
 

As couves de repolho são plantas herbáceas bienais e possuem um sistema radicular aprumado e 
superficial. Durante a fase vegetativa, o caule é curto e não ramificado. As folhas são normalmente 
espessas, dispostas em roseta numa primeira fase e formando posteriormente repolho. Na couve 
lombarda, a superfície do limbo é enrugada, enquanto nas outras couves de repolho é lisa. 
 

Nº de sementes por grama  250 – 400   Temperatura de germinação ideal  18°C a 25°C 
Distância entre linhas  60 – 70 cm  Temperatura de vegetação ideal (dia)  16°C a 18°C 
Distância entre plantas  30 – 50 cm Temperatura de vegetação ideal (noite)  10°C a 12°C 
Sementes por ha.  500 – 700 g Intervalo ótimo de pH  6,5 a 7,5 
Profundidade de sementeira  0,5 – 1 cm Ciclo da cultura  5 a 6 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  5 a 6 dias 
Tolerância à acidez  Reduzida Poder germinativo  3 a 4 anos 

 

 

 

 

  

Couve  

       Lombarda 

 

Brassica oleracea L. 

Phaseolus        

 

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

 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Particularidades 

Linha Standard 

Couve de 
Bruxelas 

90 
verde 
escuro 

variedade muito produtiva, forma pequenos repolhos redondos muito saborosos, 
semear usando uma distância de 60 a 70 cm entre linhas e de 35 a 60 cm entre plantas 

 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Porte 

Peso 
(Kg) 

Particularidades 

Linha Standard 

Couve da 
China 

70 
verde 
médio 

largo alto 1,5 – 3 
excelente variedade, forma repolho de forma cilíndrica, deve 
semear usando uma distância de 30 a 60 cm entre linhas e de 
25 a 35 cm entre plantas 

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor Forma 
Tamanho 

(cm) 
Particularidades 

Linha Standard 

Couve 
Rábano 

55 
verde 
claro 

globular 5 – 7  
variedade bastante adaptável, de bolbo rústico e de ótimo sabor, 
ideal para sopas e saladas, semear usando uma distância de 25 a 
35 cm entre linhas e de 25 a 45 cm entre plantas 

 

Couve Chinesa 
 

Couve Rábano 
 

Couve de Bruxelas 
 

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Porte 

Peso 
(Kg) 

Particularidades 

Linha Standard 

Aubervilliers 
½ Pé 

70 
verde 
médio 

largo 1,8 – 2  
planta de ½ pé, forma repolho redondo médio, de folhas 
rugosas, resistente ao espigamento 

Virtudes  
½ Pé 

90 verde largo 2,5 – 3  
planta vigorosa, de ½ pé e muito produtiva, forma repolho 
globular firme de folhas rugosas 

Virtudes  
Pé Alto 

90 verde largo 2,5 – 3  
planta vigorosa, de pé alto e muito produtiva, forma repolho 
globular firme de folhas rugosas 

Savoy 
Chieftain 

85 
verde 
escuro 

largo 2 – 2,5  
excelente variedade, forma repolho achatado, de folhas 
rugosas, considerada a melhor couve lombarda 

 

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

 

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

 

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

 



 

 

 

 

 

 

Couve  

       Repolho 

 

Brassica oleracea L. 

Phaseolus        

 

   Embalagens disponíveis:  

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

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

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

Variedades 
Ciclo 

(Após TP) 
Cor Porte 

Peso 
(Kg) 

Particularidades 

Linha Standard 

Bacalan 
Frisada 

75 
verde 
médio 

médio 2 – 2,2 
resistente ao espigamento, forma repolho cónico e 
volumoso de folhas ligeiramente frisadas nas pontas 

Brunswick 90 
verde 
claro 

largo 2,5 – 4  
ótima variedade, com bom poder de armazenamento, 
forma repolho achatado de folhas lisas 

Coração de Boi 
Grande 

75 
verde 
médio 

médio  1,4 – 1,6 
cultivado todo o ano, forma repolho volumoso, cónico e 
compacto, aguenta bem o frio e resiste ao grelar 

Coração de Boi 
Pequeno 

60 
verde 

azulado 
pequeno 1 – 1,4  

cultivado todo o ano, bastante adaptável e resistente ao 
espigamento, forma repolho cónico e compacto  

Gigante das 
Hortas 

65 
verde 
médio 

médio 1,6 – 3  
variedade compacta, forma repolho esférico grande e 
uniforme, de folhas firmes 

Glória de 
Enkhuizen 

75 
verde 
médio 

médio 
largo 

2,5 – 3,5 
variedade muito resistente ao espigamento, forma 
repolho globular grande e uniforme 

Mercado de 
Copenhague 

65 
verde 
médio 

pequeno 1,5 – 2,4  
variedade  muito adaptável, forma repolho redondo, de 
folhas firmes, resistente ao espigamento 

Repolho  
da Holanda 

75 
verde 
médio 

médio 2,3 – 3  
variedade resistente ao frio e ao espigamento, forma 
repolho grande e redondo achatado 

Repolho  
Roxo 

75 roxo médio 1,5 – 2  
excelente variedade, resistente ao espigamento, forma 
repolho semi globular, ótimo para a confeção de saladas 

Linha Premium 

Coração de Boi 
Expresso 

65 
verde 
médio 

médio 1 – 1,8  
excelente variedade,  selecionada e de ótima qualidade, 
forma repolho cónico e compacto  

Linha Híbrida 

Balashi F1  65 
verde 

azulado 
largo 2,5 – 3  

variedade muito uniforme e firme, forma repolho semi 
redondo, ideal para trópicos e subtrópicos 

Bandung F1  60 
verde 

azulado 
médio 
largo 

1,8 – 2,5 
variedade de forte resistência ao calor e a elevada 
humidade, tolerante ao black root e à alternariose 

Glória F1 65 
verde 

azulado 
médio 1,5 – 2  

variedade muito adaptável, resistente à murchidão das 
plântulas, forma repolho globular de excelente sabor 

KK Cross F1 55 
verde 

azulado 
médio 
largo 

1,2 - 2 
plantas vigorosas, de elevada  tolerância o calor e ao 
black root, forma repolho semi achatado 

Marcambala F1 60 
verde 

azulado 
largo 2,5 – 3,5  

excelente variedade, muito produtiva, forma repolho 
redondo, uniforme e de ótimo sabor 

SL 3608 F1 60 
verde 
claro 

largo 2 – 2,5  
variedade produtiva, forma repolho redondo e firme, de 
bom sabor, resistente ao black root 

 


