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ACELGA VERDE DE PENCA BLANCA ANCHA: 

Variedade de folhas grandes, numerosas, de cor 

verde-escuro, abalonadas. Penca branca, larga e 

muito carnosa. Plantas rústicas, com boa resistên-

cia ao frio. CULTIVO: semear a golpes e aclarar ao 

fim de um mês deixando as plantas a 30cm. Solos 

férteis e profundos.  

MANJERICÃO DE GÉNOVA: Planta de desenvolvi-

mento médio. Folhas largas em forma de colher, de 

cor verde intenso, brilhantes, intensamente 

perfumadas. CULTIVO: exposições de semi 

sombra, solo fértil e bem drenado. 

BERINGELA BLACK BEAUTY: Variedade de fruto de 

forma oval, de cor violeta muito intensa, lisos e de 

bom tamanho. A planta tem um porte médio. Precoci-

dade média. Elevada produção e fruto muito homo-

gêneo. CULTIVO: para facilitar a germinação, deixa-

se macerar a semente em água 24 h. Solos profun-

dos ricos em matéria orgânica. Necessita de eleva-

das temperaturas e uma forte iluminação para o seu 

desenvolvimento e floração. 

BRÓCOLO RAMOSO CALABRESE: Produz 

inflorescências de cor verde, grandes e de grão fi 

no. Vigoroso e ciclo precoce. Folhas mais numero-

sas do que numa planta de couve-flor. CULTIVO: 

terreno profundo e rico em matéria orgânica. Evitar 

que as plantas envelheçam em viveiro. Depois de 

recolher a planta principal, rebentam inflorescências 

secundárias. 

ABOBRINHA BLACK BEAUTY: Variedade de 

frutos compridos, cilíndricos, de cor verde-escuro e 

brilhantes, com ligeiro jaspeado claro. Planta de 

ciclo precoce e produtiva, de desenvolvimento 

médio. Rústica e de fácil cultivo. CULTIVO: 

terrenos profundos e ricos. Manter a humidade 

constante mas sem excesso. 

ABOBRINHA GENOVESE: Variedade de ciclo 

precoce (45 dias). Frutos de forma cilíndrica, de 20-

22cm de comprimento, de cor verde-claro mancha-

do de branco. Sabor muito doce. Muito produtivo. 

CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter a 

humidade constante mas sem excesso. 

ABÓBORA MUSQUÉE DE PROVENCE: Planta 

muito vigorosa, que produz frutos redondos 

achatados estriados de 7 a 8 kg de peso, de cor 

alaranjado escuro quando maduro. A polpa, de cor 

laranja intenso, é doce e muito saborosa. CULTI-

VO: 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. 



 

H
ort

íco
la

s
 

 

CEBOLA STUTTGARTER: Variedade de dias 

intermédios, forma um bolbo redondo achatado 

com um diâmetro de 7-8 cm. Capas exteriores de 

cor amarela acobreado claro e carne branca. 

Excelente aptidão à conservação. CULTIVO: solos 

de textura média. Ao transplantar podar 1/3 das 

raízes e dos talos. Manter a solo livre de ervas 

daninhas.  

CEBOLA VALENCIANA TARDIA “RECAS”: 

Variedade de dia comprido. Folhagem abundante, 

cor verde médio e talos grossos. Bolbos esféricos 

de bom tamanho, densos, cobertos por várias 

túnicas de cor acobreada brilhantes. Excelente 

conservação. CULTIVO: solos de textura média. 

Ao transplantar podar 1/3 das raízes e dos talos. 

Manter o solo livre de ervas daninhas. 

CEBOLA BLANC DE LISBONNE: Variedade de 

dia curto, ciclo tardio. Folhagem abundante, verde

-escuro. Bolbos grandes, globosos, de cor branco 

prata com nervosidades verde e finas até a 

metade do bolbo. Aptidão média para conserva-

ção. CULTIVO: solos de textura média. Para 

cebola de bolbo semear em Agosto, para cebola 

tenra semear em Junho.  

CEBOLA MORADA DE AMPOSTA: Variedade de 

dia comprido. Produz bolbos de tamanho grande, 

globosos, com pele externa de cor vermelho 

arroxado e carne de cor roxa. Excelente aptidão 

para conservação. CULTIVO: solos de textura 

média. Ao transplantar podar 1/3 das raízes e dos 

talos. Manter o solo livre ervas daninhas. 

CEBOLINHO PRAGA: Planta perene de cerca 20 

cm, com folhas afiladas e ocas. Flores malva. As 

folhas são muito perfumadas e utilizam-se para 

aromatizar saladas e todo o tipo de pratos. 

CULTIVO: cortar as folhas periodicamente 

deixando 1/3 da sua altura. Solos ligeiros e 

ensolarados. 

COUVE REPOLHO MERCADO DE COPENHA-

GUE 2: Variedade de ciclo muito precoce e muito 

bem adaptada a distintas épocas de cultivo. Pé 

curto. Folhas exteriores escassas, lisas, de cor 

verde-claro. Repolho de tamanho reduzido, 

esférico, muito duro e de boa conservação. 

CULTIVO: adapta-se a todo o tipo de solos, desde 

que profundos. 

COUVE MILÃO VIRTUDES 2: Variedade de pé 

médio. Folhas grandes com ondeado grosso de 

cor verde escuro azulado. Repolho volumoso, 

compacto, de forma um pouco oval. A planta 

apresenta boa resistência ao frio. CULTIVO: 

espécie que se adapta a todo o tipo de solos  

Desde que profundos. 

COUVE FLOR NAPOLETANO GENNARSE: 

Cabeças bem formadas de bom tamanho, 1,6-

1,8kg. Cor: branca. Planta de porte baixo e com 

boa cobertura. Precocidade: 210 dias para a 

colheita. CULTIVO: requere terrenos profundos e 

ricos em matéria orgânica. Evitar que as plantas 

envelheçam antes do transplante. 
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COENTRO: Também chamado de coriandro ou 

salsa árabe. Planta anual aromática, da qual se 

utilizam as folhas e os frutos como condimento ou 

pelas suas qualidades medicinais. Planta de porte 

baixo (30-50cm). Floresce em Maio e produz 

frutos em Junho/Julho. Prefere solos calcários e 

ligeiros  

CHICÓRIA FRISADA PANCALIERI: Forma uma 

planta muito larga, com folhas de largos pecíolos, 

com a borda muito frisada. Branqueia sem atar. 

Desenvolvimento rápido, pelo que se adapta a 

recolhas de Outubro a Dezembro. CULTIVO: 

atando ou cobrindo as plantas melhorar-se-á o 

branqueio das folhas interiores (duração 2-3 

semanas). 

ESPINAFRE GIGANTE DE INVIERNO: Variedade 

de grande desenvolvimento. Folhas abundantes, 

carnosas, de grande tamanho, superfície um 

pouco abalonadas, cor verde-escuro brilhante. 

Adaptada a cultivos de inverno e princípios de 

primavera. CULTIVO: evitar terrenos muito fortes e 

mal drenados. Sementeira direta, em linhas e 

aclarar as plantas 10 cm. Podem recolher-se as 

folhas exteriores com intervalos de 10 dias. 

ESPINAFRE MATADOR: Variedade adaptada ao 

cultivo de Primavera e Verão, de porte médio. 

Grande resistência à subida da flor. Produz folhas 

de cor verde médio, de tamanho médio e forma 

oval com base lobulada. CULTIVO: evitar terrenos 

muito fortes e mal drenados. Semear a lance em 

linhas e aclarar as plantas 10 cm. Podem-se 

recolher as folhas exteriores cada semana. 

GIRASSOL: Variedade de semente para consumo, 

de grão grosso, raiado de branco e negro. Planta 

vigorosa de desenvolvimento médio. Boa rusticida-

de. Capítulos grandes muito produtivos. CULTIVO: 

semear a uma profundidade de 3-5 cm. Prevenir 

possíveis ataques de pássaros, aos capítulos, 

perto do estado de maturação. 

ERVILHA RONDO: Variedade rasteira/meia palha 

(70cm), muito rústica, de rápido crescimento. 

Plantas muito produtivas. Ciclo semi precoce. 

Vagens de 11cm de comprimento, com 10 grãos 

de cor verde. Semente enrugada de cor creme. 

CULTIVO: terrenos férteis e bem drenados. Evitar 

períodos de seca. 

FAVA AGUADULCE: Variedade de ciclo medio 

com boa resistência às geadas. Tem um desenvol-

vimento de 80-110 cm, produz vagens largas de 

25-30 cm, carnosas com 6-9 grãos. CULTIVO: 

semeia-se a golpes de 3-5 sementes, manter o 

solo fresco mas sem excesso. 
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FEIJÃO CONTENDER: Variedade rasteira 

adaptada a quaisquer condições graças à sua 

rusticidade. Ciclo precoce. Vagens de cor esverde-

ada de 16 cm de forma redonda-oval, sem fios. 

Grão de cor creme. Resistência ao vírus comum 

do feijão e ao oídio. CULTIVO: semear a golpes 

de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamen-

tos.  

FEIJÃO SLENDERETTE: Variedade rasteira de 

ciclo médio. Produz vagens de 14x1 cm, de 

secção redonda e de cor verde. Semente branca. 

Resistência ao vírus comum do mosaico. CULTI-

VO: semear a golpes de 4- 6 sementes, manter o 

solo fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO: 

Variedade rasteira. Muito apta para consumo do 

grão semi seco, seco ou em vagens verdes. 

Planta de rápido desenvolvimento, muito produti-

vas. Vagens planas de 13x1,8 cm, sem fi o nem 

pergaminho. Grão de cor creme com manchas 

vermelhas. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 

sementes, solo fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO HELDA: Variedade de trepar, de ciclo 

precoce. Crescimento rápido e porte aberto. 

Produção muito elevada e de excelente qualidade. 

Lenta formação de grãos. Vagens de 25 x 2 cm, 

planas, retas, de cor verde- claro e sem fios. 

Resistências: Vírus comuns e Antracnoses. 

CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo 

fresco, evitar encharcamentos.  

FEIJÃO BUENOS AIRES ROJA: Trepar, de ciclo 

semi tardio. Vagem ligeiramente curvada de 

secção plana de 18x2,5 cm, verdes com manchas 

vermelhas, sem fios. Boa conservação das 

vagens após a colheita. Grão de cor pardo-creme 

com listrado castanho. Resistente ao Vírus 

comum. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 

sementes, solo fresco, evitar encharcamentos. 

LAVANDA: Também chamada de alfazema. 

Planta perene muito decorativa pela sua grande 

floração na espiga de cor azul violeta. Toda a 

vegetação é muito aromática. Utilizam-se as suas 

folhas e flores, como condimento, em saladas e 

carnes. Tem propriedades antissépticas, diuréti-

cas e antiespasmódicas. CULTIVO: prefere solos 

bem drenados e ambiente ensolarado. 

ALFACE RED SALAD BOWL FOLHA DE CARVA-

LHO: Variedade de precocidade média. Folha de 

cor vermelha bronze, ovais, compridas, divididas, 

de frisado médio, muito tenras. Planta volumosa, 

lenta a subir. Apreciada em saladas pelo seu 

bonito colorido. CULTIVO: sementeira superficial. 

Manter a terra fresca mediante regas. Recolher 

folhas tenras e exteriores à medida que se 

produzem. 

ALFACE BATAVIA DE PIERRE BÉNITE: Varieda-

de indicada para o cultivo na Primavera e no 

Verão. Folhas levemente amolgadas, onduladas, 

com lados frisados, consistentes e estaladiços. 

Forma um coração volumoso, redondo e denso. 

Tem boa resistência ao espigado. CULTIVO: 

semear superficialmente em terra fina. Fertilizar 

suficientemente para obter um desenvolvimento 

rápido. Manter o cultivo sempre com humidade. 
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ALFACE INVERNA: Variedade especialmente 

adaptada ao cultivo de Outono e Inverno. Folhas 

compridas, de largura média, de cor verde claro, 

superfície amolgada, textura estaladiça e nervura 

central acentuada. Forma grandes corações de 30 

cm de comprimento, que fecham bem. CULTIVO: 

semear superficialmente em terra fina. Fertilizar 

suficientemente para obter um desenvolvimento 

rápido. Manter o cultivo sempre com humidade. 

ALFACE MARAVILHA DE VERÃO: Variedade 

bem adaptada a cultivos de Verão pela sua 

grande resistência à subida. Folhas muito largas, 

verde escuro com pigmentações roxas, de bordos 

frisados, superfície rugosa e textura crocante. 

Coração redondo espalmado, duro e denso. 

CULTIVO: sementeira superficial. Manter o cultivo 

sempre com humidade.  

ALFACE REINA DE MAYO: Variedade de ciclo 

precoce, adaptada ao cultivo de Primavera. 

Folhas de tamanho médio, arredondadas, de cor 

verde claro, ligeiramente coloreadas com antocia-

nina, de textura mole e nervo central pouco 

marcado. Forma rapidamente coração de tama-

nho médio arredondado. CULTIVO: sementeira 

superficial. Manter o cultivo sempre com humida-

de. 

MELÃO PIÑONET PIEL DE SAPO ‘PAPIRO’: 

Precocidade Média. Frutos de 3-4 kg. Carne 

firme, de cor branca, muito doce e perfumada. 

CULTIVO: exigente em calor. Regas frequentes. 

Ganha precocidade podando-se as plantas: a 5 

folhas cortar acima da 2ª folha; despontar os 2 

brotes resultantes acima de 10 folhas. 

MENTA: Planta perene com talos herbáceos de 30

-40 cm de altura, flores lila azulado claro, emite 

abundantes estolhos que produzem novas plantas. 

Apreciada pelo seu aroma fresco e muito perfuma-

do. Usa-se muito na cozinha como condimento 

aromatizante. Tem propriedades estimulantes e 

antiespasmódicas. CULTIVO: aprecia os terrenos 

férteis e frescos. 

NABO VIRTUDES MARTILLO: Variedade de ciclo 

precoce. Produz raízes de pele lisa, cor branca, 

alongadas e avultadas no seu extremo inferior 

que sobressaem ¼ da sua altura. Carne branca 

muito tenra e doce. Consumir com 12-15 cm de 

comprimento. CULTIVO: semear em terreno 

definitivo a pouca profundidade, aclarar a 15 cm 

entre as plantas. 

OREGÃO: Planta perene de folhas pequenas e 

floração de cor rosa malva. Porte 40 cm. Intensa-

mente aromática. Ocupa um lugar preeminente na 

cozinha mediterrânea como condimento. Tem 

propriedades tónicas e digestivas. CULTIVO: solos 

bem drenados e ensolarados. 
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PEPINO MARKETMORE 76: Variedade de ciclo 

médio. Planta de crescimento vigoroso, com 

floração monoica. Os frutos são de cor verde 

escuro, de 20 cm de comprimento em seu estado 

de aproveitamento. CULTIVO: espécie exigente 

em calor. Mantero terreno sempre fresco e tutorar 

as plantas para melhorar a qualidade dos frutos. 

SALSA GIGANTE DE ITALIA: Variedade de folha 

lisa, de cor verde-escuro, brilhante e de grande 

tamanho. Muito aromática. Porte erguido e fácil 

rebentamento dos talos depois do corte. CULTI-

VO: manter a semente de molho durante uma 

horas antes de semear para facilitar a germinação. 

Semear em terreno definitivo em linhas ou de uma 

vez e aclarar de imediato as plantitas a 15 cm. 

PIMENTO DOCE ITALIANO: Variedade de frutos 

muito compridos e estreitos (4-5x15-17 cm), carne 

fina. Ciclo precoce, planta alta, vigorosa, que dá 

elevada produção de fruto. Apreciado para fritar. 

CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplan-

tar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo 

fresco e fofo. 

PIMENTO QUADRADO D’ASTI ROSSO: Planta 

de ciclo médio e vigor elevado. Fruto de secção 

quadrangular com 4 lóbulos, de 10-12 cm de 

comprimento, vermelho intenso quando maduro, 

de parede grossa e carnosa. CULTIVO: semear 

em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 

15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo. 

PIMENTO COPERI: Planta de desenvolvimento 

vigoroso, médio-precoce e muito produtiva. Fruto 

de forma retangular triangular, com 3-4 gomos, de 

16cm de comprido por 10cm de largo, carne 

grossa. Excelente sabor. CULTIVO: semear em 

lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas. 

Manter o terreno fresco e fofo. 

ALHO FRANCÊS VERDE DE CARENTAN 2: 

Variedade de ciclo médio, para cultivos de Outon-

Inverno. As folhas são de cor verde escuro e porte 

aberto. Talo muito grosso e comprido. Boa 

resistência ao frio. CULTIVO: transplantar quando 

as plantitas tenham o diâmetro de um lápis, tendo-

se podado 1/3 das raízes e das folhas. Solos 

ricos. Manter a humidade. 

RABANETE SAXA 2: Variedade de ciclo precoce. 

Raiz redonda, de cor vermelha brilhante, de 

tamanho médio. A carne não se torna oca e 

mantém-se consistente inclusive no estado 

avançado de madurez. CULTIVO: solos frescos e 

férteis. 

RABANETE NACIONAL 2: Variedade de ciclo 

médio, muito rústica. Folhagem de altura média. 

Raiz redonda, de cor rosa vivo, com ponta branca. 

Carne consistente, com pouca tendência a ficar 

oca. CULTIVO: solos frescos e férteis, manter a 

humidade. 
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RABANETE FRENCH BREAKFAST 3: Ciclo 

precoce, folhagem de altura média. Raiz cilíndrica 

média comprida, de cor vermelho atrativa, com 

ponta obtusa branca. Carne branca firme que não 

fica oca. CULTIVO: solos frescos e férteis, manter 

a humidade. 

BETERRABA DETROIT 2: Variedade de ciclo 

médio. A folhagem é curta e de porte ereto. A raiz 

é de forma globosa, de 8-10 cm de diâmetro, de 

cor vermelha escura uniforme, com carne de 

excelente sabor e muito consistente. CULTIVO: 

semear diretamente em terreno definitivo, a linhas. 

Aclarar depois de nascer 15 cm. Terra fértil e 

fresca. 

RUCULA: Planta ramificada de folhas recortadas. 

Crescimento rápido. Lenta a subir a flor. Volta a 

emitir folhas depois do corte. As folhas são 

perfumadas, com um sabor que recorda a avelã, 

quanto mais velhas mais picantes. Consome-se 

em saladas. CULTIVO: exposição solar, regas 

frequentes. 

MELANCIA CRIMSON SWEET: Variedade de 

ciclo médio. Floração de tipo monoico. Fruto de 

forma redonda, um pouco alongada, de bom 

tamanho (8-10kg), pele de cor verde-clara com 

listado escuro. Polpa de cor vermelha intenso, de 

sabor muito doce. CULTIVO: plantar em sulcos 

para dirigir a rega. Manter o solo livre de ervas 

daninhas.  

TOMATE ACE 55 VF: Variedade de crescimento 

determinado, de porte e ciclo médio. Produção 

muito abundante. Frutos de bom tamanho, 

redondos, ligeiramente aplanados e polpa 

consistente. Resistências: Fusarium e Verticillium. 

CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplan-

tar com 5-6 folhas. Manter o terreno fresco e fofo. 

TOMATE CORAÇÃO DE BOI: Variedade de 

crescimento indeterminado, de porte médio. 

Produz frutos de bom tamanho. A polpa é abun-

dante, consistente, muito saborosa e com poucas 

sementes. CULTIVO: semear em lugar protegido. 

Transplantar com 5-6 folhas. Manter o terreno 

fresco e fofo. 

TOMATE MUCHAMIEL: Variedade de crescimento 

indeterminado. Fruto de forma meio achatada, 

superfície em forma de gomos, de tamanho médio 

a grosso, colo verde bem marcada, polpa de cor 

vermelha intensa, consistente, planta de ciclo 

médio. CULTIVO: semear num lugar protegido. 

Transplantar com 5-6 folhas e15 cm de altura. 

Manter o terreno fresco e fofo. 

TOMATE SAN MARZANO GIGANTE 2: Planta de 

crescimento indeterminado, muito vigorosa e sã. 

Fruto cilíndrico alongado, de pescoço verde, de 

cor vermelho vivo quando maduro, boa cobertura 

foliar, polpa consistente. Ciclo médio tardio. 

CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplan-

tar com 5-6 folhas. Manter o terreno fresco. 
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TOMATE RED CHERRY: Planta de crescimento 

indeterminado. Produz grandes ramalhetes de 

frutos vermelhos, redondos, de tamanho médio. 

Polpa suculenta, doce e muito perfumada. 

Excelente para aperitivos e saladas. Muito 

produtivo. CULTIVO: semear em lugar protegido. 

Transplantar com 5-6 folhas. Manter o terreno 

fresco e fofo. 

TOMILHO: Planta de folha perene de 30 cm de 

altura, muito perfumada que contêm abundante 

essência aromática em sua folhagem. Utiliza-se na 

cozinha para condimentar pratos e saladas. 

Também muito apreciada pelas suas propriedades 

medicinais: estimulante, tónico e antisséptico entre 

outras. CULTIVO: prefere os terrenos secos e 

ensolarados. 

CENOURA NANTESA 2: Variedade melhorada 

que produz raízes médio compridas:16-18 cm, de 

forma cilíndrica, bem arredondadas em seu 

extremo, isentas de coração. Boa apresentação, 

pele fina e ausência de pescoço verde. Folhagem 

resistente. Variedade recomendada pela sua boa 

qualidade e homogeneidade das suas raízes. 

CULTIVO: terras soltas. Sementeiras em linhas e 

aclarar a 6-7 cm. 

 

 


