
 

 

O espinafre é uma planta herbácea anual. O sistema radicular é aprumado, pouco ramificado e 
superficial. As folhas dispostas em roseta, são pecioladas e têm o limbo de forma ovalada, alongada 
ou pontiaguda. A superfície do limbo pode ser lisa ou apresentar rugosidades bolbosas semelhantes 
às da couve lombarda. 
 

Peso médio de 1000 sementes  8,7 – 12,5 g Tolerância à acidez  Reduzida 
Nº de sementes por grama  80 – 115   Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre linhas  20 cm  Temperatura de vegetação ideal  15°C a 20°C 
Distância entre plantas  12 cm Intervalo ótimo de pH  6,5 a 8 
Sementes por ha.  20 – 35 kg  Ciclo da cultura  2 a 3 meses 
Profundidade de sementeira  1 – 2 cm Tempo de germinação  5 a 7 dias 
Tolerância à salinidade  Moderada a Elevada Poder germinativo  4 anos 

 

  

 Variedades  

         Espinafre 

 

Na cultura do espinafre,  

recomendamos a utilização destes 2 produtos: 

Spinacia oleracea 

Phaseolus        

 

   Embalagens disponíveis:  

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

•    Linha Premium  :       5g, 10g, 25g, 100g, 500g  

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

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor Folhas Particularidades 

Linha Standard 

Gigante de 
Inverno 

45 
verde 
escuro 

lanceoladas 
variedade de primavera/inverno, de folhas ligeiramente onduladas de 
desenvolvimento rápido e muita resistência ao frio 

Gigante de 
Verão 

40 
verde 
médio 

triangulares 
excelente variedade de primavera/verão, de folhas largas de grande 
qualidade e elevada resistência ao espigamento 

Nova 
Zelândia 

65 
verde 
médio 

triangulares 
excelente variedade para trópicos e subtrópicos, de plantas largas e 
vigorosas com resistência ao calor e à seca 

Viroflay 40 
verde 
médio 

triangulares 
ótima variedade, de rápido desenvolvimento,  com resistência ao frio 
e muito produtiva, de folhas lisas e largas  

Linha Premium 

Matador 48 
verde 
escuro 

redondas 
variedade de forte rendimento, com resistência à subida da flor, 
produz folhas grossas ligeiramente rugosas e brilhantes 

Linha Híbrida 

Hudson F1 50 
verde 
médio 

redondas 
variedade muito produtiva, de crescimento rápido, resistente ao 
espigamento e vigorosa para inverno, produz folhas largas lisas 

PV 8178 F1 60 
verde 
médio 

lanceoladas 
variedade de primavera/verão muito resistente ao espigamento e 
bastante produtiva, resistência ao míldio 

 


