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ACELGA AMARILLA DE LYON 2: Variedade de 

folhas grandes, de cor verde-amarela, penca 

branca, larga. Adapta-se ao cultivo durante todo o 

ano é especialmente recomendada para sementei-

ras de Março a Junho pela sua resistência à 

floração. CULTIVO: semear a lanço e desbastar 

após um mês, deixando 1 planta a cada 30 cm. 

Solos férteis e profundos. 

ACELGA VERDE DE PENCA BLANCA ANCHA: 

Variedade de folhas grandes, numerosas, de cor 

verde escuro, amolgadas. Penca branca, larga 

muito carnuda. Plantas rústicas, resistem bem ao 

frio. CULTIVO: semear a lanço e desbastar um mês 

depois, deixando 1 planta a cada 30 cm. Solos 

férteis e profundos. 

ACELGA VERDE PENCA LARGA BRANCA ’NIZA’: 

Variedade de ciclo precoce, tem porte ereto. Produz 

folhas abundantes, de tamanho grande, de cor 

verde escuro e amolgadas, com pencas muito 

tenras que se destacam pela sua largura e espes-

sura. É uma planta rústica e resistente ao frio. 

CULTIVO: semear a lanço e desbastar após um 

mês, deixando 1 planta a ada 30 cm. Solos férteis e 

profundos. 

CHICORIA BARBE DE CAPUCIN: Espécie vigoro-

sa. Planta de folhas estreitas e compridas, de 40 

cm de altura, cor verde escuro. As suas folhas têm 

um sabor doce. Para branquear, amarrar as plantas 

três semanas antes da data da colheita. CULTIVO: 

semear a lanço e desbastar após um mês deixando 

1 planta a cada 10 cm. Regar no Verão. 

CHICORIA SPADONA: Produz folhas de porte 

vertical, longas, estreitas e de cor verde escuro que 

crescem desde a base da planta. Excelente qualida-

de e sabor. Boa resistência da planta ao frio. As 

folhas colhem-se à medida que vão crescendo 

novas. CULTIVO: semear a golpes e depois de um 

mês desbastar, deixando uma planta a cada 10 cm. 

Regar no verão. 

CHICÓRIA PALLA ROSSA 3: Variedade média 

precoce. Produz cabeças de 400 g muito densas, 

bem fechadas e compactas, com as folhas de cor 

vermelho intenso e nervo branco muito pronuncia-

do e crocante. CULTIVO: Solos ricos em matéria 

orgânica, regas frequentes. 

ALCACHOFRA VIOLET DE PROVENCE: Varieda-

de de ciclo precoce. Produz capítulos grandes, com 

as brácteas verdes marcadas de roxo. Muito 

produtiva. CULTIVO: precisa de terrenos profundos 

e expostos ao sol. Depois da colheita de capítulos, 

suprimir a rega para que as plantas entrem em 

repouso vegetativo e retomá-la no mês de agosto. 

ALCACHOFRA VERT DE PROVENCE: Variedade 

de porte desenvolvido, atingindo 90 a 100 cm de 

altura. Os frutos são de bom tamanho, com forma 

redonda e de excelente sabor. Produção elevada. 

CULTIVO: requer terrenos profundos e expostos ao 

sol. Depois da colheita de frutos, suprimir as regas 

para que as plantas entrem em repouso vegetativo 

e voltar a regar no mês de agosto. 
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APIO PLEIN BLANC DORÉ CHEMIN 3: Variedade 

de desenvolvimento médio. As hastes são de cor 

creme e a folhagem verde e amarela. São plantas 

rústicas. Com quadro de plantação espesso 

(30x30). CULTIVO: precisa solos ricos e leves. 

Humidade elevada. Branqueamento: adicionar 

terra ou cobrir as hastes com plástico opaco ou 

papel 15 a 20 dias antes da colheita. 

AIPO PLEIN BLANC PASCAL: Variedade de porte 

ereto. As hastes são compridas, muito largas e 

sólidas. A folhagem e as hastes são de cor verde. 

É fácil de branquear. CULTIVO: requer solos ricos 

e leves. Humidade elevada. Branqueamento: 

adicionar terra ou cobrir as hastes com plástico 

opaco ou papel 15 a 20 dias antes da colheita. 

BERINGELA NEGRA DE BARBENTANE: Varieda-

de que produz frutos com forma comprida (30 cm), 

de forma cilíndrica, de cor violeta escura e brilhan-

te. É uma planta de crescimento vigoroso, de ciclo 

precoce. A produção é elevada. CULTIVO: para 

facilitar a germinação, deixa-se macerar a semente 

em água 24 h. Solos profundos e ricos em matéria 

orgânica. Precisa de elevadas temperaturas e de 

uma forte iluminação para o seu desenvolvimento e  

floração. 

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. 

Precocidade média. Elevada produção e fruto 

muito homogêneo. CULTIVO: para facilitar a 

germinação, deixa-se macerar a semente em água 

24 h. Solos profundos ricos em matéria orgânica. 

Necessita de elevadas temperaturas e uma forte 

iluminação para o seu desenvolvimento e floração. 

BERINGELA RONDE DE VALENCE: Planta 

vigorosa, de porte médio. Fruto de forma esférica, 

de cor violeta/negro brilhante, com cálice escuro. 

Espécie de ciclo precoce e muito produtiva. 

CULTIVO: Para facilitar a germinação, deixar a 

semente em água durante 24h. Terrenos profun-

dos, ricos em matéria orgânica. Necessita de 

temperaturas elevadas e uma forte iluminação para 

o seu desenvolvimento e floração. 

BERINGELA LISTADA DE GANDIA: Variedade de 

frutos ovoides (15x8-10cm), superfície lisa, bicolores, 

com um listado de cor violeta sobre fundo branco-

cinzento. São plantas de porte baixo e ciclo semi 

tardio. Excelente sabor de sua polpa, que contém 

poucas sementes. CULTIVO: deixar macerar a 

semente em água 24h facilita a germinação. Solos 

profundos, ricos em matéria orgânica. Precisa de 

elevadas temperaturas e uma intensa iluminação 

para o seu desenvolvimento e floração. 

BERINGELA ROTONDA BIANCA SFUMATA DI 

ROSA: Variedade de ciclo medio precoce. Produz 

frutos em forma de globo com 12-15 cm de 

diâmetro, de cor branca, com um ligeiro sombreado 

de cor roxo. CULTIVO: para facilitar a germinação, 

deixar a semente em água durante 24 h. Terrenos 

profundos e ricos em matéria orgânica. Precisa de 

temperatura elevadas e uma forte iluminação para 

o seu desenvolvimento e floração. 

BERINGELA CARINA: Planta de porte mediano 

com fruto oval piriforme que se recolhe verde para 

conserva. É uma variedade precoce e muito fértil. 

Deixando amadurecer o fruto, tem as aplicações 

ordinárias. CULTIVO: Para facilitar a germinação, 

deixar a semente em água durante 24h. Solos 

profundos, ricos em matéria orgânica. Precisa de 

temperaturas elevadas e uma forte iluminação para 

o seu desenvolvimento e floração. 
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BORRAGEM FLOR BRANCA: Variedade de talos 

compridos (30-40 cm) e largos (1,5 cm), muito 

tenros e deliciosos. Planta muito rústica, de cultura 

fácil. O porte é de 50-60 cm de altura. CULTIVO: 

espécie de fácil floração, razão pela qual se obtém 

uma rápida vegetação. As pencas consomem-se 

cozidas após retirada a epiderme.  

BORRAGEM MOVERA: Variedade de Borragem 

de flor branca melhorada, que tem mais resistên-

cia na subida da flor e com mais homogeneidade. 

Produz talos muito grossos e longos (50 x 1,8 cm), 

que são muito apreciados pelo seu excelente 

sabor. Planta rústica e de cultivo fácil. CULTIVO: 

não submeter o cultivo a estresse hídrico e obter 

uma rápida vegetação afim de não induzir a 

subida da flor. As pencas das folhas consomem-

se cozidas uma vez retirada a epiderme. 

BRÓCOLO RAMOSO CALABRESE: Variedade 

que produz inflorescências de cor verde, de bom 

tamanho e de grão fino. Estas plantas têm um 

crescimento vigoroso e o seu ciclo é precoce. 

Folhas mais numerosas que numa planta de couve

-flor. Cultivo: requer solos profundos e ricos em 

substâncias orgânicas. Evitar o envelhecimento 

das plantas em viveiro. Após a colheita da inflores-

cência principal, rebrotarão pequenas inflorescên-

AMENDOIM: Ciclo anual, 30-50 cm. Talos ramifica-

dos desde la base. Flores amarelas em axilas 

foliares. Após a fecundação desenrola um pedicelo 

que empurra o ovário para dentro do solo. As  

vagens com 3-4 sementes encontram-se enterra-

das a 3-10 cm de profundidade. CULTIVO: semeia-

se a golpes de 2-3 sementes. Profundidade 3-5 cm. 

Colhem-se após 60-75 dias depois da floração. 

Solo solto, fértil, bem drenado. Suscetível às 

ABOBRINHA BLACK BEAUTY: Variedade de 

frutos compridos, cilíndricos, de cor verde escuro e 

brilhante, com leve jáspeo claro. Planta de ciclo 

precoce e produtiva, de desenvolvimento médio. 

Rústica e de fácil cultivo. CULTIVO: solos profun-

dos e férteis. Manter a humidade constante, mas 

sem excesso. 

ABOBRINHA VERDE MATA COMPACTA: Varie-

dade de frutos de cor verde escuro com manchas 

brancas, brilhantes e cilíndricos, com hastes 

espessas e curtas, numerosas folhas e sem 

ramificações laterais. Muito produtivo. CULTIVO: 

solos profundos e férteis. Manter a humidade 

constante, mas sem excesso.  

ABOBRINHA DIAMANT F1: Variedade precoce. 

Produz frutos de cor verde escuro brilhante com 

finas manchas cor creme, de 20-22 cm de compri-

mento e de forma cilíndrica. É uma planta de porte 

médio a pequeno e muito vigorosa. CULTIVO: 

solos profundos e férteis. Manter a humidade 

constante, mas sem excesso. 

ABOBRINHA DI NIZZA: Planta de porte moderado 

e crescimento determinado. Ciclo precoce. Produz 

frutos redondos, de cor verde-clara, com veio 

escuro. O fruto consome-se com 8-10 cm de 

diâmetro. Excelente qualidade gustativa. Variedade 

muito produtiva. CULTIVO: terrenos profundos e 

ricos. Manter humidade constante, mas sem 

excesso. 
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ABOBRINHA TEMPRANO DE ARGELIA: Varieda-

de que produz frutos de cor verde claro com 

manchas de cor cinzenta claro, curtos. O ciclo da 

planta é muito precoce (2 semanas mais precoce 

que a maior parte das variedades). Potencial 

produtivo muito elevado. São plantas muito 

compactas. CULTIVO: solos profundos e férteis. 

Manter a humidade constante, mas sem excesso. 

ABOBRINHA BIANCA DI TRIESTE: Variedade que 

produz frutos de cor branca e leitosa, medianamen-

te compridos, de forma cilíndrica, algo robustos no 

extremo. A folhagem é compacta, com folhas 

abundantes. Muito produtivo. CULTIVO: solos 

profundos e ricos. Manter a humidade constante, 

mas sem excesso. 

ABÓBORA CABELLO DE ÁNGEL: Variedade de 

grande desenvolvimento e muitas ramificações. 

Produz frutos de tamanho grande (2-4 kg) de 

forma redonda/alongada, de casca lisa branca 

com reticulado verde escuro. É apreciada em 

confeitaria por ser utilizada no doce de gila. 

CULTIVO: solos profundos e férteis. Manter a 

humidade constante, mas sem excesso. 

ABÓBORA DOCE DE FORNO: Variedade que 

produz frutos redondos achatados de cor verde 

escuro com casca verrugosa. Vegetação importan-

te e vigorosa. A sua polpa é de cor amarelo-

alaranjado. Apreciada em guisados ou como doce 

assado ao forno. CULTIVO: solos profundos e 

férteis. Manter a humidade constante, mas sem 

excesso. 

ABÓBORA LLENA 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 

amarela alaranjada. CULTIVO: terrenos profundos 

e ricos. Manter humidade constante, porém sem 

excesso. 

ABÓBORA MAMMOTH 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 DO PEREGRINO EMPHASIS: Planta 

de crescimento indeterminado, de desenvolvimento 

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, 

porém sem excesso. 
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CARDO LLENO DE ESPAÑA: Variedade de 

grande desenvolvimento. Planta vigorosa. Pecío-

los cheios, longos e largos sem pontas agudas e 

de excelente qualidade. Estas plantas resistem 

muito bem às geadas. CULTIVO: raiz penetrante, 

requerendo solos profundos. Branqueamento: 

adicionar terra ou cobrir as pencas com papel ou 

plástico 20 a 30 dias antes de consumir. 

CEBOLA BRANCA BARLETTA: Variedade muito 

precoce, de dias curtos. Podem cultivar-se para a 

obtenção de bolbos, cebola para conservar em 

vinagre ou cebolinha suave. Bolbos pequenos (90 

gr.), cor branca prateada. Aptidão de conservação: 

média. CULTIVO: solos de textura média. Para 

cebola de bolbo, semear em Agosto-Setembro. 

Para cebolinhas de conserva, semear em Janeiro-

Março. 

CEBOLA BRANCA DE LA REINA: Variedade 

muito precoce de dias curtos. Produz bolbos de 

forma redonda achatada, colo fino, de cor branca-

prata, de tamanho pequeno (5-6 cm em seu 

máximo desenvolvimento). Folhagem curta, cor 

verde escuro. Apropriada para conserva. CULTI-

VO: Solos de textura média. Para cebola de bolbo, 

semear em Agosto-Setembro. Para cebolinhas de 

conserva, semear de Janeiro-Março. 

CEBOLA BLANC DE LISBONNE: Variedade de dia 

curto, de ciclo tardio. Folhagem abundante, verde 

escuro. Bolbos de cor branco prateado com 

nervuras verdes finas até à metade do bolbo, de 

forma esférica, colo grosso, e bom tamanho. 

Aptidão média para a conservação. CULTIVO: 

solos de textura média. Para cebolas de bolbo, 

semear em Agosto. Para cebola suave, semear em 

Junho. 

CEBOLA BABOSA: Variedade de dias curtos, de 

ciclo precoce. Bolbo de bom tamanho, em forma 

de cone invertido, apontando para a zona radicu-

lar, com poucas camadas exteriores de cor cobre 

e carne branca. Aptidão para a conservação: 3 

meses. CULTIVO: solos de textura média. Ao 

transplantar podar 1/3 das raízes e das hastes. 

Manter o solo livre de ervas daninhas. 

CEBOLA SETÚBAL: Variedade de dia curto. Bolbo 

de forma arredondada com capas acobreadas e de 

carne branca tenra e saborosa. Colheita precoce e 

boa conservação. CULTIVO: Solo de textura 

media. Ao transplantar, podar 1/3 das raízes e das 

folhas. Manter o solo livre de ervas daninhas. 

CEBOLA AMARILLA PAJA VIRTUDES: Variedade 

de dia curto, bastante prematura. A folhagem é 

abundante, verde escuro. Bolbo de forma achata-

da, de cor amarelo-palha, de bom tamanho e com 

apertadas túnicas. Se conserva bem. CULTIVO: 

solos de textura média. Para transplantar, podar 

1/3 das raízes e das hastes. Manter o solo livre de 

ervas daninhas. 

CALÇOTS: Os ‘calçots’ são os botões que saem 

na Primavera depois da plantação de bolbos 

maduros no Outono. Têm um aspeto parecido ao 

do alho-francês, de uns 2 cm de diâmetro e 2025 

cm de comprimento depois de despontadas as 

folhas. CULTIVO: semear a semente para produ-

ção de bolbos. Depois da colheita, conservar os 

bolbos e tornar a plantá-los no final do Outono. 

Colher os ‘calçots’ na Primavera seguinte. 
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CEBOLA VALENCIANA TARDÍA DE EXPORTACI-

ÓN: Variedade de ciclo tardio e dia longo. Planta com 

folhagem abundante, cor verde médio e hastes 

grossas. Bolbos de grande tamanho, e forma quase 

esférica, densos, recobertos por várias túnicas de 

cobreadas brilhantes. Aptidão para a conservação: 

excelente. CULTIVO: solos de textura média. Para 

transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastes. 

Manter o solo livre de ervas daninhas. 

CEBOLA VALENCIANA TARDÍA ‘RECAS’: 

Variedade de ciclo tardio, de dia longo. A planta 

tem folhagem abundante, de cor verde médio. Os 

bolbos são grossos, globosos, duros e muito 

densos, descobertos por várias túnicas, pouco 

desprendíeis, de cor cobre brilhante. Conservação 

muito boa. CULTIVO: solos de textura média. Para 

transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastes. 

Manter o solo livre de ervas daninhas. 

CEBOLA COLORADA DE FIGUERAS: Variedade 

precoce, de dias longos. Planta muito vigorosa e 

rústica. Produz bolbos grossos com capas cobrea-

das, cor arroxeada clara no interior e forma 

redonda achatada. Boa aptidão para a conserva-

ção. CULTIVO: solos de textura média. Para 

transplantar,  podar 1/3 das raízes e das hastes. 

Manter o solo livre de ervas daninhas. 

CEBOLA DULCE DE FUENTES: Variedade de 

precocidade média, de dia longo. Folhagem de cor 

verde médio. Bolbos de tamanho volumoso, com 

colo grosso, arredondados na zona reticular e 

pontiagudos em direção ao pescoço. Túnicas de 

cor branca-amarela, polpa branca. Apreciada pelo 

seu sabor doce. CULTIVO: solos de textura média. 

Para transplantar, podar 1/3 das raízes e das 

hastes. Manter o solo livre de ervas daninhas. 

CEBOLA ROJA DE ZALLA: Variedade de dia curto 

e ciclo meio tardio. Bolbo de tamanho médio, de 

forma cônica, apontando em direção à base e 

polpa de cor violeta. Boa aptidão á conservação. 

CULTIVO: solos de textura média. Para transplan-

tar, podar 1/3 das raízes e das hastes. Manter o 

solo livre de ervas daninhas. 

CEBOLA MORADA DE AMPOSTA: Variedade de 

dia longo. Produz bolbos de tamanho grande, em 

forma de globos, um pouco apontados em direção 

ao colo com pele externa de cor vermelhar roxo e 

polpa arroxeada. Excelente aptidão para a conser-

vação. CULTIVO: solos de textura média. Para 

transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastes. 

Manter o solo livre de ervas daninhas. 

CEBOLA MORADA DE AMPOSTA: Variedade de 

dia longo. Produz bolbos de tamanho grande, em 

forma de globos, um pouco apontados em direção 

ao colo com pele externa de cor vermelhar roxo e 

polpa arroxeada. Excelente aptidão para a conser-

vação. CULTIVO: solos de textura média. Para 

transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastes. 

Manter o solo livre de ervas daninhas 



COUVE-DE-BRUXELAS MEDIO ENANA DE LA 

HALLE: Variedade de porte médio. Apresenta 

folhas de cor verde escuro, um pouco arroxeada, 

não muito grandes. Produz numerosos repolhinhos 

de tamanho médio, compactos, que resistem bem à 

floração. Excelente sabor, CULTIVO: adaptável a 

todo tipo de solos, desde que sejam  profundos. 

COUVE MILÁN AUBERVILLIERS: Também 

chamada ‘Borrachona’. Variedade de pé curto. 

Folha com um frisado fino. O repolho é grande, 

com forma redonda achatada, apreciado pela sua 

qualidade. CULTIVO: adaptável a todo tipo de 

solos, desde que sejam profundos. 

 

COUVE MILÁN VIRTUDES 3: Variedade de pé 

médio. Folhas grandes com frisado grosso, de cor 

verde escuro azulado. Repolho volumoso, compac-

to, de forma um pouco ovalada. A planta apresenta 

boa resistência ao frio. CULTIVO: adaptável a todo 

tipo de solos, desde que sejam profundos. 

COUVE REPOLHO BACALAN PRECOCE: Varieda-

de de folhas de cor verde escuro, largas, lados 

ligeiramente ondulados e um pouco rugosos. 

Produz um repolho de forma cónica, apertado e de 

muito boa qualidade. CULTIVO: adapta-se a todo o 

tipo de solos desde que sejam profundos. 

COUVE REPOLHO BRUNSWICK: Variedade de pé 

curto, de ciclo semi temporão. Folhas de cor verde 

médio, lisas. Produz repolhos muito grandes, de 

forma achatada e muito compactos. Resistente ao 

frio. CULTIVO: adaptável a todo o tipo de solos, 

desde que sejam profundos. 

 

COUVE CORAÇÃO DE BOI: Variedade de pé 

curto, desenvolvimento moderado, precoce. A 

folhagem é de cor verde mais escuro no exterior do 

que no interior. Forma repolhos cónicos muito 

compactados. Possuem grande resistência à 

floração. CULTIVO: adapta-se a todo o tipo de 

solos desde que sejam profundos. 

COUVE REPOLHO MERCADO DE COPENHAGUE 

2: Variedade de ciclo muito precoce e muito bem 

adaptada às distintas épocas de cultivo. Pé curto, 

de porte pequeno. Folhas externas escassas, lisas, 

de cor verde claro. Repolho de tamanho pequeno, 

esférico, muito duro e de boa conservação. CULTI-

VO: espécie adaptável a todo tipo de solos, desde 

que sejam profundos. 

COUVE REPOLHO QUINTAL DE ALSÁCIA: 

Variedade de pé curto, de ciclo semi temporão. 

Folhas de cor verde médio, lisas, com nervuras que 

se destacam. Repolho grande, redondo, achatado e 

muito duro. Rústico e adaptável ao cultivo de 

Outono/Inverno. CULTIVO: adaptável a todo tipo de 

solos, desde que sejam profundos. 
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COUVE-DE-BRUXELAS MEDIO ENANA DE LA 

HALLE: Variedade de porte médio. Apresenta 

folhas de cor verde escuro, um pouco arroxeada, 

não muito grandes. Produz numerosos repolhitos 

de tamanho médio, compactos, que resistem bem 

à floração. Excelente sabor, CULTIVO: adaptável 

a todo tipo de solos, desde que sejam profundos. 

COUVE MILÁN AUBERVILLIERS: Também 

chamada ‘Borrachona’. Variedade de pé curto. 

Folha com um frisado fino. O repolho é grande, 

com forma redonda achatada, apreciado pela sua 

qualidade. CULTIVO: adaptável a todo tipo de 

solos, desde que sejam profundos. 

COUVE MILÁN VIRTUDES 3: Variedade de pé 

médio. Folhas grandes com frisado grosso, de cor 

verde escuro azulado. Repolho volumoso, com-

pacto, de forma um pouco ovalada. A planta 

apresenta boa resistência ao frio. CULTIVO: 

adaptável a todo tipo de solos, desde que sejam 

profundos. 

COUVE REPOLHO BACALAN PRECOCE: 

Variedade de folhas de cor verde escuro, largas, 

lados ligeiramente ondulados e um pouco rugosos. 

Produz um repolho de forma cónica, apertado e de 

muito boa qualidade. CULTIVO: adapta-se a todo 

o tipo de solos desde que sejam profundos. 

COUVE REPOLHO BRUNSWICK: Variedade de 

pé curto, de ciclo semi temporão. Folhas de cor 

verde médio, lisas. Produz repolhos muito grandes, 

de forma achatada e muito compactos. Resistente 

ao frio. CULTIVO: adaptável a todo o tipo de solos, 

desde que sejam profundos. 

COUVE CORAÇÃO DE BOI: Variedade de pé 

curto, desenvolvimento moderado, precoce. A 

folhagem é de cor verde mais escuro no exterior 

do que no interior. Forma repolhos cónicos muito 

compactados. Possuem grande resistência à 

floração. CULTIVO: adapta-se a todo o tipo de 

solos desde que sejam profundos. 

COUVE REPOLHO MERCADO DE COPENHA-

GUE 2: Variedade de ciclo muito precoce e muito 

bem adaptada às distintas épocas de cultivo. Pé 

curto, de porte pequeno. Folhas externas escas-

sas, lisas, de cor verde claro. Repolho de tamanho 

pequeno, esférico, muito duro e de boa conserva-

ção. CULTIVO: espécie adaptável a todo tipo de 

solos, desde que sejam profundos. 

COUVE REPOLHO QUINTAL DE ALSÁCIA: 

Variedade de pé curto, de ciclo semitemporão. 

Folhas de cor verde médio, lisas, com nervuras 

que se destacam. Repolho grande, redondo, 

achatado e muito duro. Rústico e adaptável ao 

cultivo de Outono/Inverno. CULTIVO: adaptável a 

todo tipo de solos, desde que sejam profundos. 
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COUVE LOMBARDA CABEZA NEGRA 2: Varieda-

de de ciclo médio. As folhas são de cor arroxeado 

escuro, erguidas e lisas. Repolho de tamanho 

médio, de forma esférica e de consistência muito 

dura. Rústico e com boa resistência ao frio. 

CULTIVO: adaptável a todo o tipo de solos, desde 

que sejam profundos. 

COUVE CHINA EXPRESS: Folhas de cor verde 

claro, amolgadas, onduladas nas pontas e com o 

pecíolo branco e carnoso. Forma repolhos mode-

radamente compactos e de forma comprida. 

CULTIVO: adaptável a todo tipo de solos, desde 

que sejam profundos. Manter sempre a terra 

fresca. 

COUVE FORRAGEIRA ASA DE CANTARO: 

Variedade de porte grande. Produz grandes folhas 

exteriores de cor verde claro, com as pontas 

onduladas e as nervuras de cor branca. As folhas 

interiores formam um pequeno coração macio 

muito apreciado para o consumo  humano. 

CULTIVO: espécie adaptável a todo o tipo de 

solos, desde que sejam profundos. Manter o solo 

fresco. 

COUVE FORRAGEIRA PENCA DA PÓVOA: 

Variedade de ciclo precoce. Planta de grande 

desenvolvimento, de pé alto. Forma no seu interior 

um pequeno repolho. Com um bom comportamen-

to de frente ao frio e as geadas. CULTIVO: se 

adapta a todo o tipo de solos, sempre que sejam 

profundos. Manter sempre a terra fresca. 

COUVE FORRAGEIRA PENCA DE CHAVES: 

Variedade de porte médio a grande. Folhas de cor 

verde médio. Forma pouco repolho no interior. 

Resistente ao frio. CULTIVO: se adapta a todo o 

tipo de solos, sempre que sejam profundos. 

Manter sempre a terra fresca. 

COUVE FORRAGEIRA PENCA DE MIRANDELA: 

Variedade de corações grandes e densos. As 

folhas são largas e de cor verde-clara. Talos 

grossos, de cor branca. Excelente qualidade 

gustativa. CULTIVO: adapta-se a todo o tipo de 

solos desde que sejam profundos. Manter sempre 

a terra fresca. 

COUVE FORRAGEIRA PENCA PÃO DE AÇU-

CAR: Variedade de grande porte, que produz 

corações densos em coroa e folhas interiores 

brancas, com talos suculentos. Também conheci-

da como couve de Natal. CULTIVO: adapta-se a 

todo o tipo de solos desde que sejam profundos. 

Manter sempre a terra fresca. 

COUVE FORRAGEIRA GIGANTE CABALLAR: 

Planta de boa vegetação e grande porte. Quando 

atinge o seu desenvolvimento completo, a colheita 

de suas folhas permite alimentar o gado de forma 

continuada. Variedade muito resistente ao frio. 

CULTIVO: espécie adaptável a todo o tipo de 

solos, desde que sejam profundos. Manter o solo 

fresco. 
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COUVE FLOR BOLA DE NEVE: Variedade de 

ciclo muito precoce. A planta tem porte baixo, com 

a folhagem ereta, de cor verde claro e lados 

ondulados. Produz inflorescências de tamanho 

médio com grão fino e apertado, esféricas, 

compactas e de boa conservação. CULTIVO: 

adapta-se a todo o tipo de solos desde que sejam 

profundos. Manter  o solo fresco. 

COUVE FLOR FLORA BLANCA: Variedade de 

ciclo precoce. Planta de altura média. Produz 

inflorescências de tamanho grande, cor branca, 

muito compactas e de grão fino. CULTIVO: 

adaptável a todo o tipo de solos, desde que sejam 

profundos. Manter o solo fresco. 

COUVE FLOR FRANKFURTER RIESEN: Varieda-

de de ciclo semi temporão. Planta de porte 

elevado e vegetação muito vigorosa, com folhas 

grandes, de cor verde escuro azulado. Forma 

inflorescências de tamanho grande, muito bran-

cas, compactas e de grão fino. Destaca sua 

excelente conservação. Rústica e resistente ao 

frio. CULTIVO: adaptável a todo o tipo de solos, 

desde que sejam profundos. Manter o solo fresco. 

COUVE FLOR METROPOL: Variedade de ciclo 

tardio. Planta de porte médio, vegetação vigorosa, 

com folhas numerosas, de cor verde escuro que 

cobrem bem a inflorescência. Produz inflorescên-

cias volumosas, compactas, de grão fino, de boa 

conservação. É muito resistente ao frio. CULTIVO: 

adaptável a todo o tipo de solos, desde que sejam 

profundos. Manter o solo fresco. 

COUVE FLOR ROMANESCO NATALINO: Varie-

dade cuja inflorescência é característica por sua 

forma cónica. Planta de pé alto e de grande 

tamanho. A inflorescência é compacta e de cor 

verde médio. CULTIVO: requer terrenos profundos 

e ricos em matéria orgânica. Evitar que as plantas 

envelheçam no viveiro. 

COUVE FLOR CATANESE: Variedade de ciclo de 

110-120 dias de maturidade. Cabeças grandes de 

cor roxas, com um peso médio de 1,3-1,5 kg. 

CULTIVO: necessita de terrenos profundos e ricos 

em matéria orgânica. Evitar que as plantas 

envelheçam no viveiro. 

NABO RUTABAGA CUELLO VERDE: Produz 

raízes arredondadas, de carne amarela, com o 

colo verde. Variedade muito rústica e produtiva. 

Folhas estreitas de bordas separadas. CULTIVO: 

adapta-se a todo tipo de solos desde que sejam 

profundos. Manter sempre a terra fresca. Pode 

efetuar-se sementeira direta ou transplante. 
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COENTRO: Também chamado de salsa árabe, 

coriandro. É uma planta anual aromática da qual 

se utilizam as folhas e os frutos (sementes) como 

condimento ou pelas suas propriedades medici-

nais. Planta de porte baixo (30-50cm). Floresce 

em maio e frutifica em junho/julho. CULTIVO: 

prefere solos calcários e leves. 

CHIRIVIA MEDIA COMPRIDA DE GUERNESEY: 

Variedade rústica e muito produtiva, produz raízes 

de boa qualidade. Raiz de forma longa e pontiagu-

da, de pele lisa e cor branca. CULTIVO: sementeira 

em solo profundo. Manter a humidade do solo até a 

completa germinação.  

ENDÍVIA MECHELSE MIDDELVROEG: Esta 

planta precisa de duas fases de cultivo. Primeiro 

semeia-se na primavera e depois arrancam-se as 

plantas no outono, colocam-se as raízes vertical-

mente uma ao lado da outra e enterram-se numa 

cova bem drenada a 50 cm de profundidade. As 

raízes produzem durante o Inverno uns rebentos 

compridos de cor branca.  

CHICÓRIA FRISADA DUPLA DE VERÃO: Varie-

dade de bom porte. Folhagem de cor verde médio, 

limbos e pecíolos largos, lados muito frisados e 

coração bem cheio de numerosas folhas que 

branqueiam com facilidade. Têm boa resistência à 

floração. CULTIVO: resistente ao frio. Solos de 

consistência leve ou média, ricos em substância 

orgânica. Amarrando ou cobrindo as plantas, 

melhorará o branqueamento das folhas interiores 

(duração: 2-3 semanas).  

CHICÓRIA RIZADA PERRUCA DEL PRAT: 

Variedade de porte médio. Folhagem de cor verde 

claro, de largura média (20 mm), com lados finos e 

muito frisados e o coração bem cheio com tendên-

cia a branquear facilmente. CULTIVO: resistente 

ao frio. Solos de consistência leve ou média, ricos 

em substância orgânica. Amarrando ou cobrindo 

as plantas, melhorará o branqueamento das folhas 

interiores (duração:2-3 semanas). 

CHICÓRIA FRISADA CABELO DE ANJO: Varieda-

de de porte médio. Folhagem de cor verde médio, 

largura média (15 mm), com os lados muito 

partidos e dentados. As folhas estão dispostas de 

forma ereta, formando um funil, por não formar 

coração. CULTIVO: resistente ao frio. Solos de 

consistência leve ou média, ricos em substância 

orgânica. Amarrando ou cobrindo as plantas, 

melhorar-se-á o branqueamento das folhas 

interiores (duração:2-3 semanas). 

CHICÓRIA GIGANTE HORTELANA: Variedade de 

grande porte. Folhagem muito larga, de cor verde 

claro, com lados dentados e ondulados. Coração 

muito cheio, que branqueia sozinho. CULTIVO: 

resistente ao frio. Solos de consistência leve ou 

média, ricos em substância orgânica. Amarrando 

ou cobrindo as plantas, melhorará o branquea-

mento das folhas interiores (duração:2-3semanas). 

ESCAROLA CORNETA DE BURDEOS: Variedade 

de ciclo médio-tardio. Folhas largas e lisas, de cor 

verde, que forma um miolo aberto no meio das 

folhas exteriores. Resistência media ao frio pelo 

que pode ser cultivada em invernos suaves. 

CULTIVO: terrenos de consistência ligeira ou 

média, ricos em matéria orgânica. Manter sempre o 

solo fresco. 
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ESPARGO ARGENTEUIL: Variedade que produz 

espargos grossos, muito brancos, carnosos e sem 

filamentos. Extremidade levemente pontiaguda. 

Em solos apropriados, é uma variedade muito 

produtiva. CULTIVO: semear em Fevereiro-Março, 

transplantar as raízes após um ano com distância 

suficiente entre linhas para poder fazer os cumes. 

Colher os espargos até meados de Maio, depois, 

deixar a vegetação desenvolver-se livremente. 

ESPARGO HÍBRIDO F-2 UC-157: Variedade 

precoce, que se adapta à colheita de turiões 

verdes e brancos. Produz espargos grandes, de 

boa uniformidade. Grande produtividade. CULTI-

VO: semear em Fevereiro-Março, transplantar as 

raízes depois de um ano. Colher espargos até 

meados de Maio, depois, deixar desenvolver-se a 

vegetação livremente.  

ESPARGO MARY WASHINGTON: Variedade que 

se adapta à colheita de turiões verdes e brancos. 

Produz espargos grandes e uniformes. Intensa 

produtividade. CULTIVO: Semear em Fevereiro-

Março, transplantar as raízes após um ano. Colher 

espargos até meados de Maio, depois, deixar a 

vegetação desenvolver-se livremente. 

MORANGOS: Planta vivaz, vigorosa que dá 

elevadas produções. Fruto de bom tamanho, 

carnoso e muito perfumado. Muito resistente ao 

frio. CULTIVO: semear espaçadamente em terra 

muito fina ou turfa e cobrir com uma camada muito 

fina (3mm). Manter a humidade constante e uma 

temperatura elevada. Repicar a 4-5 folhas. Plantar 

em lugar definitivo no outono. 

GIRASSOL: Variedade de sementes para o 

consumo humano, com grão grosso, raiado de 

branco e preto. Boa rusticidade. Capítulos grandes 

muito produtivos. CULTIVO: semear de março até 

maio num terreno a uma profundidade duns 3-5 

cm. Prevenir possíveis ataques de pássaros aos 

capítulos num estádio perto da maturidade. 

Recolha: setembro - outubro, variável segundo as 

condições climáticas. 

ESPINAFRE VIROFLAY: Variedade de crescimen-

to muito rápido, muito produtiva. Produz grandes 

folhas cor verde escuro, brilhantes e carnosas, que 

têm forma aflechada. Adaptada ao cultivo de 

outono-inverno. CULTIVO: evitar terrenos muito 

fortes e mal drenados, semear em linhas e limpar 

as plantas a 10cm. Podem colher-se as folhas 

exteriores a intervalos de 15 dias. 

ESPINAFRE GIGANTE DE INVERNO: Variedade 

de grande desenvolvimento. Folhas abundantes, 

carnosas, de grande tamanho, superfície um pouco 

amolgada e cor verde escuro brilhante, forma oval. 

Adaptada ao cultivo de inverno e princípios de 

primavera. CULTIVO: evitar terrenos muito fortes e 

mal drenados. Semear a lance em linhas e 

desbastar as plantas a 10cm. Podem colher-se as 

folhas exteriores a intervalos de 15 dias. 

ESPINAFRE VIKING: Variedade adaptada ao 

cultivo de Primavera e Verão, de porte médio, com 

grande resistência à floração graças à lentidão de 

crescimento. Produz folhas de cor verde médio, de 

tamanho médio e forma oval com base lobulada. 

CULTIVO: evitar terrenos muito fortes e mal 

drenados. Semear seguido em linhas e desbastar 

as plantinhas 10 cm. Podem colher-se as folhas 

exteriores a intervalos de 15 dias. 



 

ESPINAFRE SEVILHA: Variedade precoce, 

adaptada a cultivos de Outono-Inverno e princípios 

de Primavera. Produz folhas em forma de flecha 

de grandes dimensões, de cor verde escuro 

intenso. Resiste bem ao frio e cresce com vigor. 

Apreciada pelo seu sabor característico. CULTI-

VO: evitar terrenos muito fortes e mal drenados. 

Semear a lance em linhas e desbastar as planti-

nhas 10 cm. Podem colher-se as folhas exteriores 

em intervalos e 15 dias. 

TETRAGONIA: Planta parecida com os Espina-

fres, também chamada espinafre da Nova Zelân-

dia. Planta vigorosa, que alcança 50-70 cm de 

altura. O consumo de folhas soltas proporciona 

uma produção continuada. CULTIVO: para facilitar 

a germinação, demolhar as sementes durante 24 

horas antes da sementeira. 

GRÃO DE BICO BRANCO LEITOSO: Talos finos, 

folhas compostas, de borde serrado. Fruto em 

legume de 1-2 grãos. Raiz pivotante profunda. 

Grão grosso, longo, de forma irregular, com sulcos 

muito marcados, achatado nas laterais. Cor branca 

leitosa. Qualidade culinária muito apreciada. 

CULTIVO: evitar os solos muito pesados e os 

muito calcários. Manter a humidade, sem excesso, 

até o fim da floração. 

GRÃO DE BICO CASTELHANO: Talos finos. 

Folhas imparipenadas, de 3-8 pares de folíolos, 

com os bordes serrados. Vagem com 1-2 semen-

tes. A raiz é profunda e pivotante. O grão é de 

tamanho médio, de cor amarelo, superfície bastan-

te lisa e pico curvo característico. Boa qualidade 

culinária. CULTIVO: evitar os solos muito pesados 

e calcários. Manter a humidade, sem excesso, até 

o fim da floração. 

NABO GRELOS GLOBO BLANCO DE LUGO: 

Variedade muito apreciada pela produção das 

suas folhas (grelos), que se utilizam para consu-

mo. Estes têm um excelente e delicado sabor, raiz 

arredondada, de cor branca, às vezes colorida de 

rosa no seu colo. Ciclo semi precoce. CULTIVO: 

semear em terreno definitivo a pouca profundida-

de, desbastar a 15 cm entre as plantas. 

NABO GRELOS DE SAN JOSÉ: Variedade 

autóctone galega muito apreciada pelos seus talos 

tenros, com abundantes folhas de um verde 

intenso, um pouco denteadas, com um ligeiro 

sabor amargo. Ciclo tardio. Colheita possível 210 

dias depois da sementeira. CULTIVO: semear em 

terreno definitivo a pouca profundidade, desbastar 

a 15 cm entre as plantas. 

NABO GRELOS DE SAN BLAS: Variedade 

autóctone galega, muito apreciada pelo seus talos 

brancos muito tenros e com abundantes folhas 

verdes e pouco dentadas, de magnifico sabor. 

Ciclo semi tardio. Colheita possível 150 dias 

depois da sementeira. CULTIVO: semear em 

terreno definitivo a pouca profundidade, desbastar 

a 15 cm entre as plantas.  

GRELOS DE SANTIAGO: Variedade muito 

apreciada pela produção das suas folhas (grelos) 

utilizados para consumo humano, os quais têm um 

sabor muito agradável. Produz muitas folhas de 

grandes dimensões. Estas comercializam-se em 

molhos. Ciclo precoce, sendo possível proceder-

se ás colheitas 90 dias após sementeiras. CULTI-

VO: semear no terreno definitivo a pouca profundi-

dade. Desbastar, deixando um intervalo de 15 cm 
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ERVILHA NEGRET: Também chamado Petit 

Provençal, variedade rasteira (35 cm), rústica. 

Ciclo muito precoce. Produz aos 60 dias. Vagens 

de 9 cm algo curvadas, pontiagudas de cor verde 

escuro. Semente lisa e verde. CULTIVO: semear 

a lance de 4-6 sementes. Manter o solo fresco 

sem excesso de água. 

ERVILHA DULCE DE PROVENZA: Variedade 

rasteira (35 cm). Ciclo muito precoce. Produz aos 

65 dias. Vagens de 10 cm com 9 grãos, retas 

pontiagudas de cor verde escuro. Sabor muito 

doce e agradável. Semente lisa e verde. CULTI-

VO: semear a lance de 4-6 sementes. Manter o 

solo fresco sem excesso de água. 

ERVILHA ONWARD: Variedade rasteira (60-70 

cm). Muito rústica e produtiva. Ciclo médio. Vagens 

largas e retas com 8 grãos de grande calibre. 

Semente enrugada de cor verde claro. CULTIVO: 

semear a golpe de 5-6 sementes a 3-5 cm de 

profundidade. Manter a humidade na fase de 

floração e enchimento. 

ERVILHA LINCOLN: Variedade rasteira (70 cm), 

grande rusticidade, vigorosa e muito produtiva. 

Ciclo médio. Vagens curvadas de 9 cm pontiagu-

das com 8 grãos. Semente enrugada de cor creme. 

CULTIVO: semear a lance de 4-6 sementes. 

Manter o solo fresco sem excesso de água.  

ERVILHA RONDO: Variedade meia palha (70 cm), 

muito rústica de rápido crescimento. Plantas muito 

produtivas. Ciclo semi precoce. Vagens de 11cm 

de comprimento contendo 10 grãos de cor verde. 

Semente enrugada de cor creme. CULTIVO: 

semear a lance de 4-6 sementes. Manter o solo 

fresco sem excesso de água. 

ERVILHA TELEVISIÓN: Variedade de meia palha, 

com um desenvolvimento de 75-80 cm. Ciclo semi 

tardio. Boa qualidade, apta para a congelação. 

Vagens de 12 cm, ligeiramente curvadas, com 8 

grãos. Semente de cor verde, rugosa. CULTIVO: 

semear a golpes de 5-6 sementes a 3-5 cm de 

profundidade. Manter a humidade na fase de 

floração e enchimento.  

ERVILHA UTRILLO: Variedade de meia palha (75 

cm). Ciclo semi tardio. Grão de sabor muito doce. 

Vagens de 11cm de longitude, retas, com 8-9 

sementes. A planta é vigorosa e a sua produção é 

bastante agrupada. CULTIVO: semear a golpes de 

5-6 sementes a 3-5 cm de profundidade. Manter a 

humidade nas fases de floração e enchimento. 

ERVILHA SENADOR: Variedade meia-palha (90 

cm). Ciclo semi-tardio. Apreciada para verde. 

Vagens de 12 cm de comprimento, largas e 

curvadas. Semente enrugada de cor creme. 

CULTIVO: semear a golpe de 5-6 sementes a 3-5 

cm de profundidade. Manter a humidade na fase 

de floração e enchimento. 
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ERVILHA ALDERMAN: Variedade de trepar (150 

cm). Ciclo tardio. Muito apreciada para consumo 

em verde. Vagens de 12 cm, retas, largas com 8 

grãos. Sabor muito doce e agradável. Semente 

enrugada de cor creme. CULTIVO: semear a lance 

de 4-6 sementes. Manter o solo fresco sem 

excesso de água. 

ERVILHA TIRABEQUE: Variedade de trepar (140 

cm). Ciclo semi tardio (80 dias). Vagens muito 

grandes, largas e curvadas, sem fios e sem 

pergaminho de cor verde pálido. Semente lisa de 

cor escura com ponteado moderado. Utilização: 

Come tudo. CULTIVO: semear a lance de 4-6 

sementes. Manter o solo fresco sem excesso de 

água. 

ERVILHA CAROUBY: Variedade de trepar (120 

cm). Ciclo semi tardio (75 dias). Vagens de 15x3 

cm, arqueadas, com terminação truncada sem fios 

e sem pergaminho, de cor verde pálido. Semente 

lisa de cor escura com ponteado moderado. 

Utilização: Come-se tudo. CULTIVO: semear a 

golpes de 5-6 sementes. Profundidade 3-5 cm. 

Manter a humidade, sem excesso, até o fim da 

floração. 

FAVA EXTRAPRECOCE A GRANO VIOLETTO: 

Variedade de ciclo muito precoce. Desenvolvimen-

to de altura média com abundante produção. 

Vagens de 25-30 cm de comprimento, com 6-9 

favas de tamanho médio, de cor violeta quando 

maduras. CULTIVO: semeia-se a golpes de 3-5 

sementes, manter o solo fresco mas sem excesso. 

FAVA IRABAL: Planta de desenvolvimento médio, 

que se destaca pela precocidade da sua produ-

ção, em sementeira de outono. Vagens de 18– 20 

cm com 6-7 gramas. Muito produtiva. Apreciada 

pelo seu sabor doce. CULTIVO: sementeira a 

golpes de 3-5 sementes; manter o solo fresco, 

sem excessos. 

FAVA MINICONSER: Variedade de produção 

precoce, muito apreciada pelo grão de tamanho 

pequeno, muito tenro e doce. Vagens de 15-18 

cm , com 6-7 grãos. Planta de porte médio, de 

produção agrupada. CULTIVO: sementeira a 

golpes de 3-5 sementes; manter o solo fresco, 

sem excessos. 

FAVA MUCHAMIEL ‘EXTRATEMPRANA’: 

Selecção melhorada da Muchamiel, caracterizada 

pelo seu ciclo de produção mais precoce e pela 

sua boa homogeneidade. Porte erecto, altura 

media (60-80 cm). Vagens de 20-22cm com 6-7 

grãos. A produção adianta-se cerca de 10-15 dias 

em relação à Muchamiel. CULTIVO: semeia-se a 

golpes de 3-5 sementes, manter o solo fresco mas 

sem excesso. 

FAVA MUCHAMIEL: Variedade de ciclo precoce 

de porte alto e com um desenvolvimento de 70 a 

90 cm de altura. Vagens de 18-22 cm de compri-

mento com disposição semicaída, com 5-7 grãos. 

A sua precocidade permite que se possa semear a 

partir do meio do verão. CULTIVO: semeia-se a 

golpes de 3-5 sementes, manter o solo fresco mas 

sem excesso. 
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FAVA ADERBA: Planta vigorosa, muito produtiva. 

Vagem super comprida, de 30-32 cm, com uma 

largura de 3 cm, que contém 8 a 10 grãos. 

Precocidade média, muito resistente ao frio. 

Apreciada pela sua boa produção e qualidade das 

vagens. CULTIVO: sementeira a golpes de 3-5 

sementes; manter o solo fresco, sem excesso. 

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. 

FAVA AGUADULCE ‘SUPERLARGA’: Variedade 

de ciclo médio com boa resistência às geadas. 

Tem um desenvolvimento de 90-100 cm, produz 

vagens muito largas com 30 cm e mais, com 8-10 

grãos. CULTIVO: semeia-se a golpes de 3-5 

sementes, manter o solo fresco mas sem excesso. 

FEIJÃO SATELIT: Variedade rasteira, precoce, de 

calibre muito fino, com grande resistência em 

planta sem perda de qualidade. Vagens de 12 cm 

de longitude e com um calibre de 6,5 mm. Muito 

Produtiva. Grão branco. Resistências: HR: Vírus 

do mosaico comum e Antracnose do feijão. 

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO SIDERAL: Variedade de porte rasteiro. 

Vagem de secção redonda, de 16 cm, calibre 

médio de 0,8 cm, um pouco arqueadas, cor verde 

escura, de excelente qualidade gustativa. Mantém 

a qualidade mesmo que atrase uns dias a 

recolha. Planta muito produtiva, vigorosa e sã em 

fim de ciclo. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 

sementes, solo fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO BRAIMAR: Rasteiro. Ciclo precoce. 

Vagem redonda, muito direita, fina e muito longa 

(20x0,8cm), carnuda, destacando-se pela sua 

qualidade e excelente aspeto. Cor verde média, 

sem fios. Produção elevada e escalonada. Planta 

vigorosa e rústica. Resistências: Vírus comum e 

Antracnose. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 

sementes, solo fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO CONTENDER: Variedade rasteira 

adaptada a quaisquer condições graças à sua fácil 

adaptação. Ciclo semi precoce. Vagem de cor 

verde médio, de 16 cm 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 

encharcamentos. 

FEIJÃO CONTENDER ‘CONVARES’: Rasteiro. 

Selecção melhorada do Contender, maior precoci-

dade, produção e homogeneidade. Grande 

adaptação: adaptável a todo o tipo de condições. 

Vagem de 16 cm esverdeada de forma redonda-

oval, sem fios. Grão de cor creme. Resistente ao 

Vírus vulgar e ao Oídio. CULTIVO: semear a 

golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar 

encharcamentos. 
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FEIJÃO AMETHYST: Planta rasteira, com vegeta-

ção aberta. Bonitas vagens de cor púrpura, retas e 

bem formadas, de 14 cm de longitude e de um 

calibre inferior a 9 mm, sem fio nem pergaminho. 

Grão castanho claro. Apreciada pela sua qualida-

de gustativa. Resistências: HR: Vírus do mosaico 

comum. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 

sementes, solo fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO GARRAFAL ENANA: Rasteiro. Ciclo semi 

tardio. Plantas com altura de 60 cm com muita 

folhagem. Vagem medianamente curvada, plana 

de 15 cm de comprimento por 2 cm de largura, de 

cor verde sem fios. Grão de cor vermelho intenso. 

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO BREDERO: Variedade rasteira de ciclo 

precoce. Desenvolvimento rápido e produção 

elevada. Vagem plana de 15 cm de comprimento 

por 2,5 cm de largura de cor verde. Grão branco. 

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO ROMANO BUSH: Rasteiro, de ciclo semi 

precoce. Planta vigorosa e ereta de crescimento 

rápido. Produção muito homogénea. Vagens lisas 

de 16x1,8 cm, de excelente qualidade e sem fios. 

O crescimento do grão é lento. Grão branco de 

pequeno tamanho. CULTIVO: semear a golpes de 

4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO FLAMBO: Porte rasteiro. Excelente 

variedade para grão seco, melhoria do tipo 

Borlotto, com rendimento e tamanho de grão 

aumentados. Produz espetaculares vagens 

salpicadas de vermelho vivo, de 13 cm de longitu-

de. Grão grosso, branco com pintas cor de rosa. 

Maturação agrupada. Resistências: HR: Vírus do 

mosaico comum do feijão. CULTIVO: semear a 

golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar 

FEIJÃO BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO: 

Rasteiro. Muito adaptado para consumo de grão 

semi seco, seco ou em vagens verdes. Ciclo semi 

precoce. Plantas de rápido desenvolvimento, muito 

produtivas. Vagens verdes raiadas de vermelho, 

planas, de 13x1,8 cm, sem fio ou pergaminho. 

Grão cor creme com vermelho raiado. CULTIVO: 

semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, 

evitar encharcamentos. 

FEIJÃO BLONDOR: Porte rasteiro. Variedade de 

feijão manteiga redondo, de calibre muito fino. 

Vagem de 13 cm de longitude, com um calibre 6,5-

8 mm, cor amarela dourado muito atrativo, ligeira-

mente arqueada. Conserva bem a sua qualidade 

em planta. Resistências: Mosaico e Antracnose. 

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO ROCQUENCOURT: Rasteiro. Ciclo semi 

precoce. Vagens retas compridas (18 cm) e com 

10 mm de largura. De secção redonda oval, de cor 

amarelo dourado intenso. Excelente qualidade 

gustativa. Elevadas produções. Sobressai pela 

sua resistência ao calor. Grão de cor negra. 

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

fresco, evitar encharcamentos. 



 

FEIJÃO GOLDORAL: Porte rasteiro. Feijão 

manteiga de secção plana, de 15 cm de longitude 

e 1,8 cm de largura. Boa precocidade. Planta de 

grande produção escalonada, que se mantém 

muito sã e vigorosa. Resistências: Mosaico e 

Antracnose. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 

sementes, solo fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO SUPERNANO GIALLO: Variedade 

rasteira. Vagem de cor amarela, achatada e larga 

(16x2 cm), um pouco curvada, sem fio, de boa 

qualidade e excelente sabor. Planta de ciclo semi 

precoce muito produtiva. Semente preta. CULTI-

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO CHARLOTTE: Trepar, nova seleção que 

produz vagens retas de extraordinário comprimen-

to: 60-70 cm, secção redonda, cor verde. De 

vegetação muito vigorosa. Ciclo médio precoce. 

Grão preto. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 

sementes, solo fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO PERFECCIÓN BLANCA: Variedade de 

trepar de ciclo médio. Planta de porte moderado. 

Vagens de secção redonda-oval de 17 cm de 

comprimento, sem fios. Grão de cor branco. 

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO SIGNORA DELLA CAMPAGNA: Trepar. 

Vagens carnudas para consumo em fresco, um 

pouco curvadas de 14-15 cm de longitude, sem 

fio, de cor verde, manchadas de vermelho escuro. 

Grão de cor verde creme com manchas verme-

lhas. Boas produções. Sabor e textura agradáveis. 

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO BTD 01: Variedade de trepar, de ciclo 

semi tardio. Vagens, muito retas, de 18-20 cm de 

comprimento e 2-2,5 cm de largura, cor verde 

escuro, sem fio. Boa adaptação para cultivo em 

estufa. Muito produtiva. Excelente qualidade de 

vagem e muito apreciada. CULTIVO: semear a 

golpe de 4-6 sementes. Manter o solo fresco, 

evitar encharcamentos. 

FEIJÃO BUENOS AIRES: Trepar, de ciclo semi 

tardio. Vagem ligeiramente curvada de secção 

plana de 18x2,5 cm, verdes, sem fios. Boa conser-

vação 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. 

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. 
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FEIJÃO BACLE: Trepar. Vagem plana, e muito 

larga (22x2,5 cm) um pouco curvada, verde médio 

muito bem formado. Excelente qualidade e ótimo 

sabor, sem fio nem fibra. Boa precocidade e 

rusticidade. Para estufa e ar livre. Grande produ-

ção. Grão pardo claro, salpicado de castanho. 

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO BAHEL: Trepar. Ciclo muito precoce. 

Vagem plana de grande comprimento, muito larga 

(25x2,5 cm), reta e muito bem formada, verde 

médio, sem fios, formação lenta da semente. 

Grande produção que se destaca pelo comprimen-

to e qualidade da vagem. Planta rústica. Resistên-

cias: Vírus comum, Antracnose. CULTIVO: semear 

a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar 

encharcamentos. 

FEIJÃO SUPERMARCONI: Trepar, de ciclo 

precoce. Rápido crescimento. Adaptada para 

estufa ou ar livre. Produção elevada e escalonada 

de grande qualidade. Formação lenta do grão. 

Vagens de 24 x 2,5 cm, planas verde claro e sem 

fios. Resistência ao Vírus comum. 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. As vagens medem 25x2 

cm, são planas, retas, de cor verde claro e sem 

fios. Grão branco. Resistências: Vírus comum e 

Antracnose. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 

sementes, solo fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO GARRAFAL ORO ABUNDIO: Uma 

seleção de Garrafal Oro muito homogénea, com 

vagens mais largas. Crescimento: trepar. Vagens 

em arco de 20x1,8 cm, sem fio. Qualidade exce-

lente. Planta muito resistente e vigorosa. Grão de 

cor creme-rosa. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 

sementes, solo fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO GARRAFAL ORO: Variedade de trepar de 

ciclo semi tardio, com boa rusticidade e abundante 

folhagem. Vagens de forma arqueada, planas de 

20 cm de comprimento e 1,5 cm de largura, de cor 

verde claro sem fios. Grão de cor creme rosado. 

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO BORLOTO LINGUA DI FUOCO 3: Varieda-

de de trepar, de ciclo médio precoce. Vagens de 12-

13 cm de comprimento por 1,4-1,5 cm de largura, 

secção semi redonda, de forma um pouco arquea-

da, com estrias de cor de vinho. Excelente em grão 

seco e bom para  escalfar. CULTIVO: semear a 

golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar enchar-

camentos.  
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FEIJÃO FELISA: Variedade de trepar, precoce, de 

produção abundante, uniforme e prolongada. 

Vagem amarelo claro, tipo amanteigada, comprida 

(22 cm), larga (2,5 cm) e plana. Adequada para 

cultivo em estufa e ao ar livre. CULTIVO: semear 

a golpe de 4-6 sementes. Manter o solo fresco, 

evitar encharcamentos. 

FEIJÃO MARAVILLA VENECIA: De trepar. Planta 

de ciclo semi tardio. Vagem de secção plana com 

18 cm de comprimento e cor amarela médio. 

Variedade apreciada pelo seu delicado sabor. 

Resistente ao Vírus comum do feijão. Grão negro. 

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO HIDALGO: Planta de porte rasteiro. Bonita 

variedade para grão, do tipo Lingot, com vagens 

mais compridas, melhor produção e mais resistên-

cia. Vagens de cor verde amarelado na maturação, 

de 20 cm. Grão alongado de cor branco puro. 

Excelente comportamento na cozedura. Resistên-

cias: HR: Vírus do mosaico comum e Antracnose. 

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO LINGOT: Rasteiro. Apta para o consumo 

de grão seco. Planta de precocidade média. Grão 

branco de forma cilíndrica. Vagens de 15x1,3 cm 

de secção plana-oval. 

FEIJÃO PACTOL: Variedade de porte rasteiro, do 

tipo Coco Blanc, com qualidades agronómicas 

muito superiores. Vagem de cor amarela frisado 

na maturação, de 15 cm de longitude, ligeiramen-

te curvadas. Grão branco. Maturação agrupada. 

Colheita possível em seco ou semi seco. Resis-

tências: Vírus do Mosaico e Antracnose. CULTI-

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

fresco, evitar encharcamentos. 

FEIJÃO COCO BLANC: Rasteiro. Apto para o 

consumo do grão seco. Planta de ciclo precoce, 

muito produtiva e vigorosa. Vagens retas, aplana-

das, de 12 cm de comprimento e 2-3 cm de 

largura. Excelente qualidade gustativa. Grão de cor 

branca. Resistência: Vírus comum. CULTIVO: 

semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, 

evitar encharcamentos. 

FEIJÃO PHENOMEEN: Trepar. Planta de ciclo 

médio. Para consumo do grão em seco. Vagem 

redonda de 23x1,4 cm. Grão branco com forma de 

rim e secção circular. Resistente ao Vírus comum 

do feijão. 

FEIJÃO GARROFÓN VALENCIANO: Variedade 

de trepar, de ciclo semi tardio. Crescimento rápido 

e extraordinário vigor, folhagem verde médio. 

Vagens largas e curtas de cor verde claro, 3 ou 4 

sementes de grande tamanho, achatadas e 

brancas. Utiliza-se seco na elaboração de 

“paellas”. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 

sementes, solo fresco, evitar encharcamentos. 
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LENTILHA PARDINA: Planta de talo curto, fino e 

muito ramificado. Folha paripinada com talo. 

Folíolos pequenos, ovais e longos. Flores em ramo 

de cor branca. Vagens planas com 2 sementes. 

Grão de tamanho pequeno. Cor parda quase 

castanho-vermelho, variável segundo as zonas de 

cultivo. Sabor muito suave, agradável ao paladar. 

CULTIVO: terreno solto, profundo. Precisa de 

humidade em floração. Evitar encharcamento. 

LENTILHA RUBIA CASTELLANA: Planta de talo 

curto, fino e ramificado. Folha paripinada com talo. 

Flores em ramo de cor branca. Bainhas planas 

com 2 sementes. Grão de tamanho grande, de cor 

amarela verde claro, com manchas coradas. 

CULTIVO: terreno solto e profundo. Precisa de 

humidade em floração. Evitar encharcamento.  

KALE DWARF GREEN CURLED: Couve de folhas 

carnosas e muito frisadas de cor verde escura, 

muito apreciada por ser uma excelente fonte de 

vitaminas e minerais. CULTIVO: em pleno sol, em 

terrenos férteis e bem drenados. Tolera bem o frio. 

Consumir as folhas desfolhando a planta pela 

parte inferior do talo. 

ALFACE ROMANA LARGA RUBIA: Variedade a 

cultivar de preferência no Inverno. Folhas muito 

compridas e largas, em forma de colher com o lado 

um pouco ondulado, textura crocante e nervura 

central muito pronunciada. Forma corações 

volumosos (35 cm comprimento), com folhas 

exteriores de cor verde claro. Semente de cor 

preta. CULTIVO: semear superficialmente em terra 

fina. Fertilizar suficientemente para obter um 

desenvolvimento rápido. Manter o cultivo sempre 

ALFACE ROMANA PARRIS ISLAND: Variedade 

para cultivo no inverno contudo também pode ser 

produzida no outono e na primavera. Folhas muito 

compridas, de cor verde escuro, com a superfície 

um pouco rugosa e o nervo central muito pronuncia-

do. Textura estaladiça. Forma corações compridos, 

de bom tamanho. Semente de cor branca. CULTI-

VO: semear, superficialmente, em terra fina. 

Fertilizar, suficientemente, para obter um rápido 

desenvolvimento. Manter o cultivo sempre com 

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 ROMANA VALLADOLID: Variedade 

adaptada principalmente para o cultivo no outono e 

inverno. Os corações são volumosos, de cor verde 

médio, com as folhas um pouco amolgadas e 

borda lisa. Destaca-se pela sua boa resistência ao 

frio. CULTIVO: semear, superficialmente, em terra 

fina. Fertilizar, suficientemente, para obter um 

rápido desenvolvimento. Manter o cultivo sempre 

com humidade. 

ALFACE ROMANA ZARAGOZANA: Variedade 

para cultivo no inverno e primavera. Folhas 

compridas e largas, em forma de colher, de 

superfície rugosa, textura estaladiça e nervura 

central muito pronunciada. Os corações são 

grandes (35-35 cm comprimento), com folhas 

exteriores de cor verde escuro brilhante. Semente 

de cor preta. CULTIVO: semear superficialmente 

em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter 

um desenvolvimento rápido. Manter o cultivo 
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ALFACE SUCRINE: Variedade de corações 

pequenos, muito firmes e compactos. As folhas 

são grossas e crocantes de cor verde escuro. 

Muito apreciada pelo seu sabor doce. Boa resis-

tência ao calor. CULTIVO: terra fértil, manter o 

solo fresco.  

ALFACE DE PIERRE BÉNITE: Variedade indica-

da 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 suficiente-

mente para obter um desenvolvimento rápido. 

Manter o cultivo sempre com humidade.  

ALFACE BATAVIA RUBIA: Variedade de Primave-

ra e Verão. Folhas levemente amolgadas, 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 suficiente-

mente para obter um desenvolvimento rápido. 

Manter a humidade.  

ALFACE CRISPILLA AMARILLA: Variedade de 

precocidade média. Folhas largas, redondas e 

curtas, com os bordes frisados, de cor verde 

amarelado, rugosas. Forma miolos de tamanho 

médio, compactos e longos. CULTIVO: é uma 

variedade de primavera, com boa resistência à 

floração. Solos férteis e profundos. Mantero solo 

fresco com regas.  

ALFACE GRANDES LAGOS 118: Variedade de 

ciclo tardio, resistente ao espigamento, adaptada 

para o cultivo na primavera, verão e outono. 

Folhas arredondadas, largas, de lados frisados, 

rugosas, com nervura central larga e muito 

estaladiça. Forma corações redondos achatados e 

muito densos. CULTIVO: semear superficialmente 

em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter 

um rápido desenvolvimento. 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 coloridas com antocianinas, de 

textura tenra e nervura central pouco marcada. 

Forma corações rapidamente, de tamanho médio, 

arredondado. CULTIVO: semear superficialmente 

em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter 

um rápido desenvolvimento. Manter o cultivo 

sempre com humidade. 

ALFACE TROCADERO: Variedade de inverno e 

primavera. Folhas arredondadas, com lados 

ondulados, de cor verde claro pouco brilhante, de 

textura macia, com pouca nervura central. Forma 

corações de bom tamanho, redondos, um pouco 

achatados, cheios. Semente de cor preta. CULTI-

VO: semear superficialmente em terra fina. 

Fertilizar suficientemente para obter um desenvol-

vimento rápido. Manter o cultivo sempre com 

humidade. 

ALFACE KAGRANER SOMMER 2: Variedade 

adaptada a cultivos de Verão por ter boa resistên-

cia à floração. Folhas amanteigadas de cor verde 

escuro, um pouco onduladas. Forma corações de 

bom tamanho, firmes. CULTIVO: semear superfici-

almente em terra fina. Fertilizar suficientemente 

para obter um desenvolvimento rápido. Manter o 

cultivo sempre com humidade. 
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ALFACE MARAVILHA DE VERÃO: Variedade 

adaptada para ser cultivada quase o ano inteiro, 

especialmente no verão pela sua resistência à 

floração. Ciclo tardio. Folhas arredondadas, muito 

largas, verde escuro com pigmentações arroxea-

das, com lados frisados, superfície rugosa e textura 

estaladiça. Forma coração redondo achatado, duro 

e denso. CULTIVO: semear superficialmente em 

terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um 

desenvolvimento rápido. Manter o cultivo sempre 

ALFACE MARAVILLA QUATRO ESTACIONES: 

Variedade para cultivo de inverno, de rápido 

desenvolvimento. Folhas arredondadas, não muito 

grandes, de lados ondulados, amolgadas, de 

textura tenra, de cor verde escuro, tendo as folhas 

exteriores uma forte coloração avermelhada. 

Forma corações de tamanho médio. Semente de 

cor negra. CULTIVO: semear superficialmente em 

terra fina. Fertilizar o suficiente para obter um 

rápido desenvolvimento. Manter o cultivo sempre 

ALFACE MARAVILHA DE INVERNO: Repolho de 

tamanho grande e compacto, de rápido desenvol-

vimento. Folhas de cor verde muito tenras. De fácil 

cultivo, muito rústica e resistente ao frio. CULTI-

VO: solos férteis, profundos. Manter a terra fresca 

mediante regas. 

ALFACE SALAD BOWL: Variedade tardia. Planta 

volumosa. Folhas de cor verde claro, longas, muito 

divididas, de frisado médio, muito carnosas. Planta 

de crescimento lento. Para a colheita, recolher 

folhas tenras e grandes conforme se vão produzin-

do. CULTIVO: solos férteis e profundos. Manter a 

terra fresca mediante regas. 

ALFACE RED SALAD BOWL ‘Folha de carvalho’: 

Variedade de precocidade média. Folhas de cor 

bronze. Planta volumosa, de porte aberto, de 

crescimento lento. Apreciada em saladas pela sua 

cor bonita. Para a colheita: recolher folhas tenras 

e grandes conforme se vão produzindo. CULTIVO: 

solos férteis e profundos. Manter a terra fresca 

mediante regas. 

ALFACE GRAND RAPIDS: Variedade de precoci-

dade média. Folhas largas, curtas e com os 

bordes muito frisados. Superfície dobrada, de cor 

verde clara, com consistência macia e sabor doce. 

Crescimento lento. CULTIVO: solos férteis e 

profundos. Manter a terra fresca mediante regas. 

ALFACE LOLLO BIONDA: Variedade precoce. 

Folhas muito frisadas e recortadas, e cor verde 

médio. Porte compacto sem chegar a formar 

miolo. Colher a planta inteira ou recolher as folhas 

à medida que crescem. CULTIVO: solos fértiles e 

profundos. Manter a terra fresca mediante regas.  

ALFACE LOLLO ROSSA: Variedade de precocida-

de média. Folhas muito frisadas e recortadas, de 

cor vermelho intenso muito atrativo. Porte compac-

to sem chegar a formar miolo. Colher a planta 

inteira ou recolher as folhas à medida que cres-

cem. CULTIVO: solos fértiles e profundos. Manter 

a terra fresca mediante regas. 
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MISTURA BABY LEAF ‘Alfaces de cortar’: Mistura 

de diversas variedades de alfaces, especialmente 

escolhidas e selecionadas para obter uma 

combinação de cores e sabores diferentes. 

Rápido desenvolvimento. Recolhem-se as folhas 

exteriores, a partir de, aproximadamente, um mês 

apos a cultivo. E possível realizar, pelo menos, 4-

5 cortes sucessivos. CULTIVO: certa densidade 

propicia o desenvolvimento de folhas mais tenras 

e pequenas (baby leaf). 

MISTURA BABY LEAF ‘Salada Asiática’: mistura 

de diversas hortaliças de origem asiático para 

obter saborosas e perfumadas saladas de cores 

vistosas. Rápido desenvolvimento. Recolhem-se 

as folhas exteriores, a partir de, aproximadamente, 

um mês apos a cultivo. E possível realizar, pelo 

menos 4-5 cortes sucessivos. CULTIVO: certa 

densidade propicia o desenvolvimento de folhas 

mais tenras e pequenas (baby leaf). 

MISTURA BABY LEAF ‘Salada de Primavera’: 

mistura variada de diversas espécies escolhidas 

para obter uma combinação original de fragâncias 

e cores, em saladas de sabores deliciosos. Rápido 

desenvolvimento. Recolhem-se as folhas exterio-

res, a partir de, aproximadamente, um mês apos o 

cultivo. E possível realizar, pelo menos 4-5 cortes 

sucessivos. CULTIVO: certa densidade propicia o 

desenvolvimento de folhas mais tenras e pequenas 

(baby leaf). 

MILHO PARA PIPOCAS PŁOMYK: Espécie de 

ciclo semi-precoce. Produz espigas de 18-20 cm 

de comprimento, bem terminadas. Grãos amarelos 

e brilhantes. Planta muito produtiva. CULTIVO: 

semear a lance de 2-3 sementes e desbastar a 

uma planta quando tenha 2 folhas. Manter o solo 

húmido. Recolher as maçarocas com o grão seco. 

MILHO DOCE GOLDEN BANTAM: Planta de ciclo 

precoce de 2 m de altura, que produz espigas 

longas e grossas com estremo levemente pontia-

gudo. Grão de cor amarela e de sabor muito doce. 

Boa resistência a pragas e doenças. CULTIVO: 

semear a golpes de 2-3 sementes e desbastar a 

planta quando tenha 2 folhas. Manter o solo 

húmido. Colher as espigas de milho quando o grão 

tenha consistência pastosa. 

MELAO PIEL DE SAPO ‘PAPIRO’: Precocidade 

Media. Frutos de 3-4kg. 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 

MELAO PELE DE SAPO: Variedade de precocida-

de media. Frutos de tamanho medio (2kg), de 

superfície com poucos sulcos e pele cor verde 

medio com ponteado amarelo e manchas verde 

escuras alongadas. Carne firme, de cor branca 

amarela, muito doce e perfumada. CULTIVO: 

exigente em calor, regas frequentes. Para ganhar 

precocidade podam-se as plantas: a 5 folhas 

cortar acima da 2a folha; despontar os 2 brotos 

resultantes das 10 folhas. 

MELAO ROCHET: Variedade precoce. Os frutos 

são de tamanho medio, com peso aproximado de 2 

kg., com forma elíptica curta, pele com poucos 

sulcos e casca de cor verde medio com ponteado 

amarelo. Variedade de boa qualidade, com carne 

de cor branca, muito doce e perfumada. CULTIVO: 

exigente no calor. Regas frequentes. Para adquirir 

precocidade, podam-se as plantas: quando tem 5 

folhas, cortar em cima da 2a folha, despontar os 2 

brotos resultantes das 10 folhas. 
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MELAO TENDRAL NEGRO TARDIO: Variedade 

de ciclo tardio. Fruto de bom tamanho (2-3 kg.), de 

forma elíptica, curta, com casca de cor verde muito 

escura, com muitos sulcos e grossa. Carne de cor 

verde claro, e muito doce. Destaca a excelente 

aptidão da variedade a conservação. CULTIVO: 

exigente no calor. Regas frequentes. Para adquirir 

precocidade, podam-se as plantas: quando tem 5 

folhas, cortar em cima da 2a folha; despontar os 2 

brotos resultantes das 10 folhas. 

MELAO AMARELO CANARIO: Variedade precoce. 

Produz frutos com casca fina de cor amarela, de 

forma arredondada, tamanho medio. A carne, que 

tem um excelente sabor, e consistente e de cor 

branca rosada. CULTIVO: exigente no calor. 

Regas frequentes. Para adquirir precocidade, 

podam-se as plantas: quando tem 5 folhas, cortar 

em cima da 2a folha, despontar os 2 brotos 

resultantes das 10 folhas. 

MELAO BRANCO DO RIBATEJO: Variedade de 

ciclo medio. Produz frutos de bom tamanho (3-4 

kg) com pele de cor branca, finamente açucarada e 

de forma oval. A carne e de cor branca esverdeada 

muito doce e perfumada. CULTIVO: exigente em 

calor. Regras frequentes. Para ganhar precocida-

de, podam-se as plantas: a 5 folhas, cortar encima 

da 2a folha, despontar os 2 brotos resultantes a 10 

folhas. 

MELAO CASCA DE CARVALHO: Frutos de forma 

alongada e arredondada, com um peso medio de 

3 a 4 kg. A casca e de cor creme com um reticula-

do fino e denso. A polpa e de cor salmão, muito 

açucarada, com um sabor ligeiramente apimenta-

da. CULTIVO: exigente em calor. Regras frequen-

tes. Para ganhar precocidade, podam-se as 

plantas: a 5 folhas, cortar encima da 2a folha, 

despontar os 2 brotos resultantes a 10 folhas. 

MELAO CHARENTAIS: Variedade de ciclo 

bastante precoce. Os frutos tem forma quase 

esférica, de 1/2 kg. de peso, com a casca lisa, de 

cor branca-creme. A carne tem um delicioso sabor 

doce e aromático muito característico, sendo de 

cor alaranjada. CULTIVO: exigente no calor. 

Regas frequentes. Para adquirir precocidade, 

podam-se a plantas: quando tem 5 folhas, cortar 

em cima da 2a folha; despontar os 2 brotos 

resultantes das 10 folhas. 

NABO DE MESA VIRTUDES MARTILLO: Varieda-

de de ciclo precoce. Folhagem muito abundante, 

limbo muito partido, de cor verde claro. Produz 

raízes de pele lisa, cor branca, compridas e 

avultadas no seu extremo inferior sobressaindo de 

sua altura. Carne branca muito suave e doce. 

Consumir com 12-15 cm de comprimento. CULTI-

VO: semear no terreno definitivo a pouca profundi-

dade. Desbastar, deixando um intervalo de 15 cm 

entre plantas. 

NABO DE MESA BOLA DE NIEVE: Variedade de 

ciclo muito precoce. Pouca folhagem, partida e cor 

verde medio. Raiz que sobressai um pouco do 

chão, de forma redonda, de tamanho pequeno (8 

cm de diâmetro), com a pele lisa de cor muito 

branca. A carne e de cor branca, suave e de sabor 

delicado. CULTIVO: semear no terreno definitivo a 

pouca profundidade. Desbastar, deixando um 

intervalo de 15 cm entre plantas. 

NABO BLANCO GLOBO COLO ROXO 60 DIAS: 

Variedade precoce. Produz raízes de pele fina, 

forma esférica, cor branca com o colo violeta que 

sobressai do solo. A carne e firme, de cor branca e 

sabor delicado. CULTIVO: sementeira direta em 

terra fina e bem preparada, a pouca profundidade 

(2-3cm). Espécie muito rustica contudo prefere 

solos soltos, profundos e ricos em matéria orgâni-

ca. Necessita de bastante humidade. 
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NABO GRELEIRO SÃO COSME: Variedade muito 

apreciada pela produção das suas nabiças, saboro-

sas e em grande quantidade. A planta é de ciclo 

precoce. Produz uma raiz de cor branca e de forma 

esférica achatada. CULTIVO: Sementeira direta, em 

terra fina e bem preparada, a pouca profundidade (2

-3 cm.). Muito rústico, não obstante, prefere solos 

soltos, profundos e ricos em matéria orgânica. 

Necessita de humidade suficiente. Colheita das 

folhas à medida que se vão desenvolvendo. 

NABO ROXO COMPRIDO: Variedade de ciclo 

tardio. Raiz grande, alongada, de cor branca com o 

colo de cor roxo claro. Muito produtivo e utilizado 

para a alimentação do gado. CULTIVO: semear no 

terreno definitivo a pouca profundidade. Desbastar, 

deixando um intervalo de 15 cm entre plantas. 

NABO NEGRO AÇUCARADO: Variedade de ciclo 

precoce. Raiz cilíndrica, alongada. Folhagem 

ereta, bastante dividida na sua base. Pele negra e 

carne branca muito firme e açucarada. Boa 

conservação no solo. CULTIVO: solo ligeiro e 

fresco, semear diretamente em linhas e desbastar 

a 12-15 cm. 

NABO-COUVE: Planta da família das crucíferas, 

de 40-50 cm. de porte, de talo alto, com folhas de 

tamanho médio, de cor verde azulada que não 

formam repolho. As folhas são consumidas para a 

alimentação humana, que se colhem na medida 

em que aparecem as novas, sendo também muito 

apreciada a inflorescência da planta, no seu estado 

precoce. CULTIVO: se adapta a todo o tipo de 

solos, sempre que sejam profundos. Manter 

sempre a terra fresca. 

NABO VIRTUDES “NABIÇA”: Variedade de ciclo 

precoce que produz grelos de excelente sabor e 

qualidade. Folhagem muito abundante, limbo 

muito partido, de cor verde claro. Produz raízes de 

pele lisa, cor branca, alongadas e volumosas no 

seu extremo inferior. CULTIVO: semear no terreno 

definitivo a pouca profundidade. Desbastar 

posteriormente deixando um intervalo entre as 

plantas de 15cm. 

NABO TEMPORÃO DE GRELOS (40 DIAS): 

Variedade de desenvolvimento muito rápido e de 

ciclo precoce. Planta vigorosa, de porte ereto, 

muito ramificada, com folhas de cor verde intensa. 

Utilizam-se as inflorescências e as folhas mais 

tenras. CULTIVO: sementeira direta, em terra fina 

e bem preparada, a pouca profundidade (2-3 cm.). 

Muito rústico, não obstante, prefere solos soltos, 

profundos e ricos em matéria orgânica. Precisa 

estar suficientemente húmida. 

NABO TEMPORÃO DE GRELOS (60 DIAS): 

Variedade apreciada pela qualidade de seus 

grelos (nabiças) e sua produção, de ciclo médio 

precoce. Planta vigorosa, de porte ereto, muito 

ramificada, com folhas de cor verde intensa. 

Utilizam-se as inflorescências e as folhas mais 

tenras. CULTIVO: sementeira direta, em terra fina 

e bem preparada, a pouca profundidade (2-3 cm.). 

Muito rústico, prefere solos soltos, profundos e 

ricos em matéria orgânica. Precisa estar suficien-

GRELOS CIMA DI RAPA: Crescimento ereto e 

vigoroso. Planta ramificada de folhas verde-

escuras. Consomem-se as inflorescências e as 

folhas mais tenras. CULTIVO: Sementeira no 

terreno e desbastar as plântulas a 30 cm de 

intervalo, solos frescos com matéria orgânica. 
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QUIABO: Planta perene ou anual em climas com 

geadas, de 0,5-1,5 m de altura. Fruto: cápsula de 

15-18 cm com numerosas sementes. Os frutos 

imaturos são consumidos como hortaliças. CULTI-

VO: para acelerar a sua germinação manter as 

sementes em água pelo menos 24 h antes de 

semear. Semear num solo suficientemente quente 

na primavera. 

PEPINO ASHLEY: Variedade semi precoce, muito 

produtiva. Planta de vigor médio, floração monoi-

ca. Produz frutos de cor verde escura, com 

espinhos brancos pouco numerosos, de 18 a 20 

cm de comprimento. Não tem sabor amargo. 

Resistente ao Míldio e tolerante ao Oídio. CULTI-

VO: exigente no calor. Manter o terreno sempre 

fresco. Endireitar as plantas com um tutor para 

melhorar a qualidade dos frutos. 

PEPINO MARKETER: Variedade de ciclo médio. 

Planta de crescimento vigoroso, com floração 

monoica. Os frutos são de cor verde escura, com 

espinhos de cor branca não muito abundantes, 

com 17 a 19 cm de comprimento. CULTIVO: 

espécie exigente no calor. Manter o terreno 

sempre fresco. Endireitar as plantas com um tutor 

para melhora a qualidade dos frutos. 

PEPINO TRIUMF: Variedade de ciclo medio 

precoce. Frutos de cor verde escuro, com poucos 

picos, ponta arredondada, cilíndricos, de 18 a 20 

cm de longitude, muito uniformes. Resistências: 

Antracnoses, Pseudomonas, Míldio, Oídio. CULTI-

VO: exigente em calor, manter o solo fresco, tutorar 

as plantas para melhorar a qualidade do fruto.  

PEPINO WHITE WONDER: Variedade precoce. 

Fruto médio comprido, de pele branca, de carne 

firme e de ótimo sabor. Planta rústica e de rápido 

desenvolvimento. CULTIVO: Espécie exigente em 

calor. Manter o terreno sempre fresco. Tutorar as 

plantas para melhorar a qualidade dos frutos. 

PEPINO ALFICOZ: É costume chamar pepino a 

esta variedade de melão, também chamado 

pepino serpente ou melão serpente, hastes muito 

compridas, folhas arredondadas e flores de cor 

amarelo claro e pequenas. Frutos muito compri-

dos, finos e retorcidos (até 1m x 12 cm). Conso-

mem-se em saladas ou em vinagre. CULTIVO: 

exigente no calor. Manter o terreno sempre fresco. 

PEPINO WISCONSIN SMR 58: Variedade de ciclo 

precoce. Planta de desenvolvimento vigoroso e 

produtivo, de floração monoica. Fruto de 12 cm de 

longitude no seu período de aproveitamento, de 

cor verde médio com estrias longitudinais marca-

das e carne firme de cor verde médio. Excelente 

para conserva. CULTIVO: exigente em calor, 

manter o terreno sempre fresco, tutorar as plantas 

para melhorar a qualidade dos frutos. 

PEPINO CORNICHON DE PARIS: Variedade de 

ciclo prematuro. Planta de desenvolvimento 

vigoroso, muito produtiva e muito florífera. Frutos 

de cor verde claro, estrias longitudinais, com 9 a 

12 cm de comprimento no seu período de aprovei-

tamento, para conservar em vinagre. CULTIVO: 

exigente no calor. Manter o terreno sempre fresco. 

Endireitar as plantas com um tutor para melhorar a 

qualidade dos frutos. 
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SALSA DE HOJA LISA 2: Variedade de folhas de 

superfície lisa, de cor verde escuro, muito partidas 

e dentadas. Destaca-se pelo seu forte aroma. É 

muito rústica e brotam com facilidade as folhas 

novas conforme se vão cortando. CULTIVO: 

semear diretamente em terreno definitivo em 

linhas ou a lanço e desbastar as plantinhas a uma 

distância de 15 cm. 

SALSA DOBLE RIZADO: Variedade de folhas com 

lados delicadamente frisados, de cor verde muito 

escura, muito aromática. A vegetação da planta é 

vigorosa e as hastes têm porte ereto. CULTIVO: 

semear diretamente em solo definitivo em linhas 

ou a lanço e desbastar logo as plantinhas deixan-

do um espaço de 15 cm. 

SALSA GIGANTE DE ITALIA: Variedade de folhas 

lisas, de cor verde escura, brilhantes, de tamanho 

grande e muito aromáticas. Porte erguido e fácil 

rebrote das hastes após o corte. CULTIVO: 

semear diretamente em solo definitivo em linhas 

ou a lanço e desbastar as plantinhas deixando um 

espaço de 15 cm. 

PIMENTO HABANERO RED: Pequenos frutos 

atrativos, brilhantes, vermelhos na maturação, em 

forma romboide, 40-50 cm de longo e 20-30 cm de 

largo, muito picante (300.000 unidades Scoville). 

Planta vigorosa, de ciclo tardio. CULTIVO: semear 

em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas. 

Manter o terro fresco e arejado. 

PIMENTO HABANERO ORANGE: Pequenos 

frutos atrativos, brilhantes, laranja na maturação, 

em forma romboide, 40-50 cm de longo e 20- 30 

cm de largo, menos picante que a variedade 

Habanero vermelho (150.000 unidades Scoville). 

Planta vigorosa, de ciclo tardio. CULTIVO: semear 

em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas. 

Manter o terro fresco e arejado. 

PIMENTO RED CHERRY SMALL: Frutos arredon-

dados, de pequeno tamanho, 3x4 cm, de cor verde 

medio e vermelho na maturação, moderadamente 

picantes (5.000 unidades Scoville). Produção 

precoce e abundante. Planta ereta de porte médio. 

PIMENTO CAYENNE: Frutos longos e finos, 12x2 

cm, vermelhos na maturação, muito picantes 

(50.000 unidades Scoville). Planta de porte ereto, 

vigorosa, precoce. CULTIVO: semear em lugar 

protegido. Transplantar com 5-6 folhas. Manter o 

terreno fresco e arejado. 

PIMENTO JALAPEÑO: Frutos alongados, com o 

extremo arredondado, vermelhos na maturação, 

7x4 cm, moderadamente picantes (5.000 unidades 

Scoville). Planta compacta de precocidade média 

e muito produtiva. CULTIVO: semear em lugar 

protegido. Transplantar com 5-6 folhas. Manter o 

terreno fresco e arejado. 
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PIMENTO CRISTAL: Variedade de ciclo precoce. 

A planta tem uma altura média e muito produtiva. 

Os frutos são compridos, de 6-8x15 cm, de forma 

triangular, com 3-4 lóbulos, superfície lisa e 

brilhante, de cor vermelha na sua maturidade. A 

carne é fina e muito doce. CULTIVO: semear num 

lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 

cm de altura. Manter o solo fresco e fofo. 

PIMENTO DULCE 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. 6 folhas e 

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

PIMENTO DOCE DA ESPANHA: Variedade de 

frutos de tamanho grosso (10x15-18 cm), 3-4 

lóbulos, carne grossa e sabor doce. Planta de ciclo 

meio precoce, produtiva. CULTIVO: semear num 

lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 

cm de altura. Manter o solo fresco e fofo. 

PIMIENTO LARGO DE REUS: Espécie de ciclo 

médio e crescimento vigoroso. Frutos de 18x9 cm, 

com 3-4 lóbulos, parede grossa e superfície 

sinuosa. Carne de cor vermelha escura na maturi-

dade e sabor muito doce. CULTIVO: semear em 

lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas com 

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

PIMENTO MORRON DE CONSERVA 2: Varieda-

de de ciclo tardio, com frutos arredondados, ápice 

com ponta, de tamanho médio, superfície lisa, 

muito carnosos e de sabor doce. Apreciado em 

conservas. CULTIVO: semear num lugar protegido. 

Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. 

Manter o solo fresco e fofo. 

PIMENTO GRUESO DE PLAZA: Variedade de 

ciclo longo. Planta alta . Os frutos são de tamanho 

grande, quase em forma de retângulo, de 250 gr. 

de peso, com superfície lisa, com poucos sulcos, 

de cor púrpura na sua maturidade, com carne 

grossa e sabor muito doce. Usado para assar. 

CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplan-

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

fresco e fofo. 

PIMENTO CALIFORNIA WONDER: Variedade de 

ciclo semi precoce. A planta é muito produtiva e de 

porte médio. Produz frutos de forma quadrada, de 

10 cm de comprimento e 10 cm de largura, com 3-

4 lóbulos, de cor vermelha brilhante na sua 

maturidade. Tem carne grossa e muito doce. 

CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplan-

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

fresco e fofo. 

PIMIENTO QUADRATO D’ASTI GIALLO: Varieda-

de de ciclo médio. Produz frutos de 4 cascas, de 

forma quadrada, de 11x13 cm e parede muito 

grossa. Cor verde que se converte em amarelo na 

maturidade. CULTIVO: semear num lugar protegi-

do. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. 

Manter o terreno fresco e fofo. 
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PIMENTO PIQUILLO: Planta de ciclo semi preco-

ce, com crescimento vigoroso. Fruto de forma 

triangular, pequeno (10x6 cm), superfície quase 

lisa, de porte ereto. Carne grossa, de cor vermelha 

forte e coração pequeno. Tem um sabor delicado e 

muito característico desta variedade. CULTIVO: 

semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 

folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e 

fofo. 

PIMENTO PADRÃO: Variedade de frutos de 

tamanho pequeno, com 2-3 lóbulos, de secção 

triangular e carne fina. Ciclo semi precoce. Colher 

os frutos em estado jovem (2-3cm), verdes. 

Adquirem sabor picante quando excedem determi-

nado crescimento. CULTIVO: semear num lugar 

protegido, transplantar com 5-6 folhas e 15cm de 

altura, manter o solo fresco e fofo. 

PIMENTO PELEUS: Variedade muito precoce e 

produtiva, com frutos de forma cónica, de cor 

verde muito claro. Adequado para consumo fresco 

e para ser assado. Muito apreciado pela sua 

grande qualidade. CULTIVO: semear em lugar 

protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de 

altura. Manter o terreno fresco e fofo. 

PIMENTO GUINDILLA PEQUEÑA AMARELO: 

Variedade de pimentão picante, de ciclo precoce. 

O fruto é pequeno, comprido e estreito (6-7x1,5 

cm), de cor verde-amarelo e vermelho escuro 

quando atinge a maturidade. Planta de porte 

baixo. CULTIVO: semear num lugar protegido. 

Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. 

Manter o solo fresco e fofo. 

PIMENTO MALAGUETA VERMELHA: Variedade 

de ciclo muito precoce. Planta de porte médio. 

Frutos alongados, finos e pontiagudos (25x2 cm), 

de corte arredondado. O sabor é muito picante. 

CULTIVO: semear num lugar protegido. Trans-

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

solo fresco e fofo. 

ALHO FRANCÊS LARGO DE MEZIERES: 

Variedade de ciclo semi tardio, adaptada para o 

cultivo de outono-inverno. Folhas de cor verde 

azulada, moderadamente largas. Haste comprida 

e grossa. Tem boa resistência ao frio. CULTIVO: 

semear num lugar protegido. Transplantar com 5-

6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e 

fofo. 

ALHO FRANCÊS VERDE DE CARENTAN: 

Variedade de ciclo médio, para cultivos de outono-

inverno. As folhas são de cor verde escuro, de 

comprimento e largura médios e porte aberto. 

Caule muito grosso e comprido. Boa resistência ao 

frio. CULTIVO: transplantar quando as plantas 

tenham o diâmetro de um lápis, podar 1/3 das 

raízes e das folhas, necessita de solos ricos, 

manter a humidade. 

RABANETE DÁTIL ROJO: Variedade de ciclo semi 

temporão. Folhagem de altura média. Produz uma 

raíz de bom tamanho, de forma cilíndrica, bem 

formada, de cor vermelha intensa. CULTIVO: 

semear diretamente em terreno definitivo, em 

linhas. Desbastar após a germinação a 6 cm. Solo 

fértil e fresco. 
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RABANETE MEDIO LARGO ROJO PUNTA 

BLANCA: Variedade muito apreciada, que produz 

raízes de forma cilíndrica de cor vermelha com 

ponta branca. Folhagem alta. CULTIVO: semear 

diretamente no terreno definitivo em linhas, desbas-

tar após a germinação a 6 cm, solo fértil e fresco. 

RABANETE REDONDO ROJO: Variedade de 

ciclo precoce. Folhagem de cor verde claro, com 

pecíolos ligeiramente arroxeados. A raiz é de 

forma globosa, cor vermelha muito intensa, de 

rápido crescimento. CULTIVO: semear diretamen-

te no terreno definitivo em linhas, desbastar após 

a germinação a 6 cm, solo fértil e fresco. 

RABANETE REDONDO ‘CRIMSON GIANT’: 

Variedade com raízes grandes, em forma de 

globo, cor vermelha escura e carne muito firme. A 

folhagem tem porte médio. Ciclo tardio. Resistente 

ao calor: a carne não se torna oca facilmente. 

CULTIVO: semear diretamente em terreno 

definitivo, em linhas. Desbastar após a germina-

ção a 6 cm. Solo fértil e fresco. 

RABANETE REDONDO ROJO PUNTA BLANCA 

Variedade de ciclo precoce. Raiz de forma redonda, 

vermelha com a ponta branca. Folhagem de porte 

médio. CULTIVO: semear diretamente no terreno 

definitivo em linhas, desbastar após a germinação a 

6 cm, solo fértil e fresco. 

RABANETE LARGO ROJO MURCIANO: Varieda-

de com raízes compridas, com a extremidade 

pontiaguda. A carne é de cor branca, tenra, de 

ótimo sabor e um pouco picante se é colhido na 

Primavera-Verão. CULTIVO: semear diretamente 

em terreno definitivo, em linhas. Desbastar após a 

germinação a 6 cm. Solo fértil e fresco. 

RABANETE LARGO ROJO DE MALLORCA: 

Variedade com folhas de tamanho médio, divididas, 

e raíz comprida, de uns 15 cm, de cor vermelha 

violeta suave e polpa compacta de sabor agradá-

vel. Regar com frequência no Verão. Solos férteis, 

leves e ensolarados. CULTIVO: semear diretamen-

te em terreno definitivo, em linhas. Desbastar após 

a germinação a 6 cm. Solo fértil e fresco. 

BETERRABA DE MESA APLASTADA DE EGIP-

TO: Variedade com ciclo precoce. Folhagem 

abundante e desenvolvida, raiz de forma achatada 

e larga (12 cm de diâmetro x 6-8 cm de altura), 

que sobressai bastante do terreno. A carne é firme 

e doce, de cor vermelha escura intensa. CULTIVO: 

semear diretamente em terreno definitivo, em 

linhas. Desbastar após a germinação a 15 cm. 

Solo fértil e fresco. 

BETERRABA DE MESA CYLINDRA: Variedade 

com ciclo semi tardio. Folhagem fina e curta. Raiz 

de forma cilíndrica, de bom tamanho (18x7cm), 

que sobressai bastante do chão e fácil de arrancar. 

Carne de cor vermelha escura intensa e de ótimo 

sabor. CULTIVO: semear diretamente em terreno 

definitivo, em linhas. Desbastar após a germinação 

a 15 cm. Solo fértil e fresco. 
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BETERRABA DE MESA DETROIT: Variedade de 

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

raiz tem forma de globo, de uns 8-10 cm de 

diâmetro, de cor vermelha escura uniforme, com 

carne de ótimo sabor muito consistente. CULTIVO: 

semear diretamente em terreno definitivo, em 

linhas. Desbastar após a germinação a 15 cm. 

Solo fértil e fresco. 

RUCULA: Planta ramificada de folhas recortadas. 

Crescimento rápido. Lenta em crescer flor. Voltam 

a crescer folhas depois do corte. As folhas são 

perfumadas, com um sabor que recorda a avelã, 

quanto mais velhas mais picantes. CULTIVO: 

exposição ao sol, regas frequentes. 

SALSIFÍ BRANCO: Raiz comprida, pivotante, de 

20 cm de longitude e 2,5 cm de diâmetro no talo. 

Pele lisa de cor bege claro. CULTIVO: solos 

profundos, frescos e ricos em matéria orgânica, 

semear em linhas e separar as plântulas a 10-15 

cm de intervalo. 

SALSIFÍ NEGRO: Também chamado scorzonera. 

Raiz pivotante de 25 cm de longitude, de pele negra 

e de cor branco no interior. CULTIVO: Solos 

profundos, frescos e ricos em matéria orgânica, 

semear em linhas e separar as plântulas a 10-15 

cm de intervalo. 

MELANCIA SUGAR BABY: Variedade muito 

cultivada, de ciclo precoce. Planta de vegetação 

moderada e muito produtiva, de floração monoica. 

Os frutos são de tamanho médio (3-4kg), de forma 

redonda, superfície lisa, cor verde muito escuro 

com um fino marmoreado de cor preta. Polpa 

vermelha intensa, compacta, de excelente sabor e 

com pouca semente. CULTIVO: plantar em sulcos 

para orientar a rega, manter o solo livre de ervas 

daninhas. 

MELANCIA CRIMSON SWEET: Variedade de 

ciclo médio e produção muito agrupada. Floração 

de tipo monoico. Fruto de forma redonda, um 

pouco comprida, de bom tamanho (8-10kg), pele 

de cor verde claro com listras escuras. Polpa de 

cor vermelha intensa, de bom sabor. CULTIVO: 

plantar em sulcos para orientar a rega, manter o 

solo livre de ervas daninhas. 

MELANCIA KLONDIKE: Variedade de ciclo semi 

precoce. Floração andromonoíca. Fruto de forma 

oblonga curta, tamanho grande (8-10 kg.), cor 

verde com listras largas verde escuro, casca 

grossa, polpa de cor vermelha intensa, doce, com 

semente pequena. CULTIVO: plantar em sulcos 

para orientar a rega. Manter o solo livre de ervas 

daninhas. 

MELANCIA CHARLESTON GRAY: Variedade 

semi tardia. Fruto de forma alongada, cor verde 

claro com um fino desenho na retícula de cor 

verde escuro. Peso entre os 12-15kg. Polpa muito 

doce de cor vermelha com sementes castanho 

acinzentado. CULTIVO: solos férteis, manter a 

humidade sem excesso. 
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TOMATE MARGLOBE: Variedade de crescimento 

indeterminado, de ciclo médio. O fruto é de forma 

arredondada, com superfície lisa, colo verde, 

tamanho grosso e calibre homogêneo. O sabor da 

sua carne é agradável, consistente e suculento. 

CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplan-

tar com 5-6 folhas e15 cm de altura. Manter 

terreno fresco e fofo. 

TOMATE MARMANDE: Variedade de crescimento 

indeterminado, de ciclo precoce. Fruto de tamanho 

médio (150 gr.), de forma achatada, com sulcos, 

com colo verde, 5-7 lóculos. Ótimo sabor. CULTI-

VO: semear num lugar protegido. Transplantar 

com 5-6 folhas e15 cm de altura. Manter terreno 

fresco e fofo. 

TOMATE MONTSERRAT: Variedade de cresci-

mento indeterminado, de ciclo médio. Produz 

frutos grandes, de forma achatada, com nervuras 

e colo verde. Destaca o ótimo sabor de sua polpa. 

Apreciado em saladas. CULTIVO: semear num 

lugar protegido. Transplantar com 5- 6 folhas e15 

cm de altura. Manter 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, raiz 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 MUCHAMIEL Seleção CUELLO VERDE: 

Variedade de crescimento indeterminado e 

vigoroso. Produz frutos grossos (200-250 gr), com 

colo verde, de forma arredondada, um pouco 

deprimidos e com sulcos suaves. Planta muito 

produtiva e de grande rusticidade. CULTIVO: 

semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 

folhas com 15 cm de altura. Manter o terreno 

fresco e fofo.100 X 50 cm 

TOMATE CORAÇÃO DE BOI: Variedade de 

crescimento indeterminado, de porte médio. 

Produz frutos de bom tamanho, de forma cordifor-

me, com apontamentos até ao topo. A polpa é 

abundante, consistente, muito saborosa e com 

poucas sementes. CULTIVO: semear em lugar 

protegido. Transplantar com 5-6 folhas com 15 cm 

de altura. Manter o terreno fresco e fofo. 

TOMATE SAINT PIERRE: Variedade de cresci-

mento indeterminado. O fruto é de tamanho 

grosso, de forma arredondada e superfície lisa, 

polpa vermelha, muito carnosa e suculenta. 

Apreciado pela sua produção escalonada. CULTI-

VO: semear num lugar protegido. Transplantar 

com 5-6 folhas e15 cm de altura. Manter o terreno 

fresco e fofo. 

TOMATE ACE 55 VF: Variedade de crescimento 

determinado e de porte médio. Planta de ciclo 

médio, de produção muito abundante, frutos com 

bom tamanho, redondos, levemente achatados e 

polpa consistente. Resistências: Fusarium e 

Verticillium. CULTIVO: semear num lugar protegi-

do. Transplantar com 5-6 folhas e15 cm de altura. 

Manter terreno fresco e fofo. 
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TOMATE TRES CANTOS: Variedade de cresci-

mento indeterminado. Produz frutos de forma meio 

achatada, de superfície um pouco em forma de 

gomos, com colo verde, firme, de tamanho médio 

a grosso (180-200 gr.) e tamanho homogêneo. 

Bom comportamento das plantas até fins de 

temporada. CULTIVO: semear num lugar protegi-

do. Transplantar com 5-6 folhas e15 cm de altura. 

Manter o terreno fresco e fofo. 

TOMATE ROMA VF: Variedade de crescimento 

determinado. Planta vigorosa e rústica. Produz 

frutos em forma de pera e alongados, de 4-5x7 

cm, firmes, fáceis de descascar e bem coloridos. 

Adaptado para conserva. CULTIVO: semear num 

lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 

cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo. 

TOMATE RIO GRANDE: Variedade com cresci-

mento determinado e ciclo médio. Planta de 

folhagem frondosa. Frutos de forma quadrada 

alongada com ápice levemente terminado em 

ponta, de bom tamanho, muito firmes. Planta muito 

produtiva e rústica. Recomendada para conservas 

e consumo ao natural. Resistente a Fusarium e 

Verticilium. CULTIVO: semear num lugar protegido. 

Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. 

Manter o terreno fresco e fofo. 

TOMATE DE COLGAR: Variedade de crescimento 

indeterminado, de ciclo tardio. Produz frutos de 

tamanho médio a pequeno, de forma esférica, com 

pele dura e lisa. Frutos adaptados para a conserva-

ção: colhem-se os cachos quando os frutos estão 

meio maduros e guardam-se pendurados num lugar 

fresco durante vários meses. CULTIVO: semear 

num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas 

e15 cm de altura. Manter terreno fresco e fofo. 

TOMATE RED CHERRY: Variedade em forma de 

cereja, vigorosa de porte indeterminado. Folhas 

pequenas e fruto de tamanho pequeno e peso 

reduzido que se apresenta em ramalhete floral 

muito ramificado com numerosos frutos. CULTI-

VO: plantação no exterior ou em estufa com tutor 

para trepar. Dar as regas e tratamentos fitossani-

tários necessários. 

TOMATE CEREZA AMARILLA: Planta muito 

produtiva, de ciclo precoce indeterminado. Frutos 

de 15g muito doces e saborosos. CULTIVO: 

semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 

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

fofo. 

TOMATE BLACK CHERRY: Pequeno fruto muito 

atrativo, tipo cocktail de cor escuro com carne 

firme. Planta muito produtiva, de precocidade 

média. Crescimento indeterminado Qualidade 

gustativa sobressaliente. CULTIVO: semear em 

lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 

cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo. 

TOMATE ‘RAF’: Variedade de ciclo precoce. Porte 

indeterminado, ainda que de desenvolvimento 

médio. Vigor médio. Fruto redondo achatado, de 

150gr, com nervuras marcadas. Cor verde intenso 

antes da maturidade. Pinceladas verde escuro 

quase negro na zona próxima do pé. A polpa é 

rosada, compacta e suculenta. Sabor doce e 

delicioso. CULTIVO: variedade resistente à 

salinidade. 
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TOMATE NOIRE DE CRIMÉE: Bonita variedade 

tradicional com frutos de cor vermelho muito 

escuro, de forma redonda achatada, de bom 

tamanho. Planta precoce e produtiva. Muito doce 

de paladar e de sabor excelente. CULTIVO: 

semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 

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

fofo. 

TOMATE ROSA DE BERNA: Tomate redondo, 

liso e de tamanho médio, de cor rosado escuro. 

Crescimento indeterminado. Uma variedade de 

coleção muito original. Fruto suculento e de sabor 

muito doce. CULTIVO: semear em lugar protegi-

do. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. 

Manter o terreno fresco e fofo. 

TOMATE ANDINE CORNUE: Variedade tradicio-

nal, muito apreciada pelas suas qualidades 

organoléticas, é considerado como uma das 

melhores variedades de tomate. Frutos alonga-

dos, em forma de pimento, densos, com muita 

polpa. Crescimento indeterminado. CULTIVO: 

semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 

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

fofo. 

TOMATE ANANAS: Crescimento indeterminado. 

Fruto redondo achatado, grosso, bicolor amarelo-

alaranjado, de aspeto muito original. Sabor doce e 

muito intenso. Variedade tardia. CULTIVO: 

semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 

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

fofo. 

TOMATE GREEN ZEBRA: Variedade tradicional, 

de frutos verdes listados de amarelo, de tamanho 

médio, muito vistosos. Crescimento indetermina-

do. Planta precoce. Sabor doce muito agradável, 

excelente em saladas. CULTIVO: semear em 

lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 

cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo. 

TOMATE YELLOW STUFFER: Planta muito 

produtiva, de crescimento indeterminado, que 

produz belos e grandes frutos parecidos a pimen-

tos amarelos. Excelente em saladas ou cozinhado 

como tomate recheado. CULTIVO: semear em 

lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 

cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo. 

CENOURA CHANTENAY: Variedade de raiz 

média comprida, de forma cónica obtusa. Folha-

gem desenvolvida, com uma inserção larga no pé. 

Ciclo de precocidade médio tardio. Planta rústica, 

sabor doce e agradável. CULTIVO: solos soltos e 

bem adubados, sementeira em linha no terreno 

definitivo e desbastar deixando as plantas distan-

ciadas de 6-7cm. 

CENOURA SAINT VALERY: Variedade que 

produz raízes compridas, pontiagudas no seu 

extremo, lisas, com o colo que sobressai um 

pouco do chão. Folhagem alta e desenvolvida. 

Boa conservação. Ciclo tardio, variedade rústica. 

CULTIVO: são convenientes os solos soltos, bem 

adubados. Semear em linhas em terreno definitivo 

e desbastar deixando as plantas distanciadas de 6

-7 cm.  



 

S
e
m

e
n
t
e
s
 d

e
  

H
or

t
íc

o
la

s
 

CENOURA NANTESA 2: Variedade de raiz com 

média: 15x18 cm, de forma cilíndrica , com 

extremo arredondado, sem coração. A pele é fina e 

a cor é laranja forte. Folhagem de desenvolvimento 

médio. Ciclo médio. CULTIVO: são convenientes 

solos soltos, bem adubados. Sementeira em linha 

em terreno definitivo e desbastar deixando as 

plantas a 6-7 cm 

CENOURA NANTESA ‘TORO’: Variedade melhora-

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

de forma cilíndrica, bem arredondadas no extremo, 

sem talo. Boa apresentação, pele fina e sem colo 

verde. Folhagem fina e resistente. Variedade 

recomendada pela sua boa qualidade e homogenei-

dade das raízes. CULTIVO: são convenientes os 

solos soltos, bem adubados. Semear em linhas em 

terreno definitivo e desbastar deixando as  plantas 

CENOURA TOUCHON: Variedade de raiz compri-

da (18-20 cm), com forma cilíndrica, e extremo 

arredondado, de cor alaranjada, sem talo diferenci-

ado, com colo que sobressai levemente. Folhagem 

semidesenvolvida. Ciclo médio. CULTIVO: são 

convenientes os solos soltos, bem adubados. 

Semear em linhas em terreno definitivo e desbas-

tar deixando as plantas distanciadas de 6-7 cm. 

CENOURA AMSTERDAM 2: Variedade precoce. 

Folhagem verde-clara, curta e fina. Raiz fina, 

cilíndrica de ponta obtusa, de 16 cm., sem cora-

ção, carne cor laranja forte. CULTIVO: são 

convenientes os solos soltos e bem adubados. 

Semear a linha em terreno definitivo e alisar 

deixando as plantas distanciadas uns 2-3 cm. 

CENOURA PASTENAGA NEGRA: Raízes 

alongadas e pontiagudas, de pele fina, cor violeta. 

A carne é de cor roxa, doce e muito gostosa. 

CULTIVO: Solos ligeiros isentos de pedras. 

Desbastar o cultivo com 2 folhas deixando as 

plântulas a um intervalo de 5 cm.  

ABÓBORA BUTTERNUT WALTHAM: Variedade 

de ciclo de 70-80 dias, de hábito rasteiro e fruto de 

25 x 10 cm em forma de pera com a cor na parte 

exterior, creme escura e com a polpa laranja. Deve 

proteger-se a germinação e também os primeiros 

brotos quando as temperaturas médias forem 

inferiores a 15°C. Boa produção que aumenta com 

o desponte de guias. CULTIVO: terrenos profundos 

e ricos. Manter a humidade constante, porém  sem 

excesso. 


