
 

 

Tanto a couve flor, como o brócolo são plantas herbáceas bienais, de sistema radicular superficial. O 
caule é curto e espesso e as folhas são mais estreitas e alongadas do que as das couves de repolho. A 
parte comestível é uma inflorescência imatura hipertrofiada, com milhões de meristemas apicais 
indiferenciados e de ramificações do pedúnculo. A cor da inflorescência varia consoante a variedade, 
podendo ser branca, verde, amarela ou roxa. 
 

Peso médio de 1000 sementes  2,2 – 2,9 g  Tolerância à acidez  Reduzida 
Nº de sementes por grama  350 – 450   Temperatura de germinação ideal  18°C a 25°C 
Distância entre linhas  60 – 80 cm  Temperatura de vegetação ideal  16°C a 18°C 
Distância entre plantas  40 – 60 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 7 
Sementes por ha.  500 – 700 g Ciclo da cultura  4 a 6 meses 
Profundidade de sementeira  0,5 cm Tempo de germinação  5 a 6 dias 
Tolerância à salinidade  Moderada Poder germinativo  5 anos 

 
 

 

 

 

Variedades Couve Flor 
 

Brassica oleracea L. 

Phaseolus        

 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g 
•    Linha Híbrida F1 :      2g, 25g, 100g 

Variedades Brócolo 
 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Tamanho Particularidades 

Linha Standard 

Calabrese 55 
verde 
escuro 

médio 
variedade produtiva e de bom rendimento, produz repolho 
homogéneo e compacto, com cerca de 75 cm 

Romanesco 90 
verde 

amarelado 
médio 

variedade de pé alto, de grande tamanho, com repolho em forma de 
pirâmide, boa resistência ao espigamento 

Linha Híbrida 

Balimo F1 75 
verde 

azulado 
médio 
largo 

variedade bastante produtiva, produz  repolho uniforme, com 
pequenos grânulos, resistente ao espigamento 

 
Na cultura da Couve Flor recomendamos a 

         aplicação de: 

Jisaquel Mo   

  Jisaquel Boro 

 

 

 
Para mais informações visite:  

     www.jisa.es 

 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor porte Particularidades 

Linha Standard 

Bola de Neve 65 branca largo 
variedade uniforme, bastante adaptável a climas quentes, com repolho de 
cabeça redonda e compacta 

Gigante de 
Nápoles 

95 branca largo 
variedade tardia, de planta rústica, com folhagem abundante e cabeça 
pesada e compacta 

Maravilha 4 
Estações 

75 branca médio 
variedade de forma arredondada, com cabeça volumosa de grão fino e 
apertado, resistente ao frio e ao calor 

Linha Híbrida 

Rocky F1 55 branca médio 
excelente variedade, de elevada tolerância ao calor e ao frio,  com repolho 
de cabeça redonda compacta, tolerância ao míldio 

 


