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CEBOLA RECAS: Variedade de ciclo 

tardio, de dia longo. Bolbos grossos e 

muito densos, cobertos de várias túnicas 

cobreadas brilhantes. Conservação muito 

boa. 

ESPINAFRE GIGANTE DE INVERNO: 

Grande desenvolvimento. Folhas abun-

dantes, carnosas, verde-escuro brilhante. 

Adaptada ao cultivo de inverno e de 

primavera. 

ALFACE MARAVILHA DE VERÃO: 

Pouca tendência à subida. Folhas largas, 

verde-escuro com pigmentações moradas 

e textura crocante. Forma um coração 

denso. 

ALFACE BABY LEAF: Mistura de alfaces 

de diferentes cores e sabores. Rápido 

desenvolvimento. Recolher as folhas 

jovens. A elevada densidade produz 

folhas mais tenras e pequenas. 

SALSA GIGANTE DE ITÁLIA: Folhas 

lisas, grandes e muito aromáticas. Cor 

verde-escuro brilhante. Porte erguido e 

fácil rebrote dos talos depois do corte. 

RABANETE REDONDO VERMELHO: 

Ciclo precoce. A raiz é de forma globosa, 

cor vermelho intenso e de rápida evolu-

ção. Carne branca, crocante de saborosa. 

CENOURA NANTESA: Raízes de 16-18 

cm, de forma cilíndrica, bem redondas no 

extremo, sem coração. 

 



 

MANJERICÃO DE GÉNOVA: Desenvolvi-

mento médio. Folhas largas em forma de 

colher de cor verde intenso, brilhantes e 

delicadamente perfumadas. 

CEBOLINHO PRAGA: Planta perene de 

30 cm. As folhas são muito perfumadas e 

utilizam-se para aromatizar saladas e 

pratos. Cortar as folhas deixando 1/3 da 

sua altura. 

HORTELÃ: Planta vivaz de excelente 

fragância. Utiliza-se para aromatizar 

pratos e em infusões. Propriedades 

medicinais: tónica, antiespasmódico, 

eupéptica. 

SALSA GIGANTE DE ITÁLIA: Folhas 

lisas, grandes e muito aromáticas. Cor 

verde-escuro brilhante. Porte erguido e 

fácil rebrote dos talos depois do corte. 
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Fitas e Discos 

Com uma nova gama de plantas hortícolas e aromáticas, pré-semeadas entre duas camadas de papel 

biodegradável, a Rocalba propõe uma nova forma, rápida e fácil, de semear As sementes estão espaça-

das e fixas, de modo a que a operação de sementeira seja muito fácil e quase instantânea, não há neces-

sidade de desbastes posteriores e consegue-se, numa única operação, a densidade definitiva. Apenas 

tem que colocar, cobrir de terra e regar. Existem dois formatos diferentes: em fita (5m) para sementeira 

direta em o solo e em discos (10 cm Ø) para uma sementeira em vaso. 


