
 

 

 
A courgette, também conhecida como aboborinha, é uma planta anual, de crescimento compacto, 
embora pertença à mesma espécie que a abóbora, apresenta uma morfologia bastante diferente. 
Possui um sistema radicular menos desenvolvido e sofre mais com o défice hídrico. A courgette deve 
ser semeada em solos ricos em matéria orgânica e os frutos devem ser colhidos na sua fase inicial, 
com a flor ainda agarrada. Pode também ser cultivada em estufa. 
 

Nº de sementes por grama  5 – 8  Temperatura de germinação ideal  30°C a 35°C 
Distância entre linhas  100 – 200 cm  Temperatura do solo favorável  25°C a 35°C 
Distância entre plantas  60 – 150 cm Temperatura de vegetação ideal  20°C a 25°C 
Sementes por ha.  2 – 3 Kg Intervalo ótimo de pH  6 a 6,8 
Profundidade de sementeira  2 – 3 cm Ciclo da cultura  4 a 6 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  5 a 10 dias 
Tolerância à acidez  Moderada Poder germinativo  5 anos 

  

 

   Variedades Courgette 

 

   Embalagens disponíveis:  

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

•    Linha Híbrida F1   :     5g, 10g, 100g 

  Cucurbita pepo  

Phaseolus        

 

Na cultura da courgette, recomendamos a aplicação de:  
 

Cuagemax e Engormax 

 
 

Para mais informações visite:  

www.jisa.es 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor Forma Particularidades 

Linha Standard 

Black Beauty 50 
verde 
escura 

cilíndrica 
variedade de verão, de ótimo sabor, produz planta compacta de porte 
aberto e denso e frutos com cerca de 18 a 20 cm 

Verde HS 50 
verde 
médio 

cilíndrica 
variedade de verão, de ótimo sabor, produz planta compacta de porte 
aberto e denso e frutos com cerca de 18 a 20 cm 

Linha Hibrida 

Bassein F1 50 
verde 
escura 

cilíndrica 
excelente variedade, com cerca de 20 cm de comprimento, de boa 
qualidade e muto produtiva, resistente ao vírus do mosaico da courgette 

Brillante F1 55 
verde 
escura 

cilíndrica 
variedade de inverno, com bom poder de conservação, resistência ao 
vírus do mosaico da melancia e da courgette 

Diamant F1 53 
verde 
médio 

cilíndrica 
variedade compacta e semi ereta, com cerca de 18 a 21 cm, bastante 
adaptável ao ar livre e ao inverno, boa resistência ao frio 

Prolífic F1 52 
verde 
escuro 

cilíndrica 
planta vigorosa e compacta, produz frutos de cor verde escuro brilhante, 
superfície lisa e bom sabor 

 

Região Operação J F M A M J J A S O N D 

Entre Douro e 
Minho 

Plantação                         

Colheita                         

Algarve 
Plantação                         

Colheita                         

 

Plantação e Colheita da Courgette em Estufa 

 


