5 – 3 
excelente variedade, forma repolho de forma cilíndrica, deve 
semear usando uma distância de 30 a 60 cm entre linhas e de 
25 a 35 cm entre plantas 

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor Forma 
Tamanho 

(cm) 
Particularidades 

Linha Standard 

Couve 
Rábano 

55 
verde 
claro 

globular 5 – 7  
variedade bastante adaptável, de bolbo rústico e de ótimo sabor, 
ideal para sopas e saladas, semear usando uma distância de 25 a 
35 cm entre linhas e de 25 a 45 cm entre plantas 

 

Couve Chinesa 
 

Couve Rábano 
 

Couve de Bruxelas 
 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Porte 

Peso 
(Kg) 

Particularidades 

Linha Standard 

Aubervilliers 
½ Pé 

70 
verde 
médio 

largo 1,8 – 2  
planta de ½ pé, forma repolho redondo médio, de folhas 
rugosas, resistente ao espigamento 

Virtudes  
½ Pé 

90 verde largo 2,5 – 3  
planta vigorosa, de ½ pé e muito produtiva, forma repolho 
globular firme de folhas rugosas 

Virtudes  
Pé Alto 

90 verde largo 2,5 – 3  
planta vigorosa, de pé alto e muito produtiva, forma repolho 
globular firme de folhas rugosas 

Savoy 
Chieftain 

85 
verde 
escuro 

largo 2 – 2,5  
excelente variedade, forma repolho achatado, de folhas 
rugosas, considerada a melhor couve lombarda 

 

   Embalagens disponíveis: 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 

 

   Embalagens disponíveis: 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 

 

   Embalagens disponíveis: 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 
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Couve  

       Repolho 

 

Brassica oleracea L. 

Phaseolus        

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 

•    Linha Premium  :     10g, 25g, 100g, 500g  

•    Linha Híbrida F1 :      2g, 25g, 100g 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Porte 

Peso 
(Kg) 

Particularidades 

Linha Standard 

Bacalan 
Frisada 

75 
verde 
médio 

médio 2 – 2,2 
resistente ao espigamento, forma repolho cónico e 
volumoso de folhas ligeiramente frisadas nas pontas 

Brunswick 90 
verde 
claro 

largo 2,5 – 4  
ótima variedade, com bom poder de armazenamento, 
forma repolho achatado de folhas lisas 

Coração de Boi 
Grande 

75 
verde 
médio 

médio  1,4 – 1,6 
cultivado todo o ano, forma repolho volumoso, cónico e 
compacto, aguenta bem o frio e resiste ao grelar 

Coração de Boi 
Pequeno 

60 
verde 

azulado 
pequeno 1 – 1,4  

cultivado todo o ano, bastante adaptável e resistente ao 
espigamento, forma repolho cónico e compacto  

Gigante das 
Hortas 

65 
verde 
médio 

médio 1,6 – 3  
variedade compacta, forma repolho esférico grande e 
uniforme, de folhas firmes 

Glória de 
Enkhuizen 

75 
verde 
médio 

médio 
largo 

2,5 – 3,5 
variedade muito resistente ao espigamento, forma 
repolho globular grande e uniforme 

Mercado de 
Copenhague 

65 
verde 
médio 

pequeno 1,5 – 2,4  
variedade  muito adaptável, forma repolho redondo, de 
folhas firmes, resistente ao espigamento 

Repolho  
da Holanda 

75 
verde 
médio 

médio 2,3 – 3  
variedade resistente ao frio e ao espigamento, forma 
repolho grande e redondo achatado 

Repolho  
Roxo 

75 roxo médio 1,5 – 2  
excelente variedade, resistente ao espigamento, forma 
repolho semi globular, ótimo para a confeção de saladas 

Linha Premium 

Coração de Boi 
Expresso 

65 
verde 
médio 

médio 1 – 1,8  
excelente variedade,  selecionada e de ótima qualidade, 
forma repolho cónico e compacto  

Linha Híbrida 

Balashi F1  65 
verde 

azulado 
largo 2,5 – 3  

variedade muito uniforme e firme, forma repolho semi 
redondo, ideal para trópicos e subtrópicos 

Bandung F1  60 
verde 

azulado 
médio 
largo 

1,8 – 2,5 
variedade de forte resistência ao calor e a elevada 
humidade, tolerante ao black root e à alternariose 

Glória F1 65 
verde 

azulado 
médio 1,5 – 2  

variedade muito adaptável, resistente à murchidão das 
plântulas, forma repolho globular de excelente sabor 

KK Cross F1 55 
verde 

azulado 
médio 
largo 

1,2 - 2 
plantas vigorosas, de elevada  tolerância o calor e ao 
black root, forma repolho semi achatado 

Marcambala F1 60 
verde 

azulado 
largo 2,5 – 3,5  

excelente variedade, muito produtiva, forma repolho 
redondo, uniforme e de ótimo sabor 

SL 3608 F1 60 
verde 
claro 

largo 2 – 2,5  
variedade produtiva, forma repolho redondo e firme, de 
bom sabor, resistente ao black root 

 



 

 

20 

As couves de folhas não formam repolho. Algumas couves de folhas, como o caso da couve galega, 
podem alcançar cerca de 2 metros de altura durante a fase vegetativa. Noutros casos, as folhas 
inserem-se num caule de entrenós curtos, dispostos em roseta. A couve tronchuda possui uma 
morfologia intermédia entre as couves de repolho e as couves de folhas, uma vez que o repolho é 
pouco firme e as folhas caracterizam-se pela acentuada espessura e suculência da nervura principal. 

 
  

Couve 

        Portuguesa  

        

 

Brassica oleracea L. 

Phaseolus        

 

   Embalagens disponíveis:       • Linha Standard : 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g     • Linha Premium  :  10g, 25g, 100g, 500g  

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor Particularidades 

Linha Standard 

Couve Galega – verde 
variedade de pé alto e folhas encrespadas, às quais durante o inverno se 
tornam muito tenras com o frio 

Couve Nabiça médio 
verde 
escuro 

variedade muito apreciada pelas suas folhas e pelos seus grelos tenros, 
bastante utilizada na culinária portuguesa 

Penca da Póvoa precoce 
verde 
claro 

variedade de pé alto e grande desenvolvimento, forma um pequeno 
repolho, possui um bom comportamento perante o frio e geadas 

Penca de Chaves precoce 
verde 
claro 

também conhecida como couve branca de chave ou couve manteiga, é 
uma variedade de caule curto, muito grande e resistente ao frio 

Penca de Mirandela precoce 
verde 
claro 

variedade de gomos grandes e cerrados, com folhas amplas e talos 
grossos de cor branca, adapta-se a quase todos os tipos de solo 

Penca Pão de Açúcar precoce 
verde 
claro 

variedade temporã,  de caule curto e folhas relativamente grossas com 
talos carnudos, adapta-se a vários tipos de solos  

Tronchuda  
Asa de Cântaro 

precoce 
verde 
escuro 

variedade temporã, com talos grossos brancos e muito folhuda,     
também conhecida como couve cedo vem 

Tronchuda  
Glória de Portugal 

médio 
verde 
claro 

variedade alta, forma  repolho irregular e folhas de tamanho grande, 
nervuradas e onduladas, possui um pedúnculo carnudo 

Tronchuda 
 Para Grelos 

médio verde 
variedade principalmente para finais de inverno, produz grelos                  
de ótima qualidade e sabor 

Tronchuda  
Portuguesa 

médio 
verde 
médio 

variedade alta, de grande porte, chegando a atingir 6 kg, forma repolho 
irregular muito tenro e saboroso e folhas grandes de talos brancos 

Linha Premium 

Couve Galega – verde 
semente selecionada e de excelente qualidade, com folhas muito 
apreciadas, ideais para caldo verde e esparregado 

Penca de Chaves precoce 
verde 
claro 

semente selecionada e de excelente qualidade, produz couves de pé 
curto, muito tenras e saborosas 

Tronchuda de Grelos médio verde 
semente especial, selecionada pela sua qualidade, produz couves ideais 
para a obtenção de grelos de excelente sabor  

Tronchuda Portuguesa médio 
verde 
médio 

semente selecionada e de excelente qualidade, produz couves de 
excelente sabor, ótimas para um cozido à portuguesa 
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Tanto a couve flor, como o brócolo são plantas herbáceas bienais, de sistema radicular superficial. O 
caule é curto e espesso e as folhas são mais estreitas e alongadas do que as das couves de repolho. A 
parte comestível é uma inflorescência imatura hipertrofiada, com milhões de meristemas apicais 
indiferenciados e de ramificações do pedúnculo. A cor da inflorescência varia consoante a variedade, 
podendo ser branca, verde, amarela ou roxa. 
 

Peso médio de 1000 sementes  2,2 – 2,9 g  Tolerância à acidez  Reduzida 
Nº de sementes por grama  350 – 450   Temperatura de germinação ideal  18°C a 25°C 
Distância entre linhas  60 – 80 cm  Temperatura de vegetação ideal  16°C a 18°C 
Distância entre plantas  40 – 60 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 7 
Sementes por ha.  500 – 700 g Ciclo da cultura  4 a 6 meses 
Profundidade de sementeira  0,5 cm Tempo de germinação  5 a 6 dias 
Tolerância à salinidade  Moderada Poder germinativo  5 anos 

 
 

 

 

 

Variedades Couve Flor 
 

Brassica oleracea L. 

Phaseolus        

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 
•    Linha Híbrida F1 :      2g, 25g, 100g 

Variedades Brócolo 
 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Tamanho Particularidades 

Linha Standard 

Calabrese 55 
verde 
escuro 

médio 
variedade produtiva e de bom rendimento, produz repolho 
homogéneo e compacto, com cerca de 75 cm 

Romanesco 90 
verde 

amarelado 
médio 

variedade de pé alto, de grande tamanho, com repolho em forma de 
pirâmide, boa resistência ao espigamento 

Linha Híbrida 

Balimo F1 75 
verde 

azulado 
médio 
largo 

variedade bastante produtiva, produz  repolho uniforme, com 
pequenos grânulos, resistente ao espigamento 

 
Na cultura da Couve Flor recomendamos a 

         aplicação de: 

Jisaquel Mo   

  Jisaquel Boro 

 

 

 
Para mais informações visite:  

     www.jisa.es 

 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor porte Particularidades 

Linha Standard 

Bola de Neve 65 branca largo 
variedade uniforme, bastante adaptável a climas quentes, com repolho de 
cabeça redonda e compacta 

Gigante de 
Nápoles 

95 branca largo 
variedade tardia, de planta rústica, com folhagem abundante e cabeça 
pesada e compacta 

Maravilha 4 
Estações 

75 branca médio 
variedade de forma arredondada, com cabeça volumosa de grão fino e 
apertado, resistente ao frio e ao calor 

Linha Híbrida 

Rocky F1 55 branca médio 
excelente variedade, de elevada tolerância ao calor e ao frio,  com repolho 
de cabeça redonda compacta, tolerância ao míldio 

 



 

 

22 

O espinafre é uma planta herbácea anual. O sistema radicular é aprumado, pouco ramificado e 
superficial. As folhas dispostas em roseta, são pecioladas e têm o limbo de forma ovalada, alongada 
ou pontiaguda. A superfície do limbo pode ser lisa ou apresentar rugosidades bolbosas semelhantes 
às da couve lombarda. 
 

Peso médio de 1000 sementes  8,7 – 12,5 g Tolerância à acidez  Reduzida 
Nº de sementes por grama  80 – 115   Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre linhas  20 cm  Temperatura de vegetação ideal  15°C a 20°C 
Distância entre plantas  12 cm Intervalo ótimo de pH  6,5 a 8 
Sementes por ha.  20 – 35 kg  Ciclo da cultura  2 a 3 meses 
Profundidade de sementeira  1 – 2 cm Tempo de germinação  5 a 7 dias 
Tolerância à salinidade  Moderada a Elevada Poder germinativo  4 anos 

 

  

 Variedades  

         Espinafre 

 

Na cultura do espinafre,  
recomendamos a utilização destes 2 produtos: 

Spinacia oleracea 

Phaseolus        

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 
•    Linha Premium  :       5g, 10g, 25g, 100g, 500g  

•    Linha Híbrida F1 :       2g, 25g, 100g 

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor Folhas Particularidades 

Linha Standard 

Gigante de 
Inverno 

45 
verde 
escuro 

lanceoladas 
variedade de primavera/inverno, de folhas ligeiramente onduladas de 
desenvolvimento rápido e muita resistência ao frio 

Gigante de 
Verão 

40 
verde 
médio 

triangulares 
excelente variedade de primavera/verão, de folhas largas de grande 
qualidade e elevada resistência ao espigamento 

Nova 
Zelândia 

65 
verde 
médio 

triangulares 
excelente variedade para trópicos e subtrópicos, de plantas largas e 
vigorosas com resistência ao calor e à seca 

Viroflay 40 
verde 
médio 

triangulares 
ótima variedade, de rápido desenvolvimento,  com resistência ao frio 
e muito produtiva, de folhas lisas e largas  

Linha Premium 

Matador 48 
verde 
escuro 

redondas 
variedade de forte rendimento, com resistência à subida da flor, 
produz folhas grossas ligeiramente rugosas e brilhantes 

Linha Híbrida 

Hudson F1 50 
verde 
médio 

redondas 
variedade muito produtiva, de crescimento rápido, resistente ao 
espigamento e vigorosa para inverno, produz folhas largas lisas 

PV 8178 F1 60 
verde 
médio 

lanceoladas 
variedade de primavera/verão muito resistente ao espigamento e 
bastante produtiva, resistência ao míldio 
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O espargo é uma planta herbácea perene. A parte subterrânea, designada por garra, é composta pelo 
rizoma e pelas raízes adventícias que emergem do rizoma. O rizoma contém gemas, que dão origem 
aos caules aéreos. Enquanto permanecem abaixo da superfície do solo, os caules designam-se por 
turiões. Estes constituem a parte comestível da planta.  
 

Nº de sementes por grama  40 – 50  Tolerância à acidez  Reduzida 
Distância entre linhas  20 – 30 cm  Temperatura de germinação ideal  22°C a 27°C 
Distância entre plantas  15 – 20 cm Temperatura ideal para produção de turiões  18°C a 25°C 
Profundidade de sementeira  3 – 4 cm Intervalo ótimo de pH  6,5 a 7,5 
Tolerância à salinidade  Elevada Poder germinativo  4 a 5 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

O funcho é uma planta herbácea vivaz, cultivada como anual para produção de folhas ou bienal, para 
produção de fruto. A raiz principal é espessa e profundante e ramificada. As folhas de inserção alterna 
possuem pecíolos lisos com uma base e bainha alargados e suculentos no caso do funcho hortense. 
Nas cultivares de funcho hortense, as bainhas das folhas tornam-se carnudas e sobrepõem-se, 
formando uma estrutura semelhante a um bolbo, com cerca de 10 a 15 cm de diâmetro. 

 

Nº de sementes por grama  200 – 300   Temperatura de germinação ideal  18°C a 20°C 
Distância entre linhas  30 – 50 cm  Temperatura de vegetação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre plantas  20 – 30 cm Ciclo da cultura  4 a 6 meses 
Profundidade de sementeira  0,5 – 1 cm Poder germinativo  3 a 4 anos 

 

 

Variedades Espargo 
 

Aspargus officinalis L. 

Phaseolus        

Variedades Particularidades 

Linha Standard 

Espargos  
Verdes 

excelente variedade, muito produtiva, de espargos lisos, de cor verde médio-escuro e com as pontas muito 
firmes mesmo com altas temperaturas, os espargos devem ser colhidos 2 anos depois da sementeira e 
após colheita, deve deixar a vegetação desenvolver-se livremente 

 

Variedades Ciclo Particularidades 

Linha Standard 

Romanesco tardio 
planta vigorosa e com folhagem verde, cabeça grande e redonda e bem compacta, com cerca de 
500 a 1000 gramas, tolerância à floração precoce 

Selvático médio 
planta vivaz, com cerca de 40/50 cm de porte, ótima para a confeção de pratos de peixe, 
marisco e saladas, combina bem com outros condimentos 

 

Foeniculum vulgare 

Phaseolus        

Variedades Funcho 
 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     5g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :      4g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  
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A melancia é a cultura cucurbitácea com maior produção a nível mundial. É de ciclo vegetativo anual e 
possui um sistema radicular extenso e relativamente profundo, com um predomínio de raízes nos 
primeiros 60 centímetros do solo. As flores são solitárias, pequenas e de corola amarela. O peso e 
tamanho do fruto são variáveis podendo ultrapassar os 25 Kg e atingir os 60 centímetros de 
comprimento. 
 

Peso médio de 1000 sementes  40 – 50 g Temperatura de germinação ideal  23°C a 28°C 
Nº de sementes por grama  20 – 25 Temperatura do solo favorável  20°C a 35°C 
Distância entre linhas  180 – 240 cm Temperatura de vegetação ideal  21°C a 30°C 
Distância entre plantas  60 – 90 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 7 
Profundidade de sementeira  2 – 4 cm Ciclo da cultura  3 a 5 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  6 a 8 dias 
Tolerância à acidez  Elevada Poder germinativo  4 anos 

 

 

 

Variedades  

Melancia 

 

Na cultura da melancia, 

recomendamos a aplicação de: 
 

Cuajemax 

 

Para mais informações visite:  
 

www.jisa.es 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard:    10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

•    Linha Híbrida F1:     2g, 25g, 100g 

  Citrullus lanatus 

Phaseolus        

 Inverno Primavera Verão Outono 

 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XII 

Sementeira   √ √ √ √       

Viveiro   √ √ √ √       

Transplante    √ √ √ √      

Colheita      √ √ √ √ √   

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(exterior) 

Forma 
Peso 
(Kg) 

Polpa Particularidades 

Linha Standard 

Congo 90 
raiada 
verde 

oblonga 12 – 16 
vermelha 
intensa 

frutos de casca grossa e elevada 
resistência ao transporte 

Crimson Sweet 85 
raiada 
verde 

redonda 
ovalada 

10 – 12 
vermelha 
intensa 

frutos bastante doces, de casca rija e 
de grande qualidade 

Klondike 85 
raiada 
verde 

oblonga 9 – 11 
vermelha 
intensa 

frutos compridos de casca rija e de 
grande qualidade 

Sugar Baby 80 
verde 
escura 

redonda 4 – 5 
vermelha 
intensa 

muito produtiva, com frutos médios, 
de casca rija e fina 

Super Baby 90 
raiada 
verde 

redonda 8 – 11  
vermelha 
intensa 

planta vigorosa, de frutos muito doces 
e sementes largas 

Linha Híbrida 

Barbette F1 70 
raiada 
verde 

redonda 6 – 8 
vermelha 
intensa 

frutos médios, elevada resistência à 
antracnose 

Crimson Sweet 
King F1 

80 
raiada 
verde 

redonda 
ovalada 

10 – 14 
vermelha 
intensa 

frutos grandes e muito doces, 
tolerante ao fusarium 

Negrita F1 80 negra redonda 8 – 10 
vermelha 
intensa 

variedade com elevada resistência ao 
fusarium e à antracnose 

SL 3609 F1 75 
raiada 
verde 

redonda 8 – 10  
vermelha 
intensa 

frutos doces, sem sementes, resistente 
ao fusarium e à antracnose 
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O melão é uma espécie herbácea anual, possui um sistema radicular aprumado em que a raiz 
pivotante pode atingir 1 metro de profundidade. Os caules podem ter um crescimento prostrado ou 
trepador. As folhas são inteiras, subcordadas, com 3 a 7 lóbulos, pubescentes. O fruto é um pepónio 
de forma esférica a ovoide ou alongada e coloração variável, conforme as variedades. 
 

Nº de sementes por grama  20 – 50  Temperatura de germinação ideal  24°C a 32°C 
Distância entre linhas  100 – 200 cm  Temperatura do solo favorável  20°C a 25°C 
Distância entre plantas  50 – 100 cm Temperatura de vegetação ideal  18°C a 24°C 
Sementes por ha.  1000 – 1500 g Intervalo ótimo de pH  6 a 7 
Profundidade de sementeira  2 – 3 cm Ciclo da cultura  3 a 5 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  6 a 8 dias 
Tolerância à acidez  Reduzida Poder germinativo  5 anos 

 

 

 Variedades  

Melão 

 

Na cultura do melão,  

recomendamos a  

aplicação de: 

Libamin Mix, Fosfito Potássico e 

Engormax 

 

Para mais informações visite:  
  

   www.jisa.es 

 

  Cucumis melo L. 

Phaseolus        

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(exterior) 

Forma 
Peso 
(Kg) 

Polpa Particularidades 

Linha Standard 

Amarelo 
Canário 

105 amarela oval 2 – 3 branca 
frutos muito doces, de pele lisa, com 
alguns sulcos e casca semidura 

Branco do 
Ribatejo 

105 branca oblonga 2 – 3 branca 
variedade de polpa branca esverdeada e 
muito doce e popular 

Pele de Sapo 100 verde oval 2 – 3,5 branca 
melão de verão, muito doce e de excelente 
sabor 

Rochet 
Temporão 

90 verde oval 1,8 – 2 branca 
melão de verão, com ótimo poder de 
conservação e muito aromático 

Tendral Tardio 110 verde oval 1,5 – 2 branca 
melão de inverno de muito boa 
conservação 

Linha Premium 

Branco do 
Ribatejo 

105 branca oblonga 2 – 3 branca 
semente selecionada e de elevada 
qualidade 

Tendral Tardio 110 verde oval 1,5 – 2 branca 
semente selecionada e de elevada 
qualidade, fruto de elevada durabilidade 

Valenciano 
Temporão 

95 verde oval 1,8 – 2 branca 
semente selecionada, elevada resistência 
ao transporte e de conservação média 

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

•    Linha Premium  :     10g, 25g, 100g, 500g 
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A meloa é uma variedade da espécie Cucumis melo L, a mesma espécie à qual pertence o melão e por 
isso, as particularidades da planta são muito semelhantes. Os frutos são de tamanho médio com casca 
lisa ou reticulada e polpa, geralmente, cor de salmão.  
 

Nº de sementes por grama  20 – 50  Temperatura de germinação ideal  24°C a 32°C 
Distância entre linhas  100 – 200 cm  Temperatura do solo favorável  20°C a 25°C 
Distância entre plantas  50 – 70 cm Temperatura de vegetação ideal  18°C a 24°C 
Densidade em estufa tutorada  2 plantas/metro-2 Intervalo ótimo de pH  6 a 7 
Profundidade de sementeira  2 – 3 cm Ciclo da cultura  3 a 5 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  6 a 8 dias 
Tolerância à acidez  Reduzida Poder germinativo  5 anos 

 

 

 Variedades Meloa 

 

Plantação e Colheita da Meloa em Estufa 
 

  Cucumis melo L. 

Phaseolus        

 

Na cultura da meloa,  

recomendamos a  aplicação de: 

Jisamar e Jisafol 11-6-32 

 

 

 
Para mais informações visite:  

  

www.jisa.es 

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 

•    Linha Premium  :     10g, 25g, 100g, 500g  

•    Linha Híbrida F1 :      2g, 25g, 100g 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(exterior) 

Forma 
Peso 
(Kg) 

Polpa Particularidades 

Linha Standard 

Ananás da 
América 

100 
laranja 
listada 

oval 2 – 2,5  
branca/ 
salmão 

bastante adaptável, com frutos muito 
doces, cultivo ao ar livre e em túnel 

Charentais  85 
verde 
listada 

redonda 1 – 1,5 salmão 
amadurecimento rápido e muito doce, 
recomendada para estufa e ar livre 

Hale’s Best 
Jumbo 

90 
verde 
listada 

oval 1,5 – 1,8 salmão 
muito adaptável, com frutos de bom 
sabor, para cultivo ao ar livre 

Hortelão 90 
creme 
listada 

redonda 1,5 – 1,8 salmão 
frutos muito apreciados, para cultivo ao 
ar livre 

Linha Premium 

Perlita 85 – 90 
creme 

rendilhada 
redonda 1,2 – 1,8 salmão 

frutos rugosos de polpa firme, resistente 
ao míldio e ao oídio, semente selecionada 

Linha Híbrida 

Gália F1  80 – 90 amarela redonda 1 – 2 verde 
frutos muito aromáticos e de excelente 
sabor, resistente ao fusarium e ao míldio 

 

Região Operação J F M A M J J A S O N D 

Entre Douro 
e Minho 

Plantação                         

Colheita                         

Ribatejo e 
Oeste 

Plantação                         

Colheita                         

Algarve 
Plantação                         

Colheita                         
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O milho-doce é uma gramínea herbácea de ciclo anual. O sistema radicular é fasciculado e, na planta 
adulta, composto por raízes adventícias que se formam entre o 2º e 7º nó e que se estendem até 
cerca de 1 metro em torno da planta. O caule é colmo e as folhas sésseis, paralelinérveas, com gemas 
axilares. O fruto é uma cariopse. Em adulta, a planta pode atingir mais de 2 metros de altura. 
 

Nº de sementes por grama  3 – 6 Temperatura de germinação ideal  21°C a 27°C 
Distância entre linhas  60 – 100 cm  Temperatura de vegetação ideal  20°C a 30°C 
Distância entre plantas  15 – 35 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 7 
Sementes por ha.  30 – 60 Kg Ciclo da cultura  2 a 3 meses 
Profundidade de sementeira  2 – 4 cm Tempo de germinação  4 a 6 dias 
Tolerância à salinidade e acidez  Moderada Poder germinativo  2 anos 

  

  

.   Variedades Milho Doce 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

•    Linha Premium  :     10g, 25g, 100g, 500g 

•    Linha Híbrida F1   :   10g, 100g 

Zea mayz L. 

Phaseolus        

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(espiga) 

Tamanho 
(cm) 

Comp. 
(planta) 

Particularidades 

Linha Standard 

Milho Doce HS 75 amarelo 20 x 4 1,50 m 
variedade semiprecoce, vigorosa e de boa produção, 
indicada para horta familiar, produz espigas com 
cerca de 8 filas de grãos, muito doces 

Golden Bantam 75 amarelo 20 x 4  1,50 m  
excelente variedade, temporã, de sabor doce, 
indicada para horta familiar, produz espigas com 
cerca de 8 filas de grãos, tolerância a bactérias 

Linha Premium 

Milho Para 
Pipocas 

90 laranja 16 x 3 1,50 m 
variedade muito produtiva, com espigas de grãos 
pequenos, uniformes e pontiagudos, ideais para 
pipocas 

Linha Hibrida 

Golden Cross 
Bantam F1 

85 amarelo 20 x 5 1,75 m 
variedade bastante produtiva, tolerante ao stewarts 
wilt, produz espigas levemente pontiagudas, com 
cerca de 13 filas de grão e de sabor muito doce 

Jubilee F1 80 amarelo 21 x 4 2,20 m 
variedade muito popular, adaptável e produtiva, de 
espigas com cerca de 16 a 20 filas de grãos muito 
doces e tenros, tolerância ao stewarts wilt 

WAV 209 F1 82 amarelo 22 x 4 2,10 m 
variedade muito robusta e resistente, produz 
espigas de excelente cobertura, com cerca de 18 a 
20 filas de grãos, tolerante a muitas doenças 

X-52 F1 80 amarelo 20 x 4 2,20 m 
variedade muito adaptável e de sabor distinto, 
produz espigas com cerca de 16 a 20 filas de grãos 
muito tenros, resistência a muitas doenças 

 
Na cultura do milho,  

recomendamos a utilização de semeador 
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O nabo possui um sistema radicular aprumado, carnudo e pode assumir várias formas, consoante as 
cultivares. A raiz pode ter coloração uniforme ou ser bicolor, sendo o branco e o roxo as cores mais 
comuns. As folhas são ásperas e pubescentes. As flores, de corola amarela, encontram-se agrupadas 
numa haste floral, que resulta do alongamento dos entrenós do caule. 
 

Peso médio de 1000 sementes  2 – 2,5 g Tolerância à acidez  Moderada 
Nº de sementes por grama  400 – 500  Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre linhas  20 – 30 cm Temperatura de vegetação ideal  15°C a 20°C 
Distância entre plantas  10 – 20 cm Intervalo ótimo de pH  6,5 a 7 
Sementes por ha.  2 – 3 kg Ciclo da cultura  2 a 3 meses 
Profundidade de sementeira  0,5 – 1 cm Tempo de germinação  3 a 6 dias 
Tolerância à salinidade  Reduzida Poder germinativo  4 anos 

 

 

 

Nabos e Nabiças 

Brassica rapa 

Nabo Greleiro 

   Emb. disponíveis:  • Linha Standard : 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g   • Linha Premium  :  10g, 25g, 100g, 500g  

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(planta) 

Particularidades 

Linha Standard 

Nabo Greleiro 
 45 Dias 

45 
verde 

intenso 
planta vigorosa e muito ramificada, de desenvolvimento rápido e ciclo precoce, 
não produz cabeça, ideal para produção de grelos a curto prazo 

Nabo Greleiro  
60 Dias 

60 
verde 

intenso 
planta vigorosa, de ciclo médio, muito apreciada pela qualidade dos seus grelos 
e pela sua forte produção, não produz cabeça 

Nabo Greleiro  
90 Dias 

90 
verde 

intenso 
planta vigorosa, de ciclo tardio, indicada para uma produção de folhagem e 
grelos grandes e bem definidos, não produz cabeça 

Nabo Greleiro 
Temporão 

45 
verde 

intenso 
variedade nacional, de forte rendimento, para uma boa produção de grelos de 
bom sabor e tamanho, não produz cabeça 

Linha Premium 

Nabo Greleiro  
60 Dias 

60 
verde 

intenso 
semente especial, selecionada e de excelente qualidade, produz grelos bem 
definidos e de ótimo sabor,  

 

   Emb. disponíveis:  • Linha Standard : 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g   • Linha Premium  :  10g, 25g, 100g, 500g  

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(raiz) 

Forma 
(raiz) 

Particularidades 

Linha Standard 

Nabiça de Rama 45 branca alongada 
variedade de folhagem abundante, possui folhas tenras e macias de 
cor verde e excelente sabor  

Nabiça  
Rama de Nabo 

55 branca oblonga 
variedade semelhante ao nabo raça martelo, possui  folhagem 
vigorosa e relativamente curta, ótima para sopas e esparregado 

Nabo  
Bola de Neve 

50 branca redonda 
planta vigorosa, cultivada todo o ano, possui raiz de pele lisa, com 
cerca de 8 cm de diâmetro, de sabor suave e delicioso 

Nabo Inglês 
Comprido 

50 roxa cilíndrica 
possui raiz roxeada no topo, de polpa saborosa, muito apreciada na 
cozinha portuguesa, também conhecida como corno de boi 

Nabo Purple Top 
White Globe 

50 roxa globular 
muito adaptável, de raiz roxeada no topo, com polpa estaladiça e 
muito tenra, considerado o rei dos nabos no mercado fresco 

Nabo Raça 
Martelo 

57 branca oblonga 
variedade muito popular, cultivada todo o ano, produz raiz tenra, 
de sabor doce e pequenas folhas macias verde escuro 

Nabo Roxo  
60 Dias 

60 roxa globular 
variedade temporã, de raiz branca, roxeada no topo, possui pele 
lisa e uma boa capacidade de conservação após a colheita 

Nabo  
São Cosme 

45 branca redonda 
variedade nacional muito rústica e bastante apreciada pela 
produção de grelos muito saborosos e em grande quantidade 

Linha Premium 

Nabiça de  
Rama 

45 branca alongada 
seleção especial, apurada para aproveitamento das folhas, ideal 
para sopas e esparregado, semente selecionada 

Nabo Roxo  
60 Dias 

60 roxa globular 
semente selecionada e de elevada qualidade, produz nabos tenros, 
de excelente sabor e de muito boa capacidade de conservação 
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O pepino possui um sistema radicular aprumado, denso e relativamente superficial, os caules são 
herbáceos, angulosos, flexíveis, prostrados ou trepadores por meio de gavinhas não ramificadas, 
presentes em cada nó. As folhas são simples, pentagonais ou, mais raramente, trilobadas, de 
nervação palminérvea e de inserção alterna. O fruto é um pepónio de forma cilíndrica a oblonga. 
 

Peso médio de 1000 sementes  20 – 35 g  Temperatura de germinação ideal  27°C 
Distância entre linhas  100 – 200 cm  Temperatura do solo favorável  20°C a 22°C 
Distância entre plantas  50 – 100 cm Temperatura de vegetação ideal  20°C a 25°C 
Sementes por ha.  300 – 600 g Intervalo ótimo de pH  6 a 6,8 
Profundidade de sementeira  2,5 – 3 cm Ciclo da cultura  4 a 6 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  4 a 7 dias 
Tolerância à acidez  Moderada Poder germinativo  5 anos 

 

 

 

Variedades Pepino 
 

Cucumis sativus L.         

Phaseolus        

1 – Virus do Mosaico do Pepino       

2 – Virus do Mosaico da Melancia       

3 – Mancha Angular       

4 – Crosta e Gomose     

5 – Antractonse       

6 – Míldio       

7 – Oídio 
 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor Pele 
Tamanho 

(cm) 

Resistências/ 
Tolerâncias 

Particularidades 

Linha Standard 

Ashley 60 
verde 
forte 

espinhosa 19 x 6 6 
variedade produtiva, de frutos 
suaves e saborosos 

Branco Wonder 60 branca espinhosa 18 x 6 – 
variedade de excelente qualidade, o 
melhor para cortar 

China 60 
verde 
clara 

suave 30 x 5 – 
frutos muito compridos e de sabor 
excelente 

Cornichon 55 
verde 
clara 

verrugosa 15 x 6 1 
frutos pequenos, muito bons para 
conserva 

Inglês  
Comprido 

68 
verde 
forte 

suave 30 x 5 – 
frutos muito longos, lisos e de sabor 
excelente 

Maravilha do 
Mercados 

64 
verde 
escura 

espinhosa 20 x 5 – 
variedade muito atrativa e bastante 
produtiva 

Marketmore 76 65 
verde 
escura 

espinhosa 22 x 6 1, 4, 6, 7 
variedade produtiva, com frutos de 
polpa compacta e saborosa 

Linha Premium 

Esmerald 68 
verde 
escura 

espinhosa 
ligeira 

24 x 6  1, 4, 6, 7 
planta vigorosa, muito produtiva e 
resistente, semente selecionada 

Poinsett 76 65 
verde 
escura 

espinhosa 20 x 6  3, 4, 5, 6, 7 
ótima ao corte e de múltiplas 
resistências, seleção especial 

Linha Híbrida 

Ashley F1 55 
verde 
forte 

espinhosa 19 x 4 3, 4, 6, 7 
frutos suaves, de sabor excelente e 
com elevada produção 

Beit Alpha F1 58 
verde 
forte 

suave 15 x 5 1, 2 
variedade muito produtiva e de 
sabor excelente 

SL 3117 F1 50 
verde 
escura 

suave 23 x 6,5 1, 3, 6, 7 
planta muito vigorosa, de cobertura 
excelente e muito produtiva 

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 

•    Linha Premium  :     10g, 25g, 100g, 500g  

•    Linha Híbrida F1 :      2g, 25g, 100g 
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A planta do pimento é uma herbácea perene, cultivada como anual em regiões de clima temperado. 

Possui um sistema radicular aprumado e pouco desenvolvido. As folhas, de inserção alterna, são 

inteiras, peninérveas, ovadas ou lanceoladas e glabras. As flores são completas, normalmente 

solitárias, de corola simpétala rodada, com 5 a 7 pétalas. O fruto é uma baga oca, de cor vermelha ou 

amarela, quando madura, com forma e tamanho muito variáveis. 

 

 

Peso médio de 1000 sementes ���� 5 – 8,3 g Temperatura de germinação ideal ���� 25°°°°C 

Nº de sementes por grama ���� 120 – 200 Temperatura de vegetação ideal (dia) ���� 20°°°°C a 25°°°°C 

Distância entre linhas ���� 80 – 100 cm Temperatura de vegetação ideal (noite) ���� 16°°°°C a 18°°°°C 

Distância entre plantas ���� 40 – 50 cm Intervalo ótimo de pH ���� 6 a 7 

Profundidade de sementeira ���� 1 cm Ciclo da cultura ���� 6 a 9 meses 

Tolerância à salinidade ���� Moderada Tempo de germinação ���� 3 a 5 dias 

Tolerância à acidez ���� Moderada Poder germinativo ���� 3 a 4 anos 

 

 

 

 

 

 

Capsicum annuum L. 

Phaseolus        

Pimento  

       Picante 

 

Plantação e Colheita do Pimento em Estufa 

 

Aplicar o Previcur sob a forma de rega, a seguir à sementeira, 
 

Para mais informações visite: 
 

www.cropscience.bayer.com 

Na fase de viveiro, no combate ao damping-off ou murchidão das plântulas, recomendamos a aplicação de: 
 

 Previcur 

Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 
 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Forma 

Tamanho 
(cm) 

Particularidades 

Linha Standard 

Cayenne 70 
verde/ 

vermelho 
cónica 14 x 1,7 

planta bastante produtiva, com frutos 

muito picantes 

Jalapeno M 75 
verde/ 

vermelho 
cónica 8 x 4 

frutos largos em forma de bala, saborosos 

e  picantes 

Padron 70 
verde/ 

vermelho 
cónica 6 x 2 

variedade muito popular em Espanha, de 

frutos moderadamente picantes 

Red Cherry 75 
verde/ 

vermelho 
redonda 4 x 3 

planta muito produtiva, de fortificação 

contínua e frutos extremamente picantes 

Serrano 75 
verde/ 

vermelho 
cónica 6 x 1,5 

planta atrativa, de frutos muito picantes 

em forma de bala 

 

Região Operação J F M A M J J A S O N D 

Entre Douro 

e Minho 

Plantação                         

Colheita                         

Ribatejo e 

Oeste 

Plantação                         

Colheita                         

Algarve 
Plantação                         

Colheita                         
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Pimento 

Doce 

 

PVY : Vírus Y da Batata       

TMV : Vírus do Mosaico do Tabaco    

Capsicum annuum L. 

Phaseolus        

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Forma 

Tamanho 
(cm) 

Particularidades 

Linha Standard 

Allbig 75 
verde/ 

vermelho 
quadrada 10 x 10 

planta baixa, folhosa, de frutos doces e muito 

produtiva 

Amarelo d’Asti 75 
verde/ 

amarelo 
quadrada 13 x 12 

variedade vigorosa e muito produtiva, de 

frutos muito doces 

California Wonder 75 
verde/ 

vermelho 
quadrada 10 x 9 

utilizado para conserva e culinária 

resistente ao vírus TMV e tolerante a PVY 

Calfornia 

Wonder Yellow 
75 

verde/ 

amarelo 
quadrada 9 x 9 

excelente condimento, muito apreciado, 

realça o sabor dos alimentos 

Catalão 80 
verde/ 

vermelho 
retangular 18 x 6 

frutos espanhóis, muito utilizados em 

culinária e conserva, resistente ao PVY 

Corno de Toro 

Amarelo 
75 

verde/ 

amarelo 
cónica  20 x 5 

pimento italiano, de plantas largas e frutos 

amarelos extra longos 

Corno de Toro 

Vermelho 
75 

verde/ 

vermelho 
cónica 20 x 5 

pimento italiano, de plantas largas e frutos 

vermelhos extra longos 

Doce de Espanha 80 
verde/ 

vermelho 
retangular 18 x 6 

variedade muito apreciada na culinária 

portuguesa, elevada resistência ao PVY 

Marconi Vermelho 70 
verde/ 

vermelho 
retangular 19 x 6 

frutos italianos longos, ótimos para saladas e 

conservas 

SL 1270 70 
verde/ 

vermelho 
retangular 18 x 9 

frutos médio longos de paredes grossas 

(5mm), recomendado para assar 

Yolo Wonder 75 
verde/ 

vermelho 
quadrado 10 x 9 

planta muito adaptável, frutos firmes para 

uso tradicional, resistente ao vírus TMV 

Linha Premium 

Calfornia 

Wonder Yellow 
75 

verde/ 

amarelo 
quadrada 9 x 9 

semente de seleção e elevada qualidade, 

resistente a TMV 

Marconi Vermelho 70 
verde/ 

vermelho 
retangular 19 x 6 semente selecionada e de elevada qualidade 

Ponderosa 75 
verde/ 

vermelho 
quadrada  10 x 10 

resistente a PVY e de elevada tolerância a 

TMV, semente de seleção especial 

Linha Híbrida 

Lamuyo Type F1 75 
verde/ 

vermelho 
retangular 14 x 9  

planta rústica de produção abundante e 

elevada resistência ao TMV 

SL 3611 F1 72 
verde/ 

vermelho 
quadrada 10 x 10 

planta muito adaptável e resistente a 

antracnose, míldio, TMV e murchidão 

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 
•    Linha Premium  :     10g, 25g, 100g, 500g  
•    Linha Híbrida F1 :      2g, 25g, 100g 
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O quiabo é uma planta tropical da família da malva. O fruto é uma cápsula fibrosa cheia de sementes 
brancas redondas. A planta possui caule semilenhoso, folhas verdes grandes e pode atingir cerca de 3 
metros de altura. 
 

Nº de sementes por grama  15 – 25    Temperatura de germinação ideal  18°C a 25°C 
Distância entre linhas  60 – 90 cm  Intervalo ótimo de pH  6 a 6,8 
Distância entre plantas  45 – 60 cm Ciclo da cultura  2 a 3 meses 

Profundidade de sementeira  2 – 3 cm Tempo de germinação  10 dias 

Sementes por ha.  8 – 10 kg Poder germinativo  3 a 4 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rucola é uma planta herbácea, anual, com hábito em roseta e de folhas profundamente lobadas. A 
corola é branca ou com tonalidade amarelada. As síliquas são eretas. A rucola é uma cultura de 
estação fresca, que pode ser cultivada tanto em estufa como ao ar livre. 

 

 

Variedades Quiabos 
 

Hibiscus escuulentus 

Phaseolus        

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
Tamanho 

(cm) 
Particularidades 

Linha Standard 

Clemson 
Spineless 

60 
verde 
claro 

15 – 18 
variedade bastante adaptável, frutos compridos, de forma hexagonal e 
cónica, com arestas lisas sem espinhos 

Esmerald 55 
verde 
escuro 

15 – 20  
planta vigorosa, podendo atingir 1,5m de altura, produz vagens redondas, 
alargadas, sem espinhos e muito tenras 

Pusa  
Sawani 

60 
verde 
médio 

15 – 20  
excelente variedade para zonas quentes e húmidas, tolerante ao vírus do 
mosaico do quiabo, produz frutos de bom sabor 

Linha Híbrida 

Star F1 52 
verde 
escuro 

15 – 20  
planta vigorosa e muito produtiva, de tamanho médio alto, folhas largas 
e frutos suaves, sem espinhos, muito saborosos 

 

Variedades Particularidades 

Linha Standard 

Cultivata 
variedade rústica, de crescimento rápido e resistência ao espigamento, produz folhas de cor verde 
brilhante e recortadas, possui sabor forte, muito acentuado e agradável 

Selvática 
planta bastante aromática, de sabor intenso, com folhas compridas, ideal para saladas, molhos e 
coberturas de pizzas, cresce depressa depois das folhas serem cortadas 

 

Eruca versicaria 

Phaseolus        

Variedades Rucola 
 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     5g, 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 

•    Linha Híbrida F1  :    10g, 25g, 100g 
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O rabanete cultiva-se pela sua raiz. A planta é anual e de raiz aprumada e carnuda, com coloração 
entre o branco e o vermelho. As folhas dispõem-se em roseta. Na fase reprodutiva, o caule alonga-se, 
podendo atingir cerca de 1 metro de atura ou mais, nalguns casos de rábano. As flores têm corola 
branca. 
 

Peso médio de 1000 sementes  8,3 – 12,5 g Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Nº de sementes por grama  80 – 120 Temperatura do solo favorável  20°C a 35°C 
Distância entre linhas  10 – 20 cm Temperatura de vegetação ideal  18°C a 22°C 
Distância entre plantas  5 – 10 cm Intervalo ótimo de pH  5,5 a 7 
Profundidade de sementeira  0,5 – 1 cm Ciclo da cultura  1 a 3 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  4 a 6 dias 
Tolerância à acidez  Moderada Poder germinativo  4 anos 

 

 

 Variedades Rabanete 

Raphanus sativus L. 

Phaseolus        

Variedades Rábano 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(raiz) 

Forma 
(raiz) 

Particularidades 

Linha Standard 

Rábano 
Vermelho 

30 
vermelho 
intenso 

cilíndrica 
ótima variedade, de raiz comprida, até 22 cm e polpa branca muito 
tenra e de excelente sabor, boa resistência ao apodrecimento, 
possui folhagem vigorosa e pode ser cultivada todo o ano 

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(raiz) 

Forma 
(raiz) 

Particularidades 

Linha Standard 

Cherry Bell 20 
vermelho 
brilhante 

redonda 
variedade temporã, de raiz com cerca de 3 cm de diâmetro, 
polpa branca firme, estaladiça e suave e folhagem curta, 
verde escura, pode ser cultivado todo o ano 

Comprido  
Ponta Branca 

25 
vermelho 

ponta branca 
oblonga 

excelente variedade para horta familiar, pode ser cultivado 
todo o ano,  possui raiz comprida de polpa branca, muito 
tenra, doce e consistente e folhagem média 

Mercado de 
Copenhague 

30 
vermelho 

ponta branca 
globular 

variedade bastante decorativa, pode ser cultivada durante 
todo o ano, possui folhagem média e raiz de polpa branca, 
bastante firme, tenra e de excelente sabor 

Linha Premium 

Beret 30 
vermelho 
intenso 

redonda 
excelente variedade, de folhagem vigorosa, pode ser 
cultivada todo o ano, possui raiz até 5 cm de diâmetro, de 
polpa branca extra firme e saborosa, semente selecionada 

 
   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

•    Linha Premium  :     10g, 25g, 100g, 500g 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  
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O tomateiro é uma planta herbácea de estatura arbustiva, perene, mas cultivada como anual. O 
sistema radicular é aprumado. As folhas têm inserção alterna, são compostas, imparipinuladas, com 7 
a 9 folíolos pubescentes. As flores são completas e de corola amarela. O fruto é uma baga de peso e 
forma variáveis. 
 

Peso médio de 1000 sementes  2,9 – 3,3 g Temperatura de germinação ideal  18°C a 24°C 
Nº de sementes por grama  300 – 350 Temperatura do solo favorável  15°C a 24°C 

Distância entre linhas  80 – 100 cm Temperatura de vegetação ideal (dia)  22°C a 25°C 
Distância entre plantas  30 – 50 cm Temperatura de vegetação ideal (noite)  15°C a 18°C 
Sementes por ha.  150 – 200 g Temperatura de maturação do fruto ideal  15°C a 22°C 

Profundidade de sementeira  0,5 – 1 cm Intervalo ótimo de pH  6 a ,5 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  5 a 8 dias 
Tolerância à acidez  Moderada Poder germinativo  4 a 5 anos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crescimento 

     Indeterminado 
 

Lycopersicum sculentum 

 

 

Região Operação J F M A M J J A S O N D 

Entre Douro e 
Minho 

Plantação                         

Colheita                         

Ribatejo e Oeste 
Plantação                         

Colheita                         

Algarve 
Plantação                         

Colheita                         

 

Plantação e Colheita do Tomate em Estufa 

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g •    Linha Premium  :       2g, 10g, 25g, 100g 

Na cultura do tomate, recomendamos  

    a aplicação de: 

     Nutrijisa Calcio 

 

No combate à Tuta absoluta, 
aconselhamos a aplicação de: 

Affirm 

Para mais informações  

visite:  
 

www.syngenta.com 

 

Para mais informações  

visite:  
 

www.jisa.es 

 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Forma 

Peso 
(g) 

Particularidades 

Linha Standard 

Coração de Boi 75 rosa coração 200 
frutos muito saborosos e com poucas sementes, 
variedade ótima para saladas 

Gardener’s  
Delight 

65 vermelha redonda 30 
frutos, pequenos, tipo cereja, muito utilizados em 
cocktails, ótimo para estufa ou ar livre 

Maravilha dos 
Mercados 

80 vermelha 
redonda 
achatada 

200 
frutos de tamanho médio, muito populares e 
apreciados, resistente ao fusarium 

Marmande VF 75 vermelha achatada 165 
variedade precoce, muito saborosa, resistente ao 
fusarium e ao verticillium 

Rei dos 
Temporões 

70 vermelha achatada 160 
fruto temporão, largo, ótimo para saladas, 
resistente ao fusarium 

Saint-Pierre 85 vermelha achatada 190 
forte crescimento e muito boa qualidade, elevada 
resistência ao fusarium e à cercosporiose 

Tropic VF 80 vermelha achatada 240 
muito produtivo, resistente ao fusarium, verticillium 
e ao vírus do mosaico do tabaco 

Linha Premium 

Coração de Boi 75 rosa coração 200 
semente coração de boi selecionada e de elevada 
qualidade 
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Crescimento 

     Determinado 
 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 

•    Linha Premium  :       2g, 10g, 25g, 100g 

•    Linha Híbrida F1 :       1g, 10g, 25g, 100g 

Lycopersicum sculentum 

 

 
Variedades 

Ciclo 
(Após TP) 

Cor Forma 
Peso 

(g) 
Particularidades 

Linha Standard 

Ace 55 VF 80 vermelha redonda 170 
frutos firmes ótimos para saladas e temperos resistente 
ao fusarium, verticillium e alternaria 

Chico 70 vermelha oval 60 
variedade tipo roma, de plantas compactas e tolerante 
ao calor, resistente ao verticillium 

Gartenperle 65 vermelha redonda 20 
frutos pequenos e compactos tipo cereja, de maturação 
muito precoce, ideais para cultivo ao ar livre 

Marglobo VF 80 vermelha achatada 195 
planta produtiva, adaptada a climas húmidos com 
frutos ótimos para temperos, resistente ao fusarium 

Red Cherry 65 vermelha redonda 25 
pequenos frutos redondos, tipo cereja, de maturação 
muito precoce e de ótimo sabor 

Rio Grande VF 80 vermelha oval 110 
plantas largas com frutos grandes e firmes, resistente ao 
fusarium e ao verticillium 

Roma VFN 80 vermelha  oval 70 
variedade produtiva e excelente para caldas, resistente 
ao fusarium e ao verticillium 

Linha Premium 

Balarga 85 vermelha achatada 300 
frutos muito largos e firmes, resistente ao fusarium e ao 
verticillium, semente selecionada 

Castlebar 70 vermelha redonda 140 
variedade precoce, de elevada resistência ao fusarium e 
ao verticillium, semente selecionada 

Elgon 80 vermelha oval 85 
variedade rústica, com resistência ao fusarium, 
verticillium e stemphylium, semente selecionada 

Roma Gigante 
VFN 

80 vermelha oval 80 
excelente variedade para massas e puré, resistente ao 
fusarium, verticillium e a nematoides, semente especial 

Linha Híbrida 

Mana F1 75 vermelha redonda 300 
planta produtiva, de frutos firmes, tolerantes ao 
fusarium, verticillium e yellow leaf curl virus 

Rio Grande F1 80 vermelha retangular 110 
frutos em forma de ameixa muito firmes e uniformes, 
resistente ao fusarium e ao verticillium 

SL 3610 F1 100 vermelha achatada 240 
variedade muito produtiva e saborosa e de elevada 
resistência ao fusarium, verticillium e a nematoides 

SL 3615 F1 65 vermelha oval 120 
frutos uniformes e firmes, resistente ao fusarium, 
verticillium, stemphylium e a nematoides 

SL 3620 F1 80 vermelha oval 125 
plantas fortes e muito produtivas, resistência ao 
transporte e ao fusarium, verticillium e nematoides 
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A ervilha é uma espécie herbácea anual, possui um sistema radicular aprumado e relativamente frágil 
e superficial. O caule é cilíndrico e apresenta um crescimento indeterminado. As flores típicas da 
espécie são compostas, com dois ou três pares de folíolos, um par de estípulas bem desenvolvidas na 
base do pecíolo e três a cinco gavinhas na extremidade. 
 

Peso médio de 1000 sementes  160 – 200 g Tolerância à salinidade e acidez  Moderada 
Número de sementes por grama  5 – 6  Temperatura de germinação ideal  20°C a 24°C 

Distância entre linhas (rasteira)  30 – 40 cm  Temperatura de vegetação ideal  13°C a 18°C 
Distância entre plantas (rasteira)  5 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 7,5 
Distância entre linhas (de trepar)  80 – 120 cm  Ciclo da cultura  2 a 4 meses 
Distância entre plantas (de trepar) 50 cm Tempo de germinação  5 a 10 dias 
Profundidade de sementeira  2 – 4 cm Poder germinativo  3 anos 

 

 Variedades  

Ervilha 

 

   Embalagens disponíveis: 100g, 250g, 500g, 1Kg, 5Kg, 25Kg
  

Pisum sativum L. 

Phaseolus        

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Vagem 
Particularidades 

Comp. Forma Grãos 

Consumo em grão 

Exzellenz 62 11cm cilíndrica 8 – 9  
variedade extra temporã rasteira de excelente sabor, 
tolerante à podridão radicular 

Imperial 70 9cm cilíndrica 7 – 8  
planta anã rustica, com vagens de grãos lisos verde 
escuros de bom sabor 

Jumbo 75 12cm cilíndrica 9 – 10  
½ palha, de grãos rugosos verde escuros de bom 
sabor, ótima produção, resistente ao fusarium 

Maravilha de 
Kelvedon 

60 9cm cilíndrica 8 – 9  
variedade anã tradicional, muito adaptável,  de 
grãos rugosos verde escuros, tolerante ao míldio  

Premium 7 
Semanas 

55 9cm cilíndrica 7 – 8  
anã, com vagens de grãos rugosos verde escuros, 
resistente ao vírus do mosaico do feijão amarelo 

Progresso 9 62 10cm cilíndrica 8 – 10  
planta anã temporã de ótima produção, com grãos 
rugosos verde escuros, suaves e de boa qualidade 

Rondo 75 11cm cilíndrica 9 – 10  
½ palha, muito popular, de grãos rugosos verde 
escuros de bom sabor, resistente ao fusarium 

Star 9 62 10cm cilíndrica 8 – 10 
progresso 9 melhorada, com grãos rugosos verde 
escuros, de ótima produção e qualidade 

Telefone ½ 
Palha 

65 10cm cilíndrica 8 – 9 
planta ½ palha muito produtiva, de vagens curvadas, 
com  grãos verde rugosos e largos 

Telefone de 
Trepar 

65 11cm cilíndrica 8 – 9  
planta de trepar muito produtiva, de vagens 
curvadas, com  grãos verde rugosos e largos 

Come tudo 

Carouby de 
Maussane 

75 11cm plana 7 – 8  
planta de trepar, com vagem bastante larga de cor 
verde escura, muito tenra e deliciosa 

Torta Kennedy 65 11cm plana 7 – 8  
rasteira, com vagem muito saborosa, resistente ao 
fusarium, oídio e vírus do mosaico da ervilha 
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A fava é uma planta herbácea anual, de sistema radicular aprumado, profundante e bem 
desenvolvido. O caule, de secção quadrangular, parcialmente oco, tem um porte ereto e pouco 
ramificado. As folhas, de inserção alterna, são compostas paripinuladas, com 2 a 6 pares de folíolos. 
Não possui gavinhas. As flores surgem normalmente entre o 5º e 10º nó. 
 

Peso médio de 1000 sementes  1 – 2,5 Kg Tolerância à salinidade e acidez  Moderada 
Número de sementes por grama  0,4 – 1  Temperatura de germinação ideal  12°C a 17°C 

Distância entre linhas  50 – 60 cm  Temperatura de vegetação ideal  20°C 
Distância entre plantas  30 – 40 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 7 
Sementes por ha.  150 – 300 Kg Ciclo da cultura  3 a 6 meses 
Profundidade de sementeira  5 – 8 cm Poder germinativo  4 a 6 anos 

 

 

 

Variedades Fava 
 

Vicia faba L. 

Phaseolus        

Variedades Ciclo 
Vagem 

Particularidades 
Comp. Forma Grãos 

Fava Regional 

Cornichela médio 19cm cilíndrica 6 – 7  
variedade nacional, de vagens com grãos creme de tamanho 
médio, bom comportamento perante o frio 

Regional médio 15m cilíndrica 4 – 5  
planta produtiva, de porte médio alto e vagens curtas de grão 
grado de cor creme 

Fava Importada 

Histal médio 33cm cilíndrica 7 – 8  
planta alta de talos fortes e grossos e folhas largas e grãos 
grandes e alargados, de cor creme, boa resistência ao frio 

Outono precoce 26cm cilíndrica 5 – 7  
única variedade capaz de fecundar nos dias curtos de outono, 
produz vagens para finais de dezembro 

Reina Mora precoce 25cm cilíndrica 6 – 7  
variedade bastante produtiva de vagens largas com grãos de 
cor roxa brilhante e tamanho médio  

Super Água 
Dulce 

médio 30cm cilíndrica 7 – 9  
variedade alta e vigorosa com vagens largas de grãos médio 
largos de cor creme  

Supersimonia 
Longa 

médio 33cm cilíndrica 6 – 7  
variedade vigorosa, ramificada e de porte alto, resistente a 
dias curtos e frios, produz grãos largos de cor creme 

 

 Região Operação J F M A M J J A S O N D 

Entre Douro e 
Minho 

Sementeira                         

Colheita                         

Beira Litoral 
Sementeira                         

Colheita                         

Ribatejo e Oeste 
Sementeira                         

Colheita                         

Algarve 
Sementeira                         

Colheita                         

 

Época de sementeira e de colheita da fava para vagem fresca 
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O feijão é uma planta herbácea, anual, com uma morfologia variável consoante os grupos de 
cultivares. O sistema radicular é aprumado, superficial e pouco extenso. Com a exceção do par de 
folhas primárias que se forma no nó acima dos cotilédones, as folhas são compostas, trifoliadas e 
pecioladas. As flores ocorrem na axila das folhas, agrupadas em cachos determinados com 3 a 8 flores. 
 

Peso médio de 1000 sementes  200 – 350 g  Tolerância à acidez  Moderada 
Distância entre linhas (rasteiro)  50 – 100 cm  Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre plantas (rasteiro)  50 cm Temperatura do solo favorável  18°C a 30°C 
Distância entre linhas (de trepar)  100 – 200cm  Temperatura de vegetação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre plantas (de trepar)  50 – 100 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 6,5 
Sementes por ha.  10 – 30 Kg Ciclo da cultura  3 a 5 meses 
Profundidade de sementeira  3 – 5 cm Tempo de germinação  5 a 10 dias 
Tolerância à salinidade  Reduzida Poder germinativo  3 anos 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feijão 

         Regional 

 
 

   Embalagens disponíveis:  

         100g, 250g, 500g, 1kg, 5kg, 25kg 

 

Phaseolus vulgaris L.         

Phaseolus        

 

Variedades Grão Particularidades 

Rasteiro 

Branco branco para consumo seco 

Cana creme para consumo seco 

Catarino riscado para consumo seco 

Frade branco para consumo seco 

Manteiga creme para consumo seco 

 

Variedades Ciclo 
Vagem 

Grão Particularidades 
Comp. Cor Forma Curvatura 

Rasteiro 

Manata precoce 20cm verde plana ligeira vermelho 
vagem muito tenra, similar 
ao patareco 

Patareco precoce 20cm verde plana ligeira vermelho vagem curva, muito tenra 

Maduro ½ 
Palha 

médio 20cm raiada oval ligeira riscado 
para consumo maduro ou 
seco 

Trepar 

Bencanta médio 25cm verde plana ligeira riscado 
muito apreciado, também 
conhecido como feijão glória 

Douradinho médio 20cm raiada plana ligeira riscado vagem raiada de vermelho 

Rajado médio 20cm raiada oval ligeira riscado vagem raiada de roxo 

Rei das Foices tardio 21cm verde plana ligeira preto vagem muito tenra 
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Phaseolus vulgaris L.         

Phaseolus        

 

Região Operação J F M A M J J A S O N D 

Entre Douro e 
Minho 

Plantação                         

Colheita                         

Beira Litoral 
Plantação                         

Colheita                         

Ribatejo e Oeste 
Plantação                         

Colheita                         

Algarve 
Plantação                         

Colheita                         

 

Plantação e Colheita do Feijão Verde em Estufa 

 

   Embalagens disponíveis: 100g, 250g, 500g, 1kg, 5kg, 25kg 

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Vagem 
Grão Particularidades 

Comp. Cor Forma Curvatura 

Rasteiro 

Contender 
Covares 

51 17cm raiada oval sem castanho 
elevada tolerância ao oídio e ao vírus do 
mosaico do feijão comum, 

Garrafal Anão 59 20cm verde plana ligeira vermelho 
muito produtivo, vagens compridas, 
resiste bastante tempo sem ganhar fio 

Harvester 53 15cm verde redonda sem branco 
muito adaptável, elevada resistência ao 
vírus do mosaico do feijão comum 

Língua de Fogo 55 13cm raiada plana sem riscado 
grão branco, riscado de vermelho, para 
consumo meio seco 

Maravilha de 
Piemonte 

59 18cm raiada plana sem riscado 
vagem comprida, grão creme, riscado de 
roxo, ótimo para consumo seco 

Nassau 55 17cm verde plana sem branco 
resistência ao vírus do mosaico do feijão 
comum e à antracnose 

Processor 54 14cm verde redonda sem branco 
resistente ao vírus do mosaico do feijão, 
também conhecido como feijão francês 

Resistant 
Kinghorn Wax 

54 14cm amarela redonda sem branco 
resistência ao vírus do mosaico do feijão 
comum 

Rocquencourt 57 17cm amarela oval sem preto 
bom sabor, resiste bastante tempo sem 
ganhar fio 

Romano 58 16cm verde plana sem branco 
plantas vigorosas, com vagens de sabor 
distinto 

Supernano 
Giallo 

58 16cm amarela plana ligeira 
preto/ 
branco 

muito produtivo, sem fio, boa qualidade 
e sabor 

Trepar 

Buenos Aires 70 25cm raiada plana ligeira riscado 
apreciado no Algarve, boa qualidade, 
resistente ao vírus do mosaico do feijão 

Garrafal Ouro 67 19cm verde plana sem vermelho 
muito produtivo, resiste bastante tempo 
sem ganhar fio 

Helda 65 25cm verde plana sem branco resistência ao vírus do mosaico do feijão 
comum e do amarelo 

Kwintus 55 24cm verde plana sem branco líder dos mercados, muito adaptável em 
estufa ou ar livre 

Língua de Fogo 72 18cm raiada plana sem riscado  
grão branco, riscado de vermelho, para 
consumo meio seco 

Mantra 60 25cm verde plana sem branco feijão sem fio, resistente ao vírus do 
mosaico do feijão comum 

Maravilha de 
Veneza 

65 27cm amarela plana sem branco  seleção especial, elevada resistência ao 
vírus do mosaico do feijão comum 

Metro 70 60cm verde redonda sem vermelho 
vagens muito compridas e tenras, de 
excelente qualidade 

Música 65 24cm verde plana sem branco ótima qualidade, vagens muito tenras, 
resistente ao vírus do mosaico do feijão  

 

Feijão Importado 
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Variedades Aromáticas 
 
Variedades 

Ciclo 
(dias) 

Ciclo de 
Vida 

Embalamento 
Mínimo (g) 

Particularidades 

Linha Standard 

Alecrim 380 perene 0,1 
planta tipo arbusto, ideal para a preparação de aves, caça, carne de 
porco, salsichas, molhos em churrascos de carneiro, cabrito e vitela 

Alfazema 60 perene 0,5 
variedade bastante florida, excelente para decoração e perfumaria, mas 
também muito utilizada como condimento e em chás  

Aneto 120 anual 0,5 
portador de um sabor único, é um  condimento excelente para saladas, 
sopas, peixes e legumes 

Anis Doce 120 perene 5 
ótimo condimento para cremes, sopas, molhos, bolos doces e saladas, 
utilizado também no fabrico de licores 

Borragem 70 anual 5 
planta atrativa, de pequenas flores muito aromáticas, para saladas, 
sopas e bebidas e folhas excelentes para temperos 

Camomila 90 anual 1 
planta de pequenas flores aromáticas, ótimas para o fabrico de chás 
calmantes e digestivos 

Cebolinho 120 perene 1 
variedade da família da cebola, funciona como um excelente 
aromatizante para saladas, omeletes e sopas 

Coentros 
Comuns 

60 anual 10 
planta aromática de rápido crescimento e ótimo sabor, muito utilizada 
em culinária e em medicina 

Coentros 
Primavera Verão 

60 anual 10 
excelente variedade de coentros, mais indicada para culturas de 
primavera/verão, resistente ao espigamento 

Erva Cidreira 90 perene 0,5 
excelente planta para chás e muito usada também na confeção de 
peixes, carnes e saladas mistas 

Estragão 60 perene 0,5 
planta de folhas compridas, usada na confeção de pratos de peixe e 
carne, tem propriedades digestivas e tonificantes 

Hisopo 120 perene 1 
planta com um perfume aromático refrescante, usada na confeção de 
saladas, sopas, pratos de coelho, cabrito e guisados de caça 

Hortelã  
Pimenta 

90 perene 0,5 
planta muito utilizada tanto para chás como condimento para carnes, 
saladas, legumes, sopas, molhos e refrescos 

Manjericão 70 anual 2 
planta de folhas largas e muito aromática, usada como condimento em 
pratos de peixe e marisco 

Manjerico 70 anual 2 
planta de cheiro intenso e bastante ramificada, com folhas pequenas 
verde brilhantes, usadas como condimento para peixe e marisco 

Manjerona 90 perene 1 
planta espessa de pequenas folhas, usada na confeção de sopas, 
omeletes, carnes picadas, peixe grelhado, recheio de frango, etc. 

Orégãos 90 perene 0,1 
planta de excelentes folhas aromáticas, ideais como condimento para 
saladas, caracóis e carnes grelhadas 

Poejo 90 perene 0,5 
muito aromática e refrescante, semelhante à hortelã pimenta, pode ser 
usada para chás ou como condimento em saladas, bebidas e caracóis 

Ruibarbo 380 perene 0,5 
planta asiática de talos vermelhos longos e grossos, usados para 
conserva e em sobremesas 

Sálvia 360 perene 1 
planta de folhas verde acinzentadas, usadas para encher aves e como 
condimento para carnes gordas, pato e salsichas 

Salsa 
 Comum Lisa 

70 bienal 10 
planta muito aromática, de rápido crescimento e tamanho médio, possui 
folhas largas de cor verde brilhante 

Salsa  
Gigante de Itália 

70 bienal 10 
planta vigorosa e muito aromática, de rápido crescimento depois do 
corte e tolerante ao espigamento 

Segurelha 90 anual 5 
planta muito aromática, de folhas brilhantes de sabor apimentado, 
muito usada para acompanhar o feijão 

Tomilho 120 perene 1 
planta de crescimento lento que funciona como excelente condimento 
para carnes cozidas e molhos 

Linha Premium 

Coentros 
Comuns 

60 anual 25 
semente selecionada e de elevada qualidade, bom poder de 
conservação, produz plantas muito aromáticas de rápido crescimento  

Coentros 
Primavera Verão 

60 anual 25 
semente selecionada e de elevada qualidade, bom poder de 
conservação, planta muito aromática resistente ao espigamento 

Salsa Gigante de 
Itália 

70 bienal 25 
semente selecionada e de elevada qualidade, bom poder de 
conservação, planta muito aromática resistente ao espigamento 

       Embalagens também disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g •    Linha Premium  :     25g, 100g, 500g 

 


