
 

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 

 



 

 

As couves de folhas não formam repolho. Algumas couves de folhas, como o caso da couve galega, 
podem alcançar cerca de 2 metros de altura durante a fase vegetativa. Noutros casos, as folhas 
inserem-se num caule de entrenós curtos, dispostos em roseta. A couve tronchuda possui uma 
morfologia intermédia entre as couves de repolho e as couves de folhas, uma vez que o repolho é 
pouco firme e as folhas caracterizam-se pela acentuada espessura e suculência da nervura principal. 

 
  

Couve 

        Portuguesa  

        

 

Brassica oleracea L. 

Phaseolus        

 

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

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor Particularidades 

Linha Standard 

Couve Galega – verde 
variedade de pé alto e folhas encrespadas, às quais durante o inverno se 
tornam muito tenras com o frio 

Couve Nabiça médio 
verde 
escuro 

variedade muito apreciada pelas suas folhas e pelos seus grelos tenros, 
bastante utilizada na culinária portuguesa 

Penca da Póvoa precoce 
verde 
claro 

variedade de pé alto e grande desenvolvimento, forma um pequeno 
repolho, possui um bom comportamento perante o frio e geadas 

Penca de Chaves precoce 
verde 
claro 

também conhecida como couve branca de chave ou couve manteiga, é 
uma variedade de caule curto, muito grande e resistente ao frio 

Penca de Mirandela precoce 
verde 
claro 

variedade de gomos grandes e cerrados, com folhas amplas e talos 
grossos de cor branca, adapta-se a quase todos os tipos de solo 

Penca Pão de Açúcar precoce 
verde 
claro 

variedade temporã,  de caule curto e folhas relativamente grossas com 
talos carnudos, adapta-se a vários tipos de solos  

Tronchuda  
Asa de Cântaro 

precoce 
verde 
escuro 

variedade temporã, com talos grossos brancos e muito folhuda,     
também conhecida como couve cedo vem 

Tronchuda  
Glória de Portugal 

médio 
verde 
claro 

variedade alta, forma  repolho irregular e folhas de tamanho grande, 
nervuradas e onduladas, possui um pedúnculo carnudo 

Tronchuda 
 Para Grelos 

médio verde 
variedade principalmente para finais de inverno, produz grelos                  
de ótima qualidade e sabor 

Tronchuda  
Portuguesa 

médio 
verde 
médio 

variedade alta, de grande porte, chegando a atingir 6 kg, forma repolho 
irregular muito tenro e saboroso e folhas grandes de talos brancos 

Linha Premium 

Couve Galega – verde 
semente selecionada e de excelente qualidade, com folhas muito 
apreciadas, ideais para caldo verde e esparregado 

Penca de Chaves precoce 
verde 
claro 

semente selecionada e de excelente qualidade, produz couves de pé 
curto, muito tenras e saborosas 

Tronchuda de Grelos médio verde 
semente especial, selecionada pela sua qualidade, produz couves ideais 
para a obtenção de grelos de excelente sabor  

Tronchuda Portuguesa médio 
verde 
médio 

semente selecionada e de excelente qualidade, produz couves de 
excelente sabor, ótimas para um cozido à portuguesa 

 



 

 

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 

 


