
 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Variedades Acelga 
 

Beta vulgaris var. cicla  

Phaseolus        

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
Tamanho 

(cm) 
Particularidades 

Linha Standard 

Acelga Loura 50 
verde 
clara 

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

Acelga Verde 55 
verde 
escura 

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

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
Forma 
(folhas) 

Particularidades 

Linha Standard 

Agrião de 
Água 

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

Agrião de 
Terra 

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

 

Nasturtium officinalis 

Phaseolus        

 

Variedades Agrião 
 

   Embalagens disponíveis:  

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

   Embalagens disponíveis:  

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


