
 

 

 

A beterraba é uma planta bienal, cultivada como anual. A raiz é aprumada e pode penetrar 
profundamente no solo. As folhas, inseridas em roseta durante o crescimento vegetativo, são inteiras, 
com pecíolos compridos e limbo liso ou ondulado de forma oval. A cor das folhas pode ser verde ou 
avermelhada. A raiz pode ser achatada, globular ou cilíndrica e pode assumir cor vermelha, amarela 
ou branca. 
 
 

Peso médio de 1000 sementes  14,3 – 16,7 g  Tolerância à acidez  Reduzida 
Nº de sementes por grama  60 – 70  Temperatura de germinação ideal  18°C a 20°C 
Distância entre linhas  25 – 40 cm Temperatura de vegetação ideal  16°C a 20°C 
Distância entre plantas  15 – 25 cm Intervalo ótimo de pH  6,5 a 7 
Sementes por ha.  20 – 50 kg  Ciclo da cultura  4 a 5 meses 
Profundidade de sementeira  1 – 2 cm Tempo de germinação  8 a 10 dias 
Tolerância à salinidade  Elevada Poder germinativo  4 a 6 anos 

 

 

 

 Variedades Beterraba de Mesa 

 

Beta vulgaris var crassa.  

Phaseolus        

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(raiz) 

Forma 
(raiz) 

Particularidades 

Linha Standard 

Amarela  
Vauriac 

180 amarela cónica 
excelente variedade, muito produtiva e uma da mais indicadas para 
forragem, por ser muito nutritiva e a que maires dimensões atinge, 
produz raízes com mais de 30 cm de diâmetro 

 

Variedades Beterraba Forrageira 

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(raiz) 

Forma 
(raiz) 

Particularidades 

Linha Standard 

Beterraba de 
Mesa HS 

55 
vermelha 

escura 
globular 

variedade bastante adaptável e resistente ao espigamento, pode ser 
cultivada durante todo o ano, produz raiz com polpa de cor roxa 
intensa e sabor excelente, resistente ao míldio 

Detroit 58 
vermelha 

escura 
globular 

variedade tolerante ao calor, pode ser cultivada durante todo o ano, 
produz raiz de pele lisa, com polpa muito uniforme, de cor roxa 
intensa e sabor excelente, resistente ao míldio 

Linha Premium 

Ruby Queen 52 
vermelha 

escura 
redonda 

variedade bastante adaptável, de raiz pequena com pele suave e 
polpa vermelha brilhante de ótima textura e sabor, semente 
selecionada e de elevada qualidade 

Linha Híbrida  

SL 3607 F1 80 
vermelha 
intenso 

redonda 
variedade muito produtiva, potencializada para uma produção até 
68 toneladas por hectare, em condições desejáveis, a planta é de 
porte médio e possui folhagem verde escura 

    Embalagens disponíveis:  

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

•    Linha Premium  :       5g, 10g, 25g, 100g, 500g  

•    Linha Híbrida F1 :       2g, 25g, 100g 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     100g, 250g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg 

  


