
 

 

O quiabo é uma planta tropical da família da malva. O fruto é uma cápsula fibrosa cheia de sementes 
brancas redondas. A planta possui caule semilenhoso, folhas verdes grandes e pode atingir cerca de 3 
metros de altura. 
 

Nº de sementes por grama  15 – 25    Temperatura de germinação ideal  18°C a 25°C 
Distância entre linhas  60 – 90 cm  Intervalo ótimo de pH  6 a 6,8 
Distância entre plantas  45 – 60 cm Ciclo da cultura  2 a 3 meses 

Profundidade de sementeira  2 – 3 cm Tempo de germinação  10 dias 

Sementes por ha.  8 – 10 kg Poder germinativo  3 a 4 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rucola é uma planta herbácea, anual, com hábito em roseta e de folhas profundamente lobadas. A 
corola é branca ou com tonalidade amarelada. As síliquas são eretas. A rucola é uma cultura de 
estação fresca, que pode ser cultivada tanto em estufa como ao ar livre. 

 

 

   Embalagens disponíveis:  

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

•    Linha Híbrida F1  :    10g, 25g, 100g 

  

Variedades Quiabos 
 

Hibiscus escuulentus 

Phaseolus        

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
Tamanho 

(cm) 
Particularidades 

Linha Standard 

Clemson 
Spineless 

60 
verde 
claro 

15 – 18 
variedade bastante adaptável, frutos compridos, de forma hexagonal e 
cónica, com arestas lisas sem espinhos 

Esmerald 55 
verde 
escuro 

15 – 20  
planta vigorosa, podendo atingir 1,5m de altura, produz vagens redondas, 
alargadas, sem espinhos e muito tenras 

Pusa  
Sawani 

60 
verde 
médio 

15 – 20  
excelente variedade para zonas quentes e húmidas, tolerante ao vírus do 
mosaico do quiabo, produz frutos de bom sabor 

Linha Híbrida 

Star F1 52 
verde 
escuro 

15 – 20  
planta vigorosa e muito produtiva, de tamanho médio alto, folhas largas 
e frutos suaves, sem espinhos, muito saborosos 

 

Variedades Particularidades 

Linha Standard 

Cultivata 
variedade rústica, de crescimento rápido e resistência ao espigamento, produz folhas de cor verde 
brilhante e recortadas, possui sabor forte, muito acentuado e agradável 

Selvática 
planta bastante aromática, de sabor intenso, com folhas compridas, ideal para saladas, molhos e 
coberturas de pizzas, cresce depressa depois das folhas serem cortadas 

 

Eruca versicaria 

Phaseolus        

 

Variedades Rucola 
 

   Embalagens disponíveis:  

•    Linha Standard :     5g, 10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g  


