
 

 

 

A alface é uma planta herbácea anual. O seu sistema radicular é aprumado, pouco ramificado e, 
relativamente superficial. Durante a fase vegetativa as folhas encontram-se dispostas em roseta e vão 
alargando à medida que se forma repolho. A alface pode ser cultivada ao ar livre ou em estufa. 
 

Peso médio de 1000 sementes  0,8 – 1 g Temperatura de germinação ideal  15°C a 25°C 

Número de sementes por grama  800 – 1000   Temperatura de solo favorável  13°C a 15°C 
Distância entre linhas  30 – 40 cm  Temperatura mensal ótima  15°C a 20°C 
Distância entre plantas  30 cm Intervalo ótimo de pH  6,5 a 7,2 
Profundidade de sementeira  0,5 cm Ciclo da cultura  2 meses (verão) / 3 a 4 meses (inverno) 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  7 a 8 dias 
Tolerância à acidez  Reduzida Poder germinativo  3 a 5 anos 

 

  

 

 

  

Linha Standard 
 

   Embalagens disponíveis: 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g

  

Lactuca sativa L. 

Phaseolus        

 

Variedades Ciclo 
(após TP) 

Cor Porte Folhas Particularidades 

Bola de Manteiga 

Maravilha das 
4 Estações 

70 
verde 

avermelhada 
médio 
largo 

onduladas 
variedade compacta, forma repolho grande, de folhas muito 
tenras, excelente para cultivo durante todo o ano 

Maravilha de 
Inverno 

60 verde clara largo onduladas 
forma repolho médio, destaca-se pela sua resistência ao frio, 
ideal para cultivo no inverno 

Maravilha dos 
Mercados 

65 verde clara 
médio 

pequeno 
onduladas 

forma repolho grande e apertado, com folhas ligeiramente 
pigmentadas, muito boa resistência ao transporte 

Rainha de Maio 65 verde clara 
médio 

pequeno 
onduladas 

forma um repolho redondo bastante apertado, com folhas de 
textura macia, para cultivo do outona à primavera 

Trocadeiro Bola 
de Manteiga 

60 verde clara médio onduladas 
forma repolho grande amanteigado, resistente  a climas 
adversos, ideal para cultivo entre o outono e a primavera 

Batávia 

Blonde de Paris 80 verde clara 
médio 
largo 

frisadas 
variedade bastante atrativa, forma repolho firme e largo, de 
folhas crocantes recortadas nas  pontas 

Dourada da 
Primavera 

70 
verde 

dourada 
médio 
largo 

curvadas 
planta rústica e volumosa, forma repolho redondo médio, de 
folhas tenras e crocantes com rebordo avermelhado 

Pierre Benite 80 verde clara 
médio 
largo 

frisadas 
forma repolho redondo médio, de folhas muito saborosas, 
recortadas na pontas, elevada resistência ao espigamento 

Maravilha de 
Verão 

80 
verde 

avermelhada 
largo frisadas 

forma repolho redondo largo, com folhas tingidas de vermelho 
nas bordas, excelente para cultivo primavera-verão 

Maravilha de 
Verão Canastra 

80 
verde 

avermelhada 
largo frisadas 

planta vigorosa e de boa produção com repolho semiaberto, 
de folhas crocantes tingidas de vermelho nas bordas 

Iceberg 

Grandes Lagos 80 verde escura 
médio 
largo 

frisadas 
variedade bastante adaptável e tolerante ao frio, forma 
repolho médio grande, de folhas estaladiças 

Aberta 

Grand Rapid 45 verde clara médio frisadas 
variedade de crescimento rápido, com folhas apertadas, 
bastante adaptável e resistente ao tipburn  

Romana 

Romana 75 verde escura alto frisadas 
planta apertada,  caracterizada pelo aspeto carnudo das suas 
folhas longas, bastante tolerante ao calor e ao tipburn 

 



 

 

 

 

 

 

Linha  

       Premium 
 

      Embalagens disponíveis:  

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

•    Linha Premium  :       2g, 10g, 25g, 100g, 500g 

 

Lactuca sativa L. 

Phaseolus        

 

Variedades Particularidades 

Linha Standard 

Mistura de 
Alfaces 

mistura das melhores alfaces, escolhidas pela sua precocidade, 
textura e sabor 

Mistura de 
Chicória 

plantas bastante rústicas, com desenvolvimento rápido, de excelente 
qualidade e sabor, para utilizar na confeção de saladas 

Mistura 4 
Estações 

mistura de diversas variedades (endívia, rúcula, chicória e alfaces), 
ótima na confeção se saladas mistas 

Mistura 4 
Estações 

mistura de diversas variedades (endívia, chicória, valeriana e alfaces), 
ótima na confeção se saladas mistas 

 

Misturas Asteráceas 
 

Variedades Ciclo 
(após TP) 

Cor Porte Folhas Particularidades 

Bola de Manteiga 

Augusta 65 verde largo onduladas 
forma repolho volumoso e arredondado, de folhas lisas e 
espeças, tolerante ao vírus do mosaico da alface 

Batávia 

Rossia 70 
verde 
clara 

largo frisadas 
maravilha de verão melhorada, vigorosa, pode ser cultivada 
todo o ano, boa resistência ao vírus do mosaico da alface 

Splendor 70 
verde 

dourada 
largo frisadas 

variedade muito adaptável para outono e primavera, com 
resistência a diversas doenças, forma repolho volumoso 

Iceberg 

Barkos 82 
verde 
escura 

médio 
largo 

frisadas 
grandes lagos melhorada, de repolho firme, folhas largas e 
elevada tolerância ao calor, para cultivo todo o ano 

Aberta 

Gentilina 50 
verde 

dourada 
médio 
largo 

frisadas 
planta muito apertada, de folhas brilhantes e crocantes, 
elevada resistência ao espigamento 

 


