
 

 

 
A cenoura é uma planta bienal, cultivada como anual. O sistema radicular aprumado é constituído por 
uma raiz principal que acumula as reservas que alimentam a planta no segundo ano de ciclo 
vegetativo. As formas e dimensões da raiz comestível são variáveis. A cor mais comum é laranja, mas 
as cenouras podem ter cor branca, amarela, vermelha ou púrpura. 
 

Peso médio de 1000 sementes  0,6 – 2 g Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Nº de sementes por grama  800 - 1000  Temperatura de vegetação ideal  15°C a 21°C 
Distância entre linhas  30 – 40 cm  Temperatura ideal para o crescimento da raiz  16°C a 21°C 
Distância entre plantas  5 – 10 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 6,8 
Profundidade de sementeira  2 – 2 cm Ciclo da cultura  3 a 5 meses 
Tolerância à salinidade  Reduzida Tempo de germinação  12 a 15 dias 
Tolerância à acidez  Moderada Poder germinativo  3 anos 

  

      

Variedades Cenoura 

 

   Embalagens disponíveis:  

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

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

  Daucos carota L. 

Phaseolus        

 

Variedades Ciclo 
Folhas 

(cm) 
Forma 

Tamanho 
(cm) 

Particularidades 

Linha Standard 

Berlicum 3 
médio 
tardio 

40 cilíndrica 26 
variedade larga e comprida, de coloração laranja 
avermelhada, muito tenra e doce, de boa produção e 
resistente ao espigamento 

Flakke Regol 
médio 
tardio 

45 cónica 23  
variedade flakke muito produtiva e popular, produz 
raízes largas, de pele fina, muito tenras e de sabor 
adocicado, excelente para armazenamento 

Kuroda médio 55 
cónica- 

cilíndrica 
19  

planta tolerante ao calor, bastante adequada para os 
trópicos e subtrópicos, produz raízes com cerca de 3,5 
cm de diâmetro, de cor laranja intenso 

Nantes 2 
Castle 

precoce 35 cilíndrica 21 
variedade nantes aperfeiçoada e muito produtiva,  com 
raízes de sabor suave e boa coloração 

Nantes 5 
Naba 

precoce 35 cilíndrica 22 
variedade nantes selecionada, de raízes uniformes e 
suaves, de cor laranja avermelhada, muito tenras e de 
sabor adocicado 

Nantes 6  
Fancy 

precoce 35 cilíndrica 18 
variedade de maduração precoce e crescimento rápido, 
adaptável a vários tipos de solo e de larga conservação 

Nantes  
Especial 

médio 
tardio 

45 cónica 24 
variedade nantes aperfeiçoada de ótima qualidade, raiz 
bem configurada, pele fina de cor laranja avermelhada e 
sabor adocicado 

Nantes  
Expresso 

precoce 35 cilíndrica 18 
variedade nantes muito popular, bem configurada, pele 
suave, muito tenra e de bom sabor 

Nantes  
Melhorada 

precoce 30 cilíndrica 17 
variedade nantes de folhagem forte e vigorosa, 
resistente ao espigamento e muito produtiva 

Linha Premium 

Colmar 
médio 
tardio 

45 cónica 25 
variedade rústica, de elevado rendimento e boa para 
armazenamento, produz raízes largas e de ótimo sabor 
(semente selecionada) 

Kuroda 2 médio 55 cónica 19  
semente selecionada, de excelente qualidade e 
produção, planta muito adaptável, tolerante à 
alternaria, produz raízes largas de cor laranja intenso 

 


