
 

 

O espargo é uma planta herbácea perene. A parte subterrânea, designada por garra, é composta pelo 
rizoma e pelas raízes adventícias que emergem do rizoma. O rizoma contém gemas, que dão origem 
aos caules aéreos. Enquanto permanecem abaixo da superfície do solo, os caules designam-se por 
turiões. Estes constituem a parte comestível da planta.  
 

Nº de sementes por grama  40 – 50  Tolerância à acidez  Reduzida 
Distância entre linhas  20 – 30 cm  Temperatura de germinação ideal  22°C a 27°C 
Distância entre plantas  15 – 20 cm Temperatura ideal para produção de turiões  18°C a 25°C 
Profundidade de sementeira  3 – 4 cm Intervalo ótimo de pH  6,5 a 7,5 
Tolerância à salinidade  Elevada Poder germinativo  4 a 5 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

O funcho é uma planta herbácea vivaz, cultivada como anual para produção de folhas ou bienal, para 
produção de fruto. A raiz principal é espessa e profundante e ramificada. As folhas de inserção alterna 
possuem pecíolos lisos com uma base e bainha alargados e suculentos no caso do funcho hortense. 
Nas cultivares de funcho hortense, as bainhas das folhas tornam-se carnudas e sobrepõem-se, 
formando uma estrutura semelhante a um bolbo, com cerca de 10 a 15 cm de diâmetro. 

 

Nº de sementes por grama  200 – 300   Temperatura de germinação ideal  18°C a 20°C 
Distância entre linhas  30 – 50 cm  Temperatura de vegetação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre plantas  20 – 30 cm Ciclo da cultura  4 a 6 meses 
Profundidade de sementeira  0,5 – 1 cm Poder germinativo  3 a 4 anos 

 

 

Variedades Espargo 
 

Aspargus officinalis L. 

Phaseolus        

 

Variedades Particularidades 

Linha Standard 

Espargos  
Verdes 

excelente variedade, muito produtiva, de espargos lisos, de cor verde médio-escuro e com as pontas muito 
firmes mesmo com altas temperaturas, os espargos devem ser colhidos 2 anos depois da sementeira e 
após colheita, deve deixar a vegetação desenvolver-se livremente 

 

Variedades Ciclo Particularidades 

Linha Standard 

Romanesco tardio 
planta vigorosa e com folhagem verde, cabeça grande e redonda e bem compacta, com cerca de 
500 a 1000 gramas, tolerância à floração precoce 

Selvático médio 
planta vivaz, com cerca de 40/50 cm de porte, ótima para a confeção de pratos de peixe, 
marisco e saladas, combina bem com outros condimentos 

 

Foeniculum vulgare 

Phaseolus        

 

Variedades Funcho 
 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     5g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :      4g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  


