
 

 

 
O rabanete cultiva-se pela sua raiz. A planta é anual e de raiz aprumada e carnuda, com coloração 
entre o branco e o vermelho. As folhas dispõem-se em roseta. Na fase reprodutiva, o caule alonga-se, 
podendo atingir cerca de 1 metro de atura ou mais, nalguns casos de rábano. As flores têm corola 
branca. 
 

Peso médio de 1000 sementes  8,3 – 12,5 g Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Nº de sementes por grama  80 – 120 Temperatura do solo favorável  20°C a 35°C 
Distância entre linhas  10 – 20 cm Temperatura de vegetação ideal  18°C a 22°C 
Distância entre plantas  5 – 10 cm Intervalo ótimo de pH  5,5 a 7 
Profundidade de sementeira  0,5 – 1 cm Ciclo da cultura  1 a 3 meses 
Tolerância à salinidade  Moderada Tempo de germinação  4 a 6 dias 
Tolerância à acidez  Moderada Poder germinativo  4 anos 

 

 

 Variedades Rabanete 

 

Raphanus sativus L. 

Phaseolus        

 

Variedades Rábano 

 Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(raiz) 

Forma 
(raiz) 

Particularidades 

Linha Standard 

Rábano 
Vermelho 

30 
vermelho 
intenso 

cilíndrica 
ótima variedade, de raiz comprida, até 22 cm e polpa branca muito 
tenra e de excelente sabor, boa resistência ao apodrecimento, 
possui folhagem vigorosa e pode ser cultivada todo o ano 

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Cor 
(raiz) 

Forma 
(raiz) 

Particularidades 

Linha Standard 

Cherry Bell 20 
vermelho 
brilhante 

redonda 
variedade temporã, de raiz com cerca de 3 cm de diâmetro, 
polpa branca firme, estaladiça e suave e folhagem curta, 
verde escura, pode ser cultivado todo o ano 

Comprido  
Ponta Branca 

25 
vermelho 

ponta branca 
oblonga 

excelente variedade para horta familiar, pode ser cultivado 
todo o ano,  possui raiz comprida de polpa branca, muito 
tenra, doce e consistente e folhagem média 

Mercado de 
Copenhague 

30 
vermelho 

ponta branca 
globular 

variedade bastante decorativa, pode ser cultivada durante 
todo o ano, possui folhagem média e raiz de polpa branca, 
bastante firme, tenra e de excelente sabor 

Linha Premium 

Beret 30 
vermelho 
intenso 

redonda 
excelente variedade, de folhagem vigorosa, pode ser 
cultivada todo o ano, possui raiz até 5 cm de diâmetro, de 
polpa branca extra firme e saborosa, semente selecionada 

 
   Embalagens disponíveis:  

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

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

   Embalagens disponíveis:  

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


