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ABÓBORA ATLANTIC GIANT: Produz frutos de 

grande tamanho. Cor  vermelho alaranjado, casca 

dura e nervurada. Para obter frutos de grande 

tamanho espaçar as plantas a 3m e deixar 3 

frutos por planta, não deixando no final mais que 

um, o de melhor desenvolvimento. CULTIVO: 

terrenos profundos e ricos. Manter humidade 

constante mas sem excesso. 

ABÓBORA BUTTERNUT: Produz frutos de forma 

cilíndrica, com abaulamento na extremidade, muito 

decorativos, de largura 25 cm, com um peso de 1 

a 2 kg. A carne é de cor amarelo claro, muito doce 

e saborosa. Cultivo: terrenos profundos e ricos. 

Manter a humidade constante, mas sem excesso. 

ABÓBORA CONNECTICUT FIELD: A abóbora-

menina tipo Halloween. Produz frutos de cor 

laranja, de 4 a 12 kg. A carne é de cor amarelo 

alaranjado, suave e de sabor doce. CULTIVO: 

terrenos profundos e ricos. Manter a humidade 

constante, mas sem excesso. 

ABÓBORA ‘DO PEREGRINO’ EMPHASIS: Planta 

de crescimento indeterminado, de desenvolvimen-

to médio e de precocidade intermédia. Variedade 

característica pela forma dos seus frutos, os 

quais, quando estão secos e vazios, podem servir 

como recipientes de líquidos. CULTIVO: terrenos 

profundos e ricos. Manter humidade constante, 

porem sem excesso. 

ABÓBORA DELICA: Vigor médio, que produz 

frutos de 1,5 a 2 kg, de forma achatada. Casca de 

cor verde escura e carne de cor alaranjada 

intensa. Variedade muito adaptável às condições 

de cultivo. Muito doce e de bom sabor. Tempo de 

conservação extenso. CULTIVO: terrenos profun-

dos e ricos. Manter a humidade constante, mas 

sem excesso. 

ABÓBORA DIECI COMANDAMENTI: Frutos 

multicores de pequena dimensão, de forma 

redonda, com dez “dedos”. CULTIVO: terrenos 

profundos e ricos. Manter a humidade constante, 

mas sem excesso. 

ABÓBORA HALLOWEEN: A planta produz frutos 

de cor laranja, com casca sólida. Têm forma 

arredondada e um peso de 8-10 kg. Ideal para 

esculpir e decoração. Larga conservação. CULTI-

VO: terrenos profundos e ricos. Manter a humida-

de constante, mas sem excesso. 

ABÓBORA JACK BE LITTLE: Variedade de 

abóbora miniatura: os frutos têm um diâmetro de 6

-10 cm. Casca de cor laranja viva, com estrias 

finas. Cultiva-se para consumo e também para 

decoração. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. 

Manter a humidade constante, mas sem excesso. 
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ABÓBORA JACK O’LANTERN: Frutos de forma 

bem arredondada, com casca resistente, finamen-

te estriada, de cor laranja vivo. Peso de 6-8 kg. 

Carne doce e perfumada. Ideal para escultura e 

decoração. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. 

Manter a humidade constante, mas sem excesso. 

LUFFA (Esponja vegetal): Planta de caule muito 

largo e trepadores, que levam gavinha. O fruto é 

uma baga cilíndrica de 15 a 20 cm de comprimen-

to. Colhido jovem, o fruto consume-se como 

hortaliça. Quando estiver maduro e seco, proporci-

ona uma esponja vegetal. CULTIVO: terrenos 

profundos e ricos. Manter a humidade constante, 

mas sem excesso. 

ABÓBORA LUMINA: Tipo Halloween branco. 

Frutos de tamanho grande, com casca dura e 

branca, carne alaranjada. Utilização: alimentação 

e decoração. Boa conservação. CULTIVO: 

terrenos profundos e ricos. Manter a humidade 

constante, mas sem excesso. 

ABÓBORA CHEIA DE NÁPOLES: Variedade que 

produz frutos cilíndricos, alongados, engrossados 

no ápice (50-70 x 15 a 18 cm). Casca lisa e de 

verde médio com jaspeado amarelo. Carne de cor 

amarelo-laranja. CULTIVO: terrenos profundos e 

ricos. Manter humidade constante, porém sem 

excesso. 

ABÓBORA MAMMOUTH GOLD: Variedade de 

ciclo longo. Produz frutos de forma redonda, 

sulcados, com a casca de cor amarela-alaranjada.   

A polpa é de cor laranja. CULTIVO: terrenos 

profundos e ricos. Manter a humidade constante, 

mas sem excesso. 

ABÓBORA MARINA DE CHIOGGIA: Crescimento 

vigoroso. Frutos com bom tamanho (10-12 kg), de 

casca rugosa de cor azul grisalho. Carne açucara-

da, de cor amarela alaranjada. Boa conservação. 

CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter a 

humidade constante, mas sem excesso. 

ABÓBORA MISTURA DE FRUTOS PEQUENOS: 

Mistura de frutos pequenos com distintas formas e 

cores. Caules com 3-4 m de largura, cultivada 

como ornamental para decorar sebes e paredes. 

Conservam-se bem e utilizam-se como decora-

ção. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter  

humidade constante, mas sem excesso. 

ABÓBORA MUSCADE DE PROVENCE: Planta 

com crescimento vigoroso. Produz frutos de 5-10 

kg de peso, de forma redonda-achatada e sulca-

dos. A casca é muito dura. Carne de cor alaranja-

da, muito aromática. CULTIVO: terrenos profundos 

e ricos. Manter a humidade constante, mas sem 

excesso. 
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ABÓBORA PATISSON BLANC: Produz frutos de 

forma arredondada e chata, com bordos recorta-

dos. Pele verde clara, que branqueia quando 

madura. Carne branca, firme e ligeiramente 

açucarada. O seu sabor faz lembrar o da alcacho-

fra. Máxima qualidade com 8-10 cm de diâmetro. 

CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter a 

humidade constante, mas sem excesso. 

ABÓBORA POTIMARRON: Variedade de cresci-

mento vigoroso. Produz frutos de 1,5 a 2 kg, com 

pele lisa, de cor vermelha-alaranjado. Carne de 

cor vermelha-alaranjado, com um sabor que faz 

lembrar a castanha. Longa conservação. CULTI-

VO: terrenos profundos e ricos. Manter a humida-

de constante, mas sem excesso. 

ABÓBORA ROUGE VIF D’ETAMPES: A planta 

produz grandes frutos com pelo menos 5kg de 

peso. Forma redonda, deprimida, com casca dura, 

de cor vermelha. A carne é vermelha, perfumada, 

de boa qualidade. CULTIVO terrenos profundos e 

ricos. Manter a humidade constante, mas sem 

excesso. 

ABÓBORA SPAGHETTI: Produz abundantes 

frutos de forma alongada, de pele lisa, de cor 

amarelada a verde muito claro, com um peso de 2 

kg. A carne é de cor amarela, muito açucarada. 

Após a cozedura, a carne separasse em filamen-

tos como o esparguete. CULTIVO: terrenos 

profundos e ricos. Manter a humidade constante, 

mas sem excesso. 

ABÓBORA TROMBONCINO D’ALBENGA: Produz 

frutos de forma alongada, chegando a alcançar 

1,5 m de comprimento, com um diâmetro de 6-8 

cm e extremo apiculado volumoso. Cor verde, que 

se converte em bege na maduração. CULTIVO: 

terrenos profundos e ricos. Manter a humidade 

constante, mas sem excesso. 

ABÓBORA TURBAN BONNET TURC: Frutos com 

forma muito original e decorativa e colorações 

variadas em tons vermelhos, laranjas, amarelos, 

verdes e brancos. A carne é muito firme, de cor 

alaranjada clara, açucarada e um pouco farinho-

sa. Utilizada na alimentação e para decoração. 

Boa conservação. CULTIVO: terrenos profundos e 

ricos. Manter a humidade constante, mas sem 

excesso. 


