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Semeando sementes, semeando amigos...

Agradecemos e dedicamos este catálogo e o nosso trabalho a todos os
agricultores, horticultores e clientes que, todos os dias, se esforçam por tornar
este mundo num lugar melhor.

CAROS AMIGOS
DAS SEMENTES
BIOLÓGICAS E
BIODINÂMICAS

O ano de 2020 trouxe com ele desafios inesperados, esperamos que tenha tido tempo para parar, refletir e se conectar
com a natureza. Estas adversidades consciencializaram muitos de nós para a urgência e importância de cultivar, comer
aquilo que cultivamos nunca fez tanto sentido, de outra forma
não iremos saber com certeza a origem e forma de cultivo dos
alimentos que nos chegam ao prato. 2021 traz com ele a esperança de dias melhores e é com este entusiasmo que o convidamos a folhear e descobrir as nossas novas variedades de
hortícolas de fruto, verduras, leguminosas, ervas aromáticas,
flores e adubos verdes presentes no nosso catálogo de 2021.
Este ano também estamos muito felizes pela adição de três
variedades tradicionais que recebemos de agricultores, com
o propósito de conservar a diversidade de variedades tradicionais portuguesas. O pimento Vale Longo do concelho do
Sabugal é uma variedade excecional para conserva e assar.
Além deste pimento, temos também duas novas variedades
de tomate, o Antigo 4033 de freguesia do Ladoeiro, um fruto
de grande calibre de excelente sabor para consumo em fresco.
O tomate De Inverno originário de Penha Garcia é ideal para
conservar desde a sua colheita no verão até ao ano seguinte.
A produção de sementes destas variedades tradicionais enfrenta muitas dificuldades, que tem impacto direto nas quantidades disponíveis, sendo estas limitadas. Para 2021 estamos a
trabalhar para assegurar uma quantidade superior, para além
de outras variedades tradicionais. Estamos também a ensaiar
novas misturas de flores, compostas por espécies ibéricas para
garantir um período de floração prolongado e grande poder
de atração de insetos polinizadores e auxiliares.
Reunimos também diversas novas variedades para si, as quais
foram escolhidas a dedo pela sua autenticidade, relevância e
sabor. Queremos trazer mais diversidade à sua horta e prato,
proporcionando-lhe uma experiência de cultivo e cozinha variada, com diferentes sabores, cores, aromas e texturas. Poderá
encontrar informação de cada uma das variedades, que fomos
recolhendo ao longo do tempo, baseada na nossa experiência
e paixão pela agricultura.

SOBRE NÓS

Acreditamos na agricultura de pequena escala, local, feita
por e para pessoas. Sonhamos com um mundo onde todos
possam ter acesso a uma alimentação saudável baseada
numa agricultura sustentável, regenerativa e biológica em
que a biodiversidade e abundância existente na natureza esteja disponível para todos desfrutarem.
Para realizar este sonho, a Sementes Vivas foi fundada em
2015, situada em Idanha-a-Nova, no centro de Portugal e
desde dezembro de 2017 em Badajoz, na região da Estremadura, em Espanha. Dispomos de 25 ha onde selecionamos
as variedades com melhor adaptação ao nosso clima. Para
além desta área, trabalhamos com cerca 30 agricultores/
multiplicadores, para que possamos ter disponível as melhores condições edafoclimáticas para a multiplicação e seleção de sementes. Adaptar sementes locais às condições
mediterrânicas ao nível do clima e solo é crucial para o sucesso da Agricultura Biológica.
Além do nosso trabalho de multiplicação de sementes, fazemos ensaios, em média de 500 variedades onde estas são
avaliadas quanto à sua adaptação, temperaturas extremas,
produtividade, sabor e tolerância à seca e pragas/doenças.
Trabalhamos de perto com alguns municípios, universidades e outras instituições, multiplicamos as suas sementes
tradicionais, revivendo e reintroduzindo essas sementes na
agricultura e no mercado. Oferecemos uma grande diversidade de variedades modernas e tradicionais de sementes
quer para agricultores profissionais como para agricultores
amadores. O catálogo de 2021 contém 287 variedades e estamos a trabalhar para poder chegar a mais de 300 antes
de 2022.

A sua opinião e apoio é essencial para nós, pode dar-nos a sua
opinião acerca das nossas variedades e de que produtos gostaria de ver disponíveis para o próximo ano. Estaremos sempre
de portas abertas para recebê-lo quer em Idanha-a-Nova quer
em Badajoz. Desejamos-lhe uma fantástica época de cultivo
com as nossas sementes. É altura de semear, entre nesta aventura connosco!
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A HORTA DOS
NOSSOS CLIENTES
@frolicblog

,,

@reservatoriosensacoes

,,

@hortas_lx

@hortimdareina

@horta.pedepapoila

@doeid0

@hortadomoinho

@orvalho_bio

A Sementes Vivas está nas redes sociais!
Queremos estar cada vez mais próximos de quem gostamos
e numa era em que a comunicação s e faz cada vez m ais
online, queremos contar-lhe tudo o que acontece por aqui e
saber tudo o que acontece desse lado.
Esteja a par de todas as novidades, acompanhe o dia-a-dia da
nossa quinta, as sementeiras e colheitas e muito, muito mais.
Gostamos de aprender consigo, tirar-lhe duvidas, conhecê-lo
melhor, acompanhar as s uas sementeiras e f elizmente as
redes sociais permitem esta interação entre nós.
Desta forma está convidado a j untar-se às p lataformas
digitais Sementes Vivas, estamos sempre de p ortas aberta
para o receber.

@sementes_vivas_portugal
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@SementesVivasPT

@cindinha_bulkstore_guesthouse

@hortinhaemcasayt

www.sementesvivas.bio
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Feijão Grão Seco
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Feijão Verde

Rabanete

Grão-de-Bico

Salsa de Raíz

Sementeira em tabuleiro

transplante/ Sementeira Direta

Colheita

Sementeira em Tabuleiro

Transplante/ Sementeira Direta

Colheita

Sementeira em tabuleiro

transplante/ Sementeira Direta
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Sementeira em Tabuleiro
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Amaranto
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Amor-Perfeito

Papoila da Califórnia Laranja

Astér da China

Papoila da Califórnia Amarela

Boca-de-Leão

Papoila Espinhosa

Calêndula

Outras Papoilas

Capuchinha

Quinoa

Cardo

Rosa Albardeira

Cártamo

Rudbeckia

Centáurea Azul

Sempre-Viva
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Cravo Túnico
Damas-do-Bosque

ERVAS AROMÁTICAS

Equinácea

Aipo

Erva-da-Vaca

Alcaravia

Ervilha-de-Cheiro

Anis/ Erva doce

Facélia

Borragem

Flores-de-Todas-as-Horas

Cebolinho

Girassol

Coentros

Girassol Folha de Pepino

Cominho Preto

Girassol Mexicano

Endro

Glória-da-Manhã

Erva-Cidreira

Hibiscus

Feno-Grego

Linho

Funcho

Malmequer Africano

Hissopo

Malva
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Sementeira em tabuleiro

transplante/ Sementeira Direta

Colheita

Sementeira em tabuleiro

transplante/ Sementeira Direta

Colheita

Sementeira em Tabuleiro

Transplante/ Sementeira Direta

Colheita

Sementeira em Tabuleiro

Transplante/ Sementeira Direta

Colheita
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Manjericão
Oregãos
Salsa
Sálvia
Segurelha
Tomilho

ADUBOS VERDES
Aveia Comum
Azevém
Ervilhaca
Facélia
Girassol
Luzerna
Milho-Painço
Mistura de Flores
Serradela
Trevo Branco
Trigo Sarraceno

NOTA
NOTA EXPLICATIVA
EXPLICATIVA
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de orientação
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indicativas quer
querpara
paraa
Este calendário
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a
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direta/sementeira
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e colheita,
podendo
por
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direta/sementeira
em em
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e colheita,
podendo
variarvariar
por diverdiversos
motivos
tais como:
variedades
mais precoces/tardias;
à diversidade
de condições
sos motivos
tais como:
variedades
mais precoces/tardias;
à diversidade
de condições
edafoedafoclimáticas;
condições
de cultivo,
como
seja a frequência
e dotação
de regas.
climáticas; condições
de cultivo,
como seja
a frequência
e dotação
de regas.
Uma
Uma variedade
variedade que
que tenha
tenha como
como data
data de
de sementeira
sementeira em
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tabuleiro de
de "Fevereiro
“Fevereiro aa Março"
Março”
serve
para
indicar
o
período
ideal
de
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podendo
também
ser
feita
exemplo
serve para indicar o período ideal de sementeira, podendo também ser feita
porpor
exemplo
de
de
Janeiro
a Abril,
embora
os resultados
possam
os esperados/desejados.
Janeiro
a Abril,
embora
os resultados
possam
nãonão
ser ser
os esperados/desejados.
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Sementeira em tabuleiro

transplante/ Sementeira Direta

Colheita

Sementeira em Tabuleiro

Transplante/ Sementeira Direta

Colheita
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HORTÍCOLAS
DE FRUTOS
dicas de sementeira:
Abóbora

Beringela

As abóboras crescem de forma rápida e
são fáceis de cultivar. Semeie quando a
época de geadas tenha acabado e as
temperaturas começem a subir. A espécie
C. maxima é mais adequada para climas
mais frios, enquanto a espécie C. moschata
cresce melhor em climas quentes e secos.

Precisam de temperaturas mais altas para
germi-nar do que outros vegetais. Será
melhor semear e transplantar quando as
temperaturas noturnas estejam a subir.
Todas as variedades suportam bem o calor
e são tolerantes à seca.

Cabaça

Curgete

Desenvolve-se melhor em climas quentes
(temperaturas entre 23 e 29 Cº). Caso as
temperaturas sejam baixas durante a
maior parte do inverno, é aconselhável
realizar a sementeira num local protegido
e em tabuleiro.

Cultura muito produtiva, cresce bem quer
em climas mais quentes quer mais frios.
Semeie parte das sementes com algumas
semanas de intervalo para ter curgetes
durante toda a época de cultivo.

Fisális
Cultura de fácil cultivo, sendo este semelhante ao do tomate. Facilmente realiza
ressementeira se alguns Cresce bem se
tiver alguma sombra de outras plantas,
especialmente em climas quentes.

Luffa

De forma a acelerar o processo de germinação, pode embeber as sementes por
algumas horas em água morna imediatamente antes da sementeira. O principal uso
da luffa é a produção de esponjas vegetais,
mas se for colhida atempadamente pode
ser consumida como a curgete, tendo flores
igualmente comestíveis.

Melancia

Melão

Cultura adaptada ao calor, deve semear-se
quando
as
temperaturas
noturnas
começam a subir e o solo aqueceu. Uma
das poucas culturas que ainda se desenvolve bem se transplantada no calor do
final de julho.

Cultura bastante produtiva, poucas plantas
dão origem a inúmeros frutos. Semeie ou
transplante ao ar livre somente após a
última geada. Se for colhido continuamente, a época de produção prolonga-se.

Milho Doce

Pepino

Cultura de fácil cultivo realizada por
sementeira direta, pode ser semeada
mesmo em solos com temperatura mais
baixa, sempre após a última geada. Semeie
várias vezes para ter milho doce durante
toda a época de cultivo. Devem evitar-se
solos muito férteis pois irão levar a um
decréscimo no teor de açúcar.

Prospera com temperaturas noturnas mais
altas e temperaturas diurnas mais baixas.
Tem um cultivo semelhante ao da abóbora.
É aconselhado diminuir a frequência de
regas durante a fase de maturação, uma
vez que regas excessivas irão diminuir o
teor de açucar dos frutos.

Pimento

Tomate

O pimento é uma cultura que prefere solos
férteis e com disponibilidade de água. Nas
regiões mais quentes, semeie o mais cedo
possível, preferencialmente em locais
abrigados, pois as flores caem com altas
temperaturas diurnas e noturnas.

O tomate cresce bem em quase todos os
tipos de clima e solo. Tolera temperaturas
mais baixas, mas deve apenas transplantar-se ao ar livre após a última geada. Para
locais com disponibilidade reduzida de
água, deve escolher-se variedades com
frutos de calibre pequeno. Em variedades
de crescimento determinado, as podas não
são necessárias.

Legenda:
Planta melífera

Sementeira em Tabuleiro

Flores comestíveis

Transplante/ Sementeira Direta

Planta adequada para vasos

Colheita

Atrai insetos auxiliares

Variedade disponível apenas online
Variedade também adequada para uso profissional
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Hortícolas de Frutos

ABÓBORA

ABÓBORA

ABÓBORA

BUTTERNUT WALTHAM / Cucurbita moschata Duchesne
FR022

LONGUE DE NICE / Cucurbita moschata Duchesne

Variedade trepadora, com frutos em forma de pêra,
de casca fina e cor creme. O interior é carnudo e de
um laranja vivo. Frutos de 1,5 a 2 kg. A maturação
é tardia, podendo-se armazenar por vários meses.
Ideal e muito prática na cozinha devido à sua forma. O seu sabor é doce e com um leve toque a frutos secos. Uma maravilha!

Variedade de abóbora francesa, com frutos longos e estreitos. Casca cor de laranja baço quando
madura e com polpa intensamente cor de laranja.
Também pode ser consumida antes de amadurecer, como uma curgete. Sabor doce delicioso, boa
para assar, estufados e sopas.

CUSTARD WHITE / Cucurbita pepo L.

FR117

MUSCAT DE PROVENCE / Cucurbita moschata Duchesne
FR021

Variedade de abóbora do tipo Patisson. Os frutos
são de cor branca, achatados e arredondados, sendo as extremidades enrugadas. A polpa é cremosa
e firme, excelente sabor e pouco tempo de prateleira. As plantas apresentam um hábito de crescimento compacto, preferindo locais com boa exposição
solar e solos férteis e bem drenados.

Variedade trepadora que produz frutos verdes escuros, redondos e achatados, ganhando um brilho
amarelo acinzentado à medida que amadurecem.
O interior é vermelho e pesa entre 5 a 10 kg. É de
maturação lenta, não devem ser colhidos demasiado cedo, têm boa capacidade de armazenamento.
Adora climas quentes e possui um sabor excelente!

GREEN HOKKAIDO / Cucurbita maxima Duchesne

PLEINE DE NAPLES / Cucurbita moschata Duchesne

FR064

FR051

Variedade de abóbora com frutos de cor verde,
polpa amarelo alaranjada, peso entre 1 a 1,5 kg e
boa capacidade de armazenamento. O seu sabor é
delicioso e é adequada para sopa e outros pratos.
Pode ser semeada quer no local definitivo quer em
tabuleiro com posterior transplante, sempre a uma
profundidade entre 3 a 4 cm. Prefere solos férteis.

Abóbora de sabor doce e excelente aroma. Produz
frutos de casca verde, polpa cor de laranja e boa
capacidade de armazenamento. Os frutos podem
atingir até 80 cm de comprimento e pesar até 10 kg.

JACK O’LANTERN / Cucurbita pepo L.

RED KURI / Cucurbita maxima Duchesne

FR084

Variedade clássica bastante produtiva, perfeita
para fazer decorações de Halloween. Os frutos pesam cerca de 3 kg, aquando atinge a cor laranja é
indicador da altura ideal de colheita. Na cozinha
pode ser usada de várias formas e ser conservada
cerca de 4 meses. O seu ciclo cultural é de cerca de
100 dias, necessitando de regas frequentes.
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FR010

FR020

ABÓBORA

ABÓBORA

Hortícolas de Frutos

ABÓBORA

ABÓBORA

ABÓBORA

Belíssima abóbora Hokkaido arredondada, com
peso médio de 1,5 kg. A casca tem a cor laranja viva
e o interior é amarelo e carnudo. É uma variedade
bastante produtiva. Com um manuseamento cuidado durante a colheita e com boas condições de
armazenamento pode conservar-se durante vários
meses. Incrivelmente saborosa, possui notas de frutos secos no paladar!
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Hortícolas de Frutos

ABÓBORA

ABÓBORA

ABÓBORA

ROUGE VIF D´ETAMPES / Cucurbita maxima
Duchesne

FR009

FR003

Variedade tradicional de abóbora. Produz frutos
largos e achatados cor de laranja e com polpa cor
de laranja viva. Excelente para assar, mas também
boa para sopas. Em média, os frutos pesam 5 kg.
Em regiões do sul, a colheita é antecipada.

Beringela de forma redonda, textura lisa e cor escura. Planta com porte médio de elevada produção.
Uma variedade adaptada aos climas secos e quentes, necessita de elevadas temperaturas e exposição ao sol para o seu desenvolvimento e floração.
Produção beneficiada com regas abundantes. O
seu delicioso sabor começa a ser degustado a partir
de meados do verão.

SWEET DUMPLING / Cucurbita pepo L.

LISTADA DE GANDIA / Solanum melongena L.

FR085

FR046

Produz pequenos frutos com cerca de 300 g e 12
cm de diâmetro. Estes frutos apresentam coloração
branca com denunciados sulcos de cor verde escura, sendo a sua polpa cor de laranja. O seu sabor é
bastante doce. Esta variedade era usada no continente americano como parte das três irmãs, sendo
cultivada em conjunto com o milho e feijão.

Variedade excelente para cultivo quer num quintal,
quer em grandes áreas. As plantas são compactas,
produzem frutos riscados, de tamanho pequeno,
com cerca de 10 a 15 cm de comprimento e de
excelente sabor. Demora cerca de 60 dias desde o
transplante até à colheita. Desenvolve-se bem quer
em climas frios ou quentes.

TROMBETTA DI ALBENGA / Cucurbita moschata
Duchesne

TSAKONIKI / Solanum melonge L.

FR058

FR054

Variedade tradicional italiana de abóbora. Caule
trepador vigoroso, com frutos de cor verde-lima. O
fruto pode atingir entre 30 a 38 cm de comprimento e pesar entre 2 a 4 kg. Quando maduro alcança
uma cor laranja baça, altura em que deve ser colhido. De forma semelhante a um trombone, com
textura firme e um sabor ligeiro a noz.

Beringela de origem grega, proveniente da cidade
de Leonidio, onde se realiza um festival anual inteiramente dedicado a esta variedade. Possui riscas
violetas e brancas, produz frutos cilíndricos compridos com um sabor suave e delicioso, que atingem
até 22 cm de comprimento.

VEGETABLE SPAGHETTI / Cucurbita pepo L.

VIOLETTA LUNGA 2 / Solanum melongena L.

FR079

Uma abóbora de crescimento vigoroso cuja polpa,
quando cozida, se assemelha a fios de esparguete.
Ideal como uma alternativa saudável e saborosa
ao esparguete.
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BLACK BEAUTY / Solanum melongena L.

FR075

BERINGELA

BERINGELA

Hortícolas de Frutos

ABÓBORA

BERINGELA

BERINGELA

Beringela robusta e muito produtiva. Produz frutos
alongados, de cor violeta escuro e tem um período
de crescimento prolongado. Deliciosa, polpa firme
e fácil de descascar.
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Hortícolas de Frutos

CABAÇA

CABAÇA

CURGETE

WHITE EGG / Solanum melongena L.

FR055

FR076

Beringela visualmente surpreendente, branca, em
forma de ovo. Produz frutos brancos atraentes que,
apesar de serem mais pequenos, têm um sabor delicado e uma textura branca cremosa.

Variedade rústica com um ciclo de produção precoce
e excelente produtividade! Os frutos são compridos,
amarelos e formato cilindrico. A sua digestão é fácil e
é um fruto que pode ser utilizado na cozinha das mais
variadas formas, sendo rico em minerais, potássio e
vitamina C. Em termos de cultivo, prefere locais com
boa exposição solar, solos férteis e bem drenados.

BIRDHOUSE / Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

BLACK BEAUTY / Cucurbita pepo L.

FR134

FR053

Variedade que pode ser usada como abrigo para
pássaros! Os frutos não são comestíveis, servindo
também para armazenar líquidos ou meramente como peça decorativa. Apesar de adaptar-se a
vários tipos de solo, prefere solos ricos e bem drenados com boa exposição solar.

Esta variedade tem uma elevada produção de curgetes de cor verde escura. Produz frutos longos e
esguios, especialmente deliciosos quando colhidos
com tamanho pequeno a médio. A colheita estimula a produção de mais frutos. Dá um toque refrescante às tuas saladas!

CORSICAN / Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

DI NIZZA / Cucurbita pepo L.

FR135

FR077

Os frutos desta variedade de cabaça tem um formato achatado, tendo semelhanças com uma roda
de queijo! Depois de seca, pode ser usada como tijela ou peça decorativa. Apesar da sua rusticidade,
prefere ser cultivada em solos férteis, para além de
requerer regas de forma regular.

Esta é uma deliciosa variedade origem francesa.
Curgete de fácil cultivo, crescimento rápido, sabor
refrescante e rica em vitamina A. Produz frutos de
cor verde e polpa branca com formato cilíndrico/
redondo o que a torna ideal para rechear.

ALBERELLO / Cucurbita pepo L.

ZUBODA / Cucurbita pepo L.

FR052

Curgete de sabor delicioso, suavemente curvada,
cilíndrica e ligeiramente marmoreada. Variedade
arbustiva com crescimento vigoroso e temporão.
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AMARELA / Cucurbita pepo L.

FR023

CURGETE

CURGETE

Hortícolas de Frutos

BERINGELA

CURGETE

CURGETE

Variedade não trepadora, produz frutos longos,
de cor verde escura e com pequena cavidade de
sementes. A colheita começa 6 semanas após o
transplante, tendo boa produtividade. As flores são
comestíveis e, tal como os frutos, são deliciosas!
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LUFFA

MELANCIA

MELANCIA

Physalis peruviana L.

FR078

FR013

Um arbusto com crescimento vigoroso que dá frutos com uma cor intensa amarelo-alaranjada. Produz bagas doces, ainda que por vezes um pouco
ácidas. Em climas mais quentes os arbustos podem
sobreviver durante o inverno. É uma variedade de
calibre extra-grande.

Frutos de forma alongada que pesam entre 10 e 13
kg. Variedade de crescimento vigoroso e com frutos resistentes ao manuseamento e ao fungo Fusarium. A melancia preferida da nossa equipa, devido
ao seu delicioso sabor!

Luffa cylindrica M.Roem

SUGAR BABY / Citrullus lanatus

FR136

FR074

Os frutos depois de secos, normalmente na planta,
são descascados e usados como uma esponja natural. É uma planta trepadeira de ciclo anual que pode
chegar até aos 4-5 metros de altura, necessitando de
tutoragem. Necessita de ser cultivada em Primavera/
Verão, em locais com boa exposição solar.

Variedade tradicional de melancia. Casca de cor verde-escura e polpa vermelha brilhante. Muito doce,
pequena e fácil de cultivar. Melancia temporã, colha quando a casca muda de verde brilhante para
verde mate. Os frutos pesam entre 2 a 4,5 kg.

CRIMSON SWEET / Citrullus lanatus

BRANCO DO RIBATEJO / Cucumis melo L.

FR007

FR005

Uma variedade de melancia riscada, de ciclo médio, muito produtiva e de formato clássico. Os tons
intensos do verde da casca, contrastam com o tom
ligeiramente rosa do interior. O seu sabor e estrutura são inigualáveis. Os frutos pesam entre 5 e 10 kg.
Ótima para refrescar o seu verão!

Uma variedade tradicional muito apreciada! Bastante produtiva, com frutos de forma oval que
podem pesar entre 3 e 4 kg. Variedade que no seu
ciclo requer temperaturas altas. Frutos com coloração branca e muito doces. Sabor tradicional, agora em modo biológico!

CHARLESTON GRAY / Citrullus lanatus

MANUEL ANTÓNIO / Cucumis melo L.

FR006

Variedade semi-precoce de melancia, os seus frutos podem pesar entre 12 a 18 kg, tem um formato
longo, com cerca de 60 cm de comprimento e 25
cm de diâmetro. A sua cor externa é verde e a polpa
vermelha, sendo o seu sabor bastante doce. Prefere locais com boa exposição solar e solos ricos em
matéria orgânica.
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KLONDIKE RS 57 / Citrullus lanatus

FR019

MELANCIA

MELANCIA

Hortícolas de Frutos

FISÁLIS

MELÃO

MELÃO

Este é um melão tradicional do concelho de Alpiarça. A planta produz melões de forma redonda
com casca verde encortiçada. Melão com polpa
branca, tendo os frutos em média 3-4 kg. Devem
ser colhidos na altura certa da maturação, porque
colhidos precocemente não atingem a doçura e
frescura devida. Saboreie a tradição!
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MELÃO

MELOA

MELOA

PELE DE SAPO / Cucumis melo L.

FR015

FR901

Variedade temporã de origem espanhola. Planta
de crescimento vigoroso, muito produtiva. Frutos
de cor verde no exterior e brancos no interior, com
sabor muito doce. Possui uma boa capacidade de
armazenamento. Cada fruto pesa em média 2 kg.
Ideal para uma deliciosa salada de frutas!

Esta é uma variedade clássica de milho doce bastante produtiva. A sementeira deve ser feita em
linhas paralelas de forma a auxiliar na polinização
e garantir que as espigas enchem-se de grão. As espigas apresentam um sabor excelente podendo ser
consumidas em fresco ou conservadas para posterior consumo.

TENDRAL NEGRO / Cucumis melo L.

MARKETMORE / Cucumis sativus L.

FR057

FR062

Uma variedade tradicional de Portugal e de Espanha. É um melão verde, também conhecido como o
melão de natal, uma vez que os frutos podem ser armazenados por muito tempo e são consumidos no
inverno. Deve ser transplantado apenas após a última geada e requer locais com boa exposição solar.

Variedade de pepino bem conhecida que forma frutos robustos, alongados e de sabor agradável. Exige
temperaturas elevadas, exposição solar e regas frequentes. Refrescante para saladas e sopas frias!

PETIT GRIS DE RENNES / Cucumis melo L.

TANJA / Cucumis sativus L.

FR014

FR030

Esta meloa é uma antiga variedade tradicional francesa. Os frutos são de tamanho pequeno e cor de
laranja no interior. Têm sabor doce e boa capacidade de armazenamento. Uma escolha deliciosa para
as sobremesas de verão!

Variedade de flores mistas que proporciona boas
colheitas. Especialmente indicado para o cultivo ao
ar livre. Os frutos são verde escuros, ideais para a
colheita com o tamanho de 20 a 25 cm. O sabor é
muito agradável e nada amargo.

RETATO DEGLI ORTOLANI / Cucumis melo L.

CORNO DI TORO GIALLO / Capsicum annuum L.

FR060

Melão tradicional da Toscana. Polpa cor de laranja
intensa com casca dourada, sabor doce e aromático. Variedade muito produtiva, com plantas de
tamanho médio, cultiva-se em condições amenas.
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GOLDEN BANTAM / Zea mays L. saccharata Koern.

FR068

MILHO DOCE

PEPINO
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MELÃO

PEPINO

PIMENTO

Frutos radiantes amarelos, longos e cónicos. Crescimento forte com frutos entre 17-20 cm e peso até
150 g. Ao amadurecer o verde-escuro torna-se amarelo. Recomenda-se cultivar em locais com sombra.
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PIMENTO

PIMENTO

PIMENTO

CORNO DI TORO ROSSO / Capsicum annuum L.

FR069

FR001

Pimento doce delicioso, vermelho, de forma cónica. Grande produtividade de frutos de 17-20 cm de
comprimento e peso até 200 g. Ao amadurecer o
verde-escuro torna-se vermelho. Recomenda-se
cultivar em locais com sombra.

Pimentos de proveniência húngara, iniciam a sua
maturação com cor branca cremosa, passam a laranja e quando totalmente maduros ficam vermelhos. A doçura aumenta à medida que os frutos se
tornam mais coloridos. É de colheita precoce, ideal
para as regiões mais frias do país. Deliciosos ao paladar, tanto saboreado fresco como cozinhado.

DE CAYENNE / Capsicum annuum L.

PUSZTAGOLD / Capsicum annuum L.

FR025

FR033

Pimento malagueta que produz frutos esguios e
compridos, com cerca de 10 a 12 cm. A planta pode
atingir os 60 cm de altura. Os frutos passam da cor
verde intensa para uma cor vermelha deslumbrante, quando maduros. A intensidade do picante é
média. Traz colorido à horta e picante à vida!

É uma variedade de crescimento rápido que produz plantas compactas com potencial de se desenvolverem em vasos. Tal como o nome indica, este
pimento possui uma cor amarela dourada. Atinge o
pico de sabor quando estiver bem maduro.

PADRÓN / Capsicum annuum L.

QUADRATO D’ASTI GIALLO / Capsicum annuum L.

FR067

FR065

Variedade antiga espanhola, proveniente da Galiza.
Boa produtividade, pimentos colhidos preferencialmente quando pequenos, com aproximadamente
5 cm e cor verde-amarelada. Têm forma alongada,
geralmente com sabor suave mas conhecida por
ocasionalmente poder ser picante! Tradicionalmente servido frito em azeite com tapas.

Pimento de origem italiana, de formato quadrado
e sabor doce. Tem casca lisa, espessa, crocante e
pode pesar até 200 g, ao amadurecer o verde torna-se em amarelo. É uma planta compacta que
produz entre 8 a 10 frutos, não precisa de poda ou
suporte. Na cozinha, é especialmente delicioso assado na grelha ou recheado.

PIQUILLO / Capsicum annuum L.

QUADRATO D’ASTI ROSSO / Capsicum annuum L.

FR080

Variedade Espanhola, da região de Navarra, são de
formato cónico, casca espessa e lisa com cerca de 7
cm de comprimento e 50 a 60 g de peso. São de cor
vermelha, interior crocante, suculento e sabor frutado, ligeiramente picante e adocicado. São muito
usados em conserva e em tapas, mas são especialmente deliciosos grelhados.
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ALBAREGIA / Capsicum annuum L.

FR066

PIMENTO DOCE

PIMENTO DOCE
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PIMENTO

PIMENTO DOCE

PIMENTO DOCE

Pimento fortemente aromático com sabor doce e
picante. Dá uma boa produção de pimentos grandes de formato quadrado, com cerca de 200 g.
Maturação média a tardia, ao amadurecer o verde-escuro torna-se vermelho. Cultive ao ar livre em
condições amenas.
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PIMENTO DOCE

TOMATE

TOMATE

SWEET CHOCOLATE / Capsicum annuum L.

FR017

FR118

Variedade em que os pimentos maduros são de
uma cor castanha intensa, lembrando chocolate. A
maturação é precoce e apresente um sabor doce,
extremamente delicioso. Uma sugestão para os
mais gulosos!

Variedade tradicional originária do Ladoeiro, a
freguesia onde se encontra a nossa empresa. Esta
semente foi selecionada por um agricultor durante
mais de 25 anos! É uma variedade de crescimento
determinado, não necessitando assim de suporte
para crescer e produz frutos com uma derme bastante resistente.

DO SABUGAL / Capsicum annuum L.

BANANA LEGS / Solanum lycopersicum L.

FR130

FR002

Variedade tradicional originária de Vale Longo, uma
freguesia do concelho do Sabugal. As plantas desta
variedade são muito vigorosas, tendo uma produtividade interessante. Os frutos são de cor vermelha, achatados, pesando cerca de 200 g, devido em
parte a serem muito carnudos, com a sua derme a
poder ter 1 cm. O seu sabor é único, frutado e doce!

Frutos de forma alongada, de cor amarela e com
poucas sementes. As plantas são muito produtivas
e formam um pequeno arbusto, pelo que não necessitam de tutoragem. Este tomate é ótimo para
a produção de molhos. Experimente novas cores!

ACE 55 VF / Solanum lycopersicum L.

BERKELEY TIE DYE / Solanum lycopersicum L.

FR050

FR115

Tomate perfeito para comer cru, ideal para as
suas saladas. Variedade de produção abundante,
de pele grossa, cor vermelha e de peso até 170 g.
Tomate com hábito de crescimento determinado,
maturação em estação média, adequada para a
produção professional, apresentando boa resistência a pragas.

Variedade de tomate de alta qualidade, sendo os
frutos de tamanho grande, listrados de cor castanha, pele bastante fina e com um sabor bastante
bom. É necessário realizar podas durante o ciclo
cultural afim de obter boas produções.

ANDINE CORNUE / Solanum lycopersicum L.

BLACK CHERRY / Solanum lycopersicum L.

FR038

Variedade francesa muito produtiva de tomate alongado em forma de chifre, tradicionalmente utilizada
para massas e molhos. Os frutos apresentam uma
polpa firme e poucas sementes. Adequados para
secar ou usar em saladas. Produz muitos frutos que
pesam entre 100-280 g. É de hábito de crescimento
indeterminado que necessitam de tutoragem.
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ANTIGO 4033 / Solanum lycopersicum L.

FR004

TOMATE

TOMATE
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PIMENTO DOCE

TOMATE

TOMATE

Tomate tipo cereja, de cor vermelha acinzentada.
Planta de crescimento muito vigoroso que necessita de tutoragem. Requer regas moderadas, pois o
excesso de água levará a fissuras nos frutos. É uma
variedade de tomate temporã, com uma época
produtiva prolongada, produzindo bem em anos
muito quentes. Atreva-se a experimentar novas cores e sabores!
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TOMATE

TOMATE

TOMATE

CHERRY MIX / Solanum lycopersicum L.

FR091

FR043

Mistura que contém 5 variedades de tomate cereja:
Galina (Amarelo), Miel du Mexique (Vermelho), Green
Grape (Verde), Black Cherry (Negro) e Snowberry
(Branco). Ideal se não consegue escolher só uma variedade. Nenhuma das variedades precisam de podadas, mas são recomendadas em condições húmidas.

Variedade de tomate cherry de crescimento indeterminado, que apresenta plantas vigorosas e altas
produções. Os seus frutos apresentam formato oval
de cor amarela, sendo doces e bastante saborosos.
Perfeito para saladas e snacks.

CITRINA / Solanum lycopersicum L.

DORENIA / Solanum lycopersicum L.

FR141

FR070

Variedade de hábito de crescimento indeterminado, necessitando de tutoragem. Produz uma
grande quantidade de frutos de tamanho pequeno, com um calibre de cerca de 80 g, cor amarela e
formato redondo com a particularidade de ter uma
ponta bicuda, o que lembra o formato de um limão.
O seu ciclo cultural é algo tardio, mas o sabor frutado e a suculência dos frutos é compensadora.

Variedade de tomate-ameixa vigorosa com hábito
de crescimento indeterminado. Dá boas colheitas
de tomates ovais, de casca forte, resistentes à fissuração. Sabor rico e frutado, com peso entre 60-70
g. Bom para horticultores amadores ou para a produção de plântulas para venda.

CORAÇÃO DE BOI / Solanum lycopersicum L.

FLORADADE / Solanum lycopersicum L.

FR008

FR041

Uma variedade clássica nacional pelo seu tamanho
e formato! Um tomate com sabor e textura incríveis
e poucas sementes. É de colheita tardia e produz
frutos grandes, que pesam em média 200 g. Variedade de hábito de crescimento indeterminado,
que necessita de tutoragem. Um clássico nas saladas de verão!

Variedade de tomate com possibilidade de armazenamento prolongado. O fruto em média pesa 140 g.
Excelente para saladas e sandes. Variedade semi-tardia a tardia, plantas com hábito de crescimento determinado, não necessitam de tutoragem.

COSTOLUTO GENOVESE / Solanum lycopersicum L.

GALINA / Solanum lycopersicum L.

FR120

Variedade tradicional italiana com hábito de crescimento indeterminado, necessitando de tutoragem.
Permite várias colheitas dos seus frutos de cor vermelha e formato irregular. Tem sabor forte e rico,
advindo do seu teor em acidez. Torna-se assim um
excelente ingrediente para molhos ou para ser consumido cru em saladas.
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CUBAN YELLOW CHERRY / Solanum lycopersicum L.

FR088

TOMATE

TOMATE
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TOMATE

TOMATE

TOMATE

Tomate cereja com um ciclo muito precoce. Especialmente adequado para climas mais frios. As
plantas, com folhas semelhantes às da batateira,
produzem grande quantidade de tomates cereja
amarelos, ideais para dar cor às suas saladas e pratos. Variedade com frutos de baixa acidez, pesando
cerca de 20 g cada.
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TOMATE

TOMATE

TOMATE

GREEN GRAPE / Solanum lycopersicum L.

FR063

FR123

Variedade antiga originária dos EUA, os frutos são
produzidos em cachos, têm casca translúcida e polpa de cor verde-limão. As plantas podem atingir entre 80 a 100 cm de altura, tendo de 6 a 9 frutos por
cacho, com 18 a 25 g cada. Tornou-se popular em
restaurantes e mercados devido à sua atratividade
única, sabor doce e aromático. Ótimo para petiscar!

Variedade com hábito de crescimento indeterminado compacto, necessita de tutoragem, sendo o
vigor das plantas médio. Esta é uma variedade obtida na Universidade de Oregon através de técnicas
de melhoramento tradicionais. Os seus frutos tem
um sabor interessante e teor em antocianinas excecional, um fantástico antioxidante.

GOLDIANA / Solanum lycopersicum L.

LA CAROTINA / Solanum lycopersicum L.

FR042

FR116

Variedade de hábito de crescimento indeterminado, necessitando de tutoragem. Devido à estrutura
aberta da planta, facilita as operações culturais e a
colheita de frutos. O seu ciclo de produção é precoce a médio e boa produtividade. Os frutos são
do tipo cherry, de formato oval, cor laranja, sendo
resistentes às fissuras.

Esta é uma variedade de tomate bastante resistente
a doenças, produzindo frutos com peso de 200 a 250
g. Os seus frutos tem um sabor frutado, suculentos e
com aroma muito perfumado. Excelente sabor quer
em cru quer cozinhado. Poderá colher os primeiros
tomates de 4 a 5 meses após a sementeira.

GREEN ZEBRA / Solanum lycopersicum L.

LIGURIA / Solanum lycopersicum L.

FR012

FR044

Tomate de cor verde e riscas amarelas, com peso
médio de 90 g. Plantas muito produtivas, sendo
aconselhado o uso de estacas para o seu suporte.
Tomates de maturação precoce, com sabor agridoce, ideal para aventuras culinárias trazendo um
toque exótico ao prato!

Variedade italiana de tomate cujos frutos são grandes e lobados em forma de pera. Muito bom para
molhos, sanduíches e saladas. Sabor intenso a tomate; variedade muito produtiva. Cada fruto pesa
entre 150 e 200 g. Maturação a meio da estação.
Plantas com hábito de crescimento indeterminado,
necessitam de tutoragem.

INDIGO BLUE BEAUTY / Solanum lycopersicum L.

MATINA / Solanum lycopersicum L.

FR122

Variedade de hábito de crescimento indeterminado, necessita de tutoragem, a planta permite que
a folhagem proteja os frutos do escaldão. A sua origem resulta de um cruzamento entre a variedade
Beauty King e um tomate de cor azul. São bastante
tolerantes a fissuras, sendo muito saborosos, doces
e suculentos, podendo ser usados principalmente
crus em saladas ou sanduíches.
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INDIGO ROSE / Solanum lycopersicum L.

FR026

TOMATE

TOMATE
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TOMATE

TOMATE

TOMATE

Variedade de tomate para cultivo ao ar livre bastante
precoce, é igualmente indicada para o cultivo em estufa. Produz folhas idênticas às da batateira. Os frutos são
de tamanho médio/grande, cor vermelha reluzente e
resistentes a fissuras. Excelente para hortelões a dar os
primeiros passos ou para os já experimentados!
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TOMATE

TOMATE

TOMATE

MIEL DU MEXIQUE / Solanum lycopersicum L.

FR045

FR040

Variedade que produz tomates cereja de cor vermelha, extremamente doces. São plantas resistentes, adequadas tanto para os climas mais quentes
como para os mais frios. Esta variedade produz
longos cachos nas quais novos tomates cereja vão
amadurecendo ao longo do tempo. Cada fruto
pesa cerca de 20 g.

A versão de cor laranja do clássico coração-de-boi.
Tomate em forma de coração, de polpa firme e com
poucas sementes. Plantas com hábito de crescimento indeterminado que necessitam de tutoragem, produzindo frutos que podem pesar até 450
g. Perfeito para fatiar, usar em saladas e sanduíches.
Saboroso e suculento!

MONEYMAKER / Solanum lycopersicum L.

OXHEART STRIPED / Solanum lycopersicum L.

FR027

FR082

Variedade inteterminada, necessitando de tutoragem. É muito produtiva, robusta e vigorosa. Produz
frutos de tamanho médio e intensamente vermelhos, sem ombro verde. Ideal para locais com melhor
exposição da horta. Um tomate versátil, apropriado
para todos os fins: saladas, cozinhados, compotas
ou conservas. Cultive a imaginação!

Variedade de crescimento indeterminado, necessitando de tutoragem e podas durante o ciclo cultural. É de maturação tardia que pode ser cultivada ao
ar livre e em estufa. Os seus frutos são em formato
de coração de boi, pesando entre 250 e 350 g, com
polpa de cor verde. O sabor dos seus frutos é forte,
doce, sendo resistentes às fissuras.

ORANGE BANANA / Solanum lycopersicum L.

PRÍNCIPE BORGHESE / Solanum lycopersicum L.

FR124

FR016

Variedade originária da Rússia, muito produtiva. O seu
hábito de crescimento é indeterminado, necessitando de tutoragem para crescer. Os seus frutos são de
cor laranja e formato de uma banana, sendo doces e
muito saborosos. Podem ser usados em saladas, salsas, pastas, molhos e conservados após desidratação.

Uma antiga variedade italiana adequada para desidratação e armazenamento durante o inverno. Variedade muito produtiva com frutos de cor intensa
vermelha que pesam entre 30 e 60 g. Variedade de
hábito de crescimento determinado, não necessita
de tutoragem para uma boa produção. Dê um toque Italiano à sua salada!

OXHEART BLACK / Solanum lycopersicum L.

RED CHERRY / Solanum lycopersicum L.

FR083

Variedade de crescimento indeterminado, necessitando de tutoragem e podas durante o ciclo cultural. É de maturação tardia que pode ser cultivada
ao ar livre e em estufa. Os frutos são de formato coração de boi, sendo a polpa em redor das sementes
de cor verde. Têm cor castanha escura, com uma
textura macia, suave e excelente sabor!
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OXHEART ORANGE / Solanum lycopersicum L.

FR048

TOMATE

TOMATE
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TOMATE

TOMATE

TOMATE

Variedade tradicional de tomate originária dos Estados Unidos da América, tendo mais de 100 anos.
O seu hábito de crescimento é indeterminado, necessitando de tutoragem para crescer. É bastante
produtiva, crescendo os frutos em cachos. Os frutos
são do tipo cherry, sendo doces e saborosos, perfeitos para saladas e e snacks.
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TOMATE

RED PEAR / Solanum lycopersicum L.

FR072

FR047

Uma variedade tradicional de tomate com frutos vermelhos em forma de pera. Distingue-se visualmente
e produz pequenos frutos saborosos com aroma
apimentado. Ideal para comer entre as refeições
ou em saladas. Variedade com plantas de hábito de
crescimento indeterminado com tamanho médio.

Tomate chucha muito produtivo, ideal para molhos
e conservas. Frutos firmes com um peso médio de
90 g. Plantas com hábito de crescimento determinado, não necessitam de tutoragem.

ROMA VF / Solanum lycopersicum L.

YELLOW SUBMARINE / Solanum lycopersicum L.

FR073

Tomate-ameixa com sabor fresco e delicioso. Dá frutos suculentos quase sem sementes, portanto são
ideais para fazer conservas. Uma variedade muito
produtiva, com hábito de crescimento determinado.

TOMATE

UC 105 J / Solanum lycopersicum L.

ROTKÄPPCHEN / Solanum lycopersicum L.

FR018

TOMATE

TOMATE

Hortícolas de Frutos

TOMATE

Um dos nossos prediletos! Produz tomates de cor
amarela e sabor delicioso. A planta tem um hábito
de crescimento indeterminado, necessitando de tutoragem para uma produção adequada. Variedade
muito produtiva e adaptada às regiões mais frias do
país. Delicie-se com estes autênticos pedaços de sol!

FR071

Tomate-ameixa que cresce como um pequeno arbusto compacto, bom para cultivar em vasos. Pode
beneficiar da remoção dos rebentos laterais, quando necessário. As plantas desta variedade tem um
hábito de crescimento determinado, sendo uma
boa variedade para horticultores amadores ou para
produção de plântulas.

TOMATE

SNOWBERRY / Solanum lycopersicum L.

FR032

Variedade tradicional de polinização aberta, muito
produtiva, ocorrendo a colheita apartir de 75 dias
após o transplante. Apresenta hábito de crescimento indeterminado, necessitando de tutoragem. Os
seus frutos são de formato oval e tamanho cherry,
cor amarela creme no exterior e polpa branca. Tem
sabor doce, frutado e ligeiramente ácido.
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LEGUMINOSAS
dicas de sementeira:
Fava

Apresentamos variedades quer para
consumo da vagem quer para consumo
do grão. Crescem bem no outono e na
primavera, quer as variedades de hábito de
crescimento trepador quer rasteiro.

Para produção durante o inverno, a
sementeira é aconselhada no outono
para evitar pulgões. É uma cultura que
terá um bom desempenho em qualquer
parte do país. Deve semear-se de forma
faseada para obter colheitas durante um
período mais longo.

Feijão Frade

Feijão Verde

Cultura tolerante ao calor, deve semear-se
idealmente no início do Verão, quando o
solo tem as temperaturas adequadas e
existirá uma menor competição com as
infestantes se o solo não for irrigado. Não
necessita de rega em solos com boa
capacidade de retenção de água. As suas
flores atraem muitos insetos.

Apresentamos variedades adaptadas às
zonas com temperaturas mais amenas do
país, pois as flores caem com temperaturas
altas. A época de sementeira mais
favorável situa-se quando a temperatura
do solo começa a subir, após a ocorrência
da última geada.

ERVILHA

Variedade de ervilhas conhecidas por produzir
boas colheitas. A planta pode crescer até aos 70 cm
de altura. Ervilhas bastante aromáticas e adocicadas. Muito utilizada na culinária também pelas suas
vagens comestíveis. Deliciosa para combinar com
outros legumes salteados!

LUSAKA / Pisum sativum L.

Ervilha

LE002

LE011

Leguminosas

AMBROSIA / Pisum sativum L.

ERVILHA

Variedade de ervilha que forma plantas muito compactas, com 40 a 60 cm de altura, de ciclo precoce,
crescendo as vagens em cachos. É uma ervilha de
quebrar que forma vagens sem fio, com cerca de
8 a 9 cm de comprimento. A sua colheita pode ser
feita quer de forma mecânica quer manual.

MERAVIGLIA D’ITALIA / Pisum sativum L.

LE006

ERVILHA

Variedade tradicional de ervilha originária de Itália,
que forma vagens direitas. Estas vagens tem entre 9 a 10 cm de comprimento e em média 7 a 9
sementes. As plantas atingem um crescimento de
cerca de 45 cm de altura.

Legenda:
Planta melífera

Sementeira em Tabuleiro

Flores comestíveis

Transplante/ Sementeira Direta

Planta adequada para vasos

Colheita

NAIROBI / Pisum sativum L.

Atrai insetos auxiliares

Variedade disponível apenas online

LE012

ERVILHA

Ótima ervilha de quebrar, com vagens doces e
crocantes, desprovidas de fio na colheita. Pode ser
cultivada com suporte ou de forma rasteira, pode
crescer até aos 80 cm de altura, sendo aconselhado
tutorar em locais com Primaveras chuvosas.

Variedade também adequada para uso profissional
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Leguminosas

ERVILHA

ERVILHA

FAVA

HERAUT / Pisum sativum L.

LE023

LE018

Variedade precoce de ervilha com hábito de crescimento trepador, necessitando de suporte para
uma adequado desenvolvimento, pois as plantas
podem crescer até 1,5 m. Forma vagens mais largas
e firmes que o normal noutras variedades podendo
ser consumidas quer em verde (mangetout) quer
em grão. Sendo uma cultura leguminosa não tem
grandes exigências em termos de fertilização.

Variedade de fava com um ciclo cerca de 10 dias
mais tardio que a Ratio, que forma plantas não
muito altas (40 a 80 cm), de crescimento vigoroso,
uma ótima escolha para locais expostos ao vento,
reduzindo a sua queda. As suas vagens são longas,
tendo em média 5 grãos, tendo estes um sabor excelente e é adequada para congelar.

KELVEDON WONDER / Pisum sativum L.

GREEN HANGDOWN / Vicia faba L.

LE001

LE003

Variedade que as plantas podem chegar aos 80 cm
de altura, por isso em locais com Primaveras chuvosas é aconselhável realizar a sua tutoragem. O seu
ciclo é precoce, sendo uma variedade produtiva
com vagens longas de cor verde. Bastante útil na
horta para acompanhar pepinos, nabos ou cenouras. Indispensável nas suas sopas, para acompanhar
ovos escalfados ou um arroz branco!

Variedade que produz favas de cor verde e de tamanho médio, cerca de 4 a 5 por vagem. É uma
planta melhoradora do solo, fixando azoto. Na
cozinha dá-nos favas tenras e suculentas!

SWEET HORIZON / Pisum sativum L.

RATIO / Vicia faba L.

LE005

LE019

Variedade muito produtiva de ervilha com hábito
de crescimento trepador, podendo as plantas atingir entre 1,3 e 1,5 m, necessitando de tutoragem.
As suas vagens são largas e longas (com entre 9-10
cm de comprimento e 22 mm de largura), tem cor
verde escura e são tenras e crocantes.

Variedade de ciclo precoce de fava, em que as
suas plantas permanecem com uma altura reduzida, diminuido as percas por quebra das mesmas
e facilitando a colheita. Apresentam um interessante produtividade, sendo a fava muito saborosa, podendo ser consumida quer em fresco quer
conservada em congelação.

DO ALGARVE / Vicia faba L.

SUPERAGUADULCE / Vicia faba L.

LE007

Uma das mais antigas variedades produzidas em
Portugal. Fava temporã de flor branca, produz
grãos de tamanho grande e de cor verde claro, cerca de 6 por vagem. E uma planta rústica e resistente
a condições atmosféricas adversas.
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ELEONORA / Vicia faba L.

LE008

FAVA

Leguminosas

ERVILHA

FAVA

FAVA

FAVA

Uma variedade tradicional originária de Espanha,
fácil de cultivar. Variedade robusta com vagens longas, de 15 a 17 cm. Produz favas cremosas, deliciosas tanto quando comidas frescas ou secas.
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Leguminosas

FEIJÃO GRÃO SECO

FEIJÃO GRÃO SECO

FEIJÃO VERDE

CATARINO / Phaseolus vulgaris L.

LE009

LE025

Variedade tradicional de feijão seco bastante produtiva. O seu crescimento é rasteiro, não sendo adequada para climas muito quentes. Sendo uma cultura leguminosa não é exigente em termos de solo,
podendo adaptar-se a várias condições. Na cozinha
pode ser utilizada em vários pratos, apresentando a
vantagem de quando cozinhado permanecer firme,
com uma textura cremosa e um sabor suave.

Variedade de feijão verde trepadora semi-precoce,
com um ciclo cultural de 81 dias, que produz vagens atraentes de cor verde clara, cujo crescimento
das sementes se apresenta lento. Adequada quer
para a produção em estufa quer ao ar livre.

ENCARNADO / Phaseolus vulgaris L.

DIOR / Phaseolus vulgaris L.

LE013

LE033

Variedade tradicional de feijão seco, apresentando
um crescimento rasteiro. Não deve ser cultivada em
locais muito quentes e não é exigente em termos
de solo, sendo uma planta leguminosa não necessita de fertilização azotada. Pode ser usado em variados pratos, sendo uma fonte de proteína, fibra,
vitaminas e minerais.

Variedade de feijão verde com hábito de crescimento rasteiro, bastante produtiva. A colheita é precoce
e poderá ser feita apenas de uma vez. As suas vagens
são de cor amarela, muito uniformes em termos de
tamanho, localizando-se na zona exterior da folhagem da planta, facilitando a sua colheita.

PRETO / Phaseolus vulgaris L.

DOMINO / Phaseolus vulgaris L.

LE016

LE027

Variedade tradicional de feijão seco, apresentando
um crescimento rasteiro. Não deve ser cultivada em
locais muito quentes e não é exigente em termos
de solo, para além de o melhorar para a cultura seguinte. É uma variedade muito rústica e bastante
produtiva, sendo normalmente usada em vários
pratos, devido a ser uma fonte de proteína, fibra,
vitaminas e minerais.

Variedade muito produtiva de feijão verde, que
forma plantas com cerca de 50 cm de altura, não
necessitando de qualquer tutoragem. Tem um ciclo
cultural de 72-73 dias e tem uma formação uniforme de vagens. Possui vagens finas , longas (12-13
cm de comprimento), de cor verde, adequadas
para uma única colheita, quer de forma mecânica
ou manual.

CAPITANO / Phaseolus vulgaris L.

FARADAY / Phaseolus vulgaris L.

LE024

As suas vagens são de cor amarela, com 15 cm de
comprimento e muito saborosas. É uma variedade
rasteira, sendo adequada quer para colheita mecânica como manual.
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COBRA / Phaseolus vulgaris L.

LE028

FEIJÃO VERDE

Leguminosas

FEIJÃO GRÃO SECO

FEIJÃO VERDE

FEIJÃO VERDE

FEIJÃO VERDE

Esta variedade forma plantas com cerca de 50 cm
de altura. As vagens são de cor verde, com 13-14
cm de comprimento e excelente sabor. A variedade apresenta um ciclo cultural de 71-72 dias, com
período de colheita escalonado e bom tempo de
prateleira, sendo adequada quer para o mercado
em fresco quer para processamento.
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Leguminosas

FEIJÃO VERDE

GOLDEN GATE / Phaseolus vulgaris L.

LE029

LE010

Esta variedade de feijão forma plantas com cerca de
2 metros de altura, com um crescimento trepador
bastante aberto, necessitando de tutoragem. Variedade semi-precoce, com um ciclo cultural de 90 dias,
adequada para produção em estufa e ao ar livre.

Variedade trepadora, sendo necessário o uso de tutores, que produz vagens redondas e com um longo período de colheita. As suas vagens têm cerca
de 20 cm de comprimento. É uma variedade precoce, precisa de 65 dias entre a sementeira e início da
colheita. Prefere locais com boa exposição solar e
não necessita de fertilização.

VITALIS / Phaseolus vulgaris L.

PRINCIPE / Cicer arietinum L.

LE032

Variedade trepadora de feijão verde que forma plantas com cerca de 2 m de altura, podendo ser cultivada quer em estufa, quer em estruturas ao ar livre em
locais com verões amenos. Forma vagens planas, largas (20 mm), com um comprimento de 20 a 22 cm,
de cor verde-escura. Devido ao seu crescimento lento, muitas das vagens produzidas são de excelente
qualidade. É uma variedade de ciclo semi-precoce.

FEIJÃO VERDE

NECKARKÖNIGIN / Phaseolus vulgaris L.

HELDA / Phaseolus vulgaris L.

LE015

FEIJÃO VERDE

Leguminosas

FEIJÃO VERDE

GRÃO-DE-BICO

Grão-de-bico versátil, com folhagem pinada e bonitas flores brancas com nervuras. Sabor distintivo
a noz e muito boa capacidade de armazenamento
para uso durante o inverno. Pode ser semeada ao
ar livre ou debaixo de uma proteção para antecipar
a colheita.

LE021

Variedade com hábito de crescimento trepador, produzindo vagens longas e planas de cor verde. Realizando colheitas regulares (duas vezes por semana), e
removendo as vagens deformadas mantém as plantas vigorosas e produtivas. Pode ser cultivada quer
ao ar livre quer em estufa, necessita em ambos os
casos de tutoragem. Sendo uma planta leguminosa,
não apresenta grandes necessidades de fertilização.

FEIJÃO VERDE

MARONA / Phaseolus vulgaris L.

LE004

As vagens deste feijão são arredondadas e longas,
com cerca de 17/18 cm de comprimento. É uma variedade rasteira e bem adaptada para a produção
em estufa. Produz colheitas abundantes mesmo
em situações de regas escassas. Feijão de fácil digestão e de sabor aromático!
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VERDURAS,
ALFACES E
COUVES
dicas de sementeira:
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Acelga

Alcachofra

Pode começar a espigar se as temperaturas forem altas ou se as regas forem irregulares. Pode ser cultivada durante todo o
ano, exceto nos meses mais quentes e
mais frios.

Geralmente suporta apenas geadas leves.
No entanto quando o clima a que é exposta
é muito quente e seco os capítulos ﬂorais
tendem a abrir precocemente. Necessita
diariamente de exposição solar direta por
algumas horas.

Alface

Brócolos

Cresce durante todo o ano, mas cresce de
forma mais adequada durante a primavera, início do verão, ﬁnal do verão e outuno.
Em algumas partes do país, nas zonas de
clima mais quente, também podem ser
cultivadas durante o inverno enquanto
nas zonas mais frias o cultivo ao ar livre
não é recomendado nesta fase.

Crescimento semelhante ao das couves, no
entanto é mais sensível ao frio, o que torna
menos tolerante às condições do inverno.
Algumas variedades não formam cabeças
de grandes dimensões, no entanto
compensam pelo grande número de
pequenos brotos. A variedade Rasmus é
recomendado para o cultivo de cabeças
grandes.

Canónigos

Couve

O inverno é a época ideal de sementeira,
no entanto as plantas vão permanecer
pequenas, desta forma semeie em quantidade. Semeie de forma escalonada para
obter uma colheita contínua.

A altura ideal de sementeira de todos os
tipos de couve é no ﬁnal do verão, para que
cresça na última altura de calor e se desenvolva durante o inverno. Se semear mais
tarde, vai desenvolver-se mais lentamente
durante o inverno. É de fácil cultivo nas
várias zonas de Portugal.

Couve-Rábano

Couve-Flor

Cultura com um cultivo semelhante a
outras couves. A colheita deverá ser feita
quando os bolbos são pequenos, pois os
de grandes dimensões irão ter um sabor
desagradável. Semeie de forma escalonada para obter uma colheita mais prolongada.

O tipo de couve com cultivo mais
desaﬁante. Para manter a cabeça branca,
quebre uma das folhas superiores e cubra
a cabeça para evitar que ela ﬁque amarelada. Neste momento apenas comercializamos variedades de outono.

Espinafre

Rúcula

O outono é a melhor altura para semear
esta cultura, que deve ser feita de forma
direta no solo. É de rápido desenvolvimento e permite várias colheitas. Necessita de
regas frequentes, caso contrário irá espigar
rapidamente.

A rúcula e as plantas da sua família
crescem espontaneamente em Portugal e
Espanha. O outono e a primavera são as
melhores épocas de sementeira. As plantas
resistem às condições do inverno, mas
espigam no verão ou em condições de
falta de água.

Verdura Asiática
Cultura de crescimento rápido, quer em
climas frios quer quentes, crescendo de
forma ainda mais rápida quando ocorrem
grandes diferenças de temperatura.
Existem desde variedades de sabor picante até mais leve.

Legenda:
Planta melífera

Sementeira em Tabuleiro

Flores comestíveis

Transplante/ Sementeira Direta

Planta adequada para vasos

Colheita

Atrai insetos auxiliares

Variedade disponível apenas online
Variedade também adequada para uso proﬁssional
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Verduras, Alfaces, Couves

ACELGA

ACELGA MULTICOLOR

ALCACHOFRA

GLATTER SILBER 3 / Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris

FO002

FO037

Possui folhas largas, verdes escuras contrastando
com os seus talos brancos ligeiramente prateados.
É uma variedade que produz colheitas abundantes
e que é resistente ao espigamento. Planta muito
versátil com um tempo de colheita longo, sendo o
corte das folhas possível até mesmo durante o inverno. Saborosa, tenra e nutritiva, traz mais verde
à sua cozinha.

Variede de alface de ciclo bastante precoce, formando alfaces com coração redondo e fechado. As
suas folhas são muito saborosas, com uma tonalidade verde claro e extremidades rosadas. Em termos de cultivo, prefere locais com boa exposição
solar e solos ricos em matéria orgânica.

RHUBARB CHARD / Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris

CERBIATTA / Lactuca sativa L.

FO008

FO034

Uma variedade tradicional impressionante de acelga. Caules vermelhos brilhantes, com folhas largas,
verdes ou roxas. Colheita prolongada, que pode ser
aumentada através de colheitas regulares. Verdura
versátil, podendo usar-se a folha, caule e mesmo a
flor, à semelhança dos brócolos.

Variedade de alface folha de carvalho, tem folhas
verdes, longas e lobadas, com nervuras brancas.
Apresenta boa resistência a climas frios. Pela sua
forma de crescimento em altura e corte fácil é uma
variedade adequada para a utilização em misturas
de saladas.

RAINBOW CHARD / Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris

COCARDE / Lactuca sativa L.

FO007

FO011

Um misto colorido de várias variedades de acelga.
Rosas, amarelas, verdes e vermelhas fazem este conjunto ideal para trazer alegria à horta, ao prato ou à
banca do mercado. Um verdadeiro arco-íris de sabor!

Variedade semelhante à alface folha de carvalho. As
folhas são longas e largas e extremamente tenras.
Precisa entre 45 e 50 dias para dar folhas, e estas são
uma verdadeira mistura de cores: vermelhas, verdes
e castanhas, muito agradável aos olhos. O sabor é excelente e muito prática em misturas de saladas.

VIOLET DE PROVENCE / Cynara cardunculus L.
subsp. Scolymus

LITTLE LEPRECHAUN / Lactuca sativa L.

FO046

Variedade muito produtiva de alcachofra de ciclo
precoce. Os seus capítulos são grandes, com as brácteas verdes com tonalidade marcada de roxo. Em
termos de cultivo, prefere solos profundos e locais
com boa exposição solar. Após a colheita é importa
cessar a irrigação para a planta entrar em repouso
vegetativo, retomando na parte final do Verão.
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RAINHA DE MAIO / Lactuca sativa L.

FO035

ALFACE

ALFACE

Verduras, Alfaces, Couves

ACELGA

ALFACE

ALFACE

Variedade de alface romana, com folhas acastanhadas e crocantes que forma plantas compactas
e verticais. Devido a estas características, é ótima
para a produção de folhas jovens que podem ser
consumidas tanto frescas, em misturas de saladas,
como cozinhadas, numa deliciosa quiche.
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Verduras, Alfaces, Couves

ALFACE

ALFACE

ALFACE

LOLLO BIONDA / Lactuca sativa L.

FO015

FO030

Uma variedade italiana com sabor suave, folhas soltas, recortadas e frisadas. A alface tem uma textura
firme e crocante mantendo o formato de cabeça.
Uma opção ideal para as suas sanduíches, wraps e
pratos frios!

Variedade alface do tipo “Grandes Lagos”, com um
crescimento muito vigoroso, saudável e com tolerância a várias doenças. As cabeças formadas são
de tamanho grande e pesadas, com folhas de cor
verde clara. Prefere ser cultivada em locais com boa
exposição solar e solos férteis.

LOLLO ROSSA / Lactuca sativa L.

MYTHOS / Lactuca sativa L.

FO014

FO031

Variedade de alface italiana. Necessita entre 45 e 50
dias para dar folhas, estas são vermelhas, compactas, frisadas e tenras. Colorida na horta e também
no prato.

Variedade frisada do tipo “Iceberg” que forma cabeças de tamanho médio/grande, bem fechadas e
muito compactas. O sabor das folhas é suave, leve e
doce. É uma variedade com elevada tolerância à ferrugem e podridões. Prefere ser cultivada em locais
com boa exposição solar e solos férteis.

MARAVILHA DAS QUATRO ESTAÇÕES / Lactuca
sativa L.

PIRAT / Lactuca sativa L.

FO004

FO032

Alface verde com as extremidades das folhas avermelhadas. Forma cabeças compactas e é resistente ao espigamento e ao frio. É uma variedade de
verão, que necessita de regas frequentes e moderadas. Intensamente aromática e saborosa, dá outra
cor às saladas!

Variedade de alface com folhas lisas de crescimento muito rápido, indicada para o cultivo ao ar livre
durante todo o ano. As suas folhas são ligeiramente
empoladas, finas e de coloração vermelho acastanhado. Apresenta elevada tolerância ao espigamento precoce e à brémia.

MARAVILLA DE VERANO / Lactuca sativa L.

SALADIN / Lactuca sativa L.

FO029

Variedade de alface de ciclo tardio que permite o
cultivo durante praticamente todo o ano, mas especialmente indicada para cultivo no Verão devido
à sua elevada tolerância ao espigamento precoce.
As suas folhas são muito grandes, arredondadas e
de cor verde escuro com tonalidades arroxeadas.
Prefere ser cultivada em solos ricos.
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MARIUS / Lactuca sativa L.

FO005

ALFACE

ALFACE

Verduras, Alfaces, Couves

ALFACE

ALFACE

ALFACE

Variedade de alface do tipo “Iceberg” que forma
cabeças compactas com folhas um pouco frisadas.
Pode ser cultivada durante todo o ano, mas é especialmente indicada para o cultivo de Verão. Muito
tolerante ao espigamento precoce, o que lhe confere um período longo de colheita. Alface de sabor
fresco e ligeiramente apimentado. Ideal como salada de verão!
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Verduras, Alfaces, Couves

ALFACE

ALFACE

ALFACE

TARENGO / Lactuca sativa L.

FO006

CO021

Alface do grupo das batávias, que forma cabeças
largas e folhas soltas. As folhas são de cor verde
com nuances avermelhadas. Pode ser cultivada durante todo o ano. É de crescimento rápido e tolerante à brémia e Rhizoctonia.

Variedade de brócolos com um ciclo de 120 dias.
Forma plantas vigorosas que desenvolvem cabeças
únicas com um bom sabor. As folhas e os múltiplos
rebentos laterais que são produzidos também são
comestíveis. Prefere ser cultivada em solos férteis e
consociada com aromáticas ou cebola, para ajudar
a repelir algumas pragas.

RED SALAD BOWL / Lactuca sativa L.

CALINARO / Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. cymosa Duch.

FO016

CO017

Pertence ao grupo das alfaces folha de carvalho,
apresenta-se com folhas recortadas, de textura enrugada e cor vermelha acastanhada. É uma variedade ideal para ir cortando as folhas à medida das
necessidades, pois não forma cabeça. Necessita entre 45 e 50 dias até à colheita e pode ser conservada
durante algum tempo. Deliciosa e versátil!

Variedade de brócolos de polinização aberta de
brócolos com sabor excecional, formando cabeças
ligeriramente mais pequenas que as da variedade
Rasmus e cor verde-escura. É uma variedade de
produção de outono, sendo a colheita realizada
cerca de 3 meses e meio após o transplante.

SALAD BOWL / Lactuca sativa L.

EARLY PURPLE SPROUTING / Brassica oleracea L.
convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

FO036

CO022

Variedade de alface folha de carvalho que não forma cabeça. As folhas são verde vivo, recortadas e de
alto volume. Ótimas para ir cortando à medida que
necessita e deixar crescer novas folhas até à próxima
colheita. Possui uma boa resistência ao frio.

Variedade de fácil cultivo, produz cabeças de pequenas dimensões de cor roxa que ficam verdes
quando cozinhadas. Adequado para jardins, é bastante resistente ao inverno e às geadas, sendo uma
variedade bastante produtiva com as suas folhas
jovens também comestíveis.

VALMAINE / Lactuca sativa L.

RASMUS / Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. cymosa Duch.

FO033

Alface do tipo Romana, com folhas verdes, compactas e de crescimento rápido. Produz plantas
saudáveis e de excelente aspecto. O sabor é agradável e suave. Fácil colheita devido ao seu crescimento vertical.
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CALABRESE NATALINO / Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

CO020

BRÓCOLOS

BRÓCOLOS

Verduras, Alfaces, Couves

ALFACE

BRÓCOLOS

BRÓCOLOS

Variedade vigorosa de brócolos, que forma plantas
com folhas verde acinzentadas. As cabeças formadas são compactas, de tamanho grande peso médio (350 g) e um agradável leve sabor aromático.
O seu ciclo cultural é de cerca de 3 meses e meio.
Após a colheita da cabeça central, novos rebentos
laterais crescem, podendo ter brócolos numa segunda colheita.
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Verduras, Alfaces, Couves

COUVE

COUVE

COUVE

VIT / Valerianella locusta (L.) Betcke

FO047

CO015

Variedade precoce, muito produtiva e de fácil cultivo. Os canónigos apresentam resistência moderada às geadas. É uma planta de baixo valor calórico,
muito saborosa e permite diversos cortes. Pode
consumir-se em cru, em saladas, sandes, pizzas, sumos ou cozinhados em caldos, sopas, arroz e massas. As suas folhas são de cor verde escura e é uma
variedade com resistência ao oídio.

Variedade de couve com folhas grandes de cor
verde e talos de cor branca, de excelente sabor. As
plantas tem porte médio e apresentam resistência
ao frio. É uma variedade tradicional do concelho de
Chaves, um município no norte que faz fronteira
com Espanha.

CORAÇÃO DE BOI MÉDIO / Brassica oleracea
L. capitata

PENCA DE MIRANDELA / Brassica oleracea L.
convar. acephala DC.

CO004

CO007

A couve coração de boi é um dos vegetais mais utilizados na cozinha em sopas, conservas, acompanhamentos, massas, etc. É muito fácil de cultivar e
tem produções bastante altas. Esta variedade apresenta um sabor bastante bom e tem um tempo de
conservação prolongado.

Variedade com folhas grandes de cor verde e talos
brancos. O repolho é de grandes dimensões, fechado e a planta rústica, adaptando-se a diferentes
tipos de solo e resistindo a baixas temperaturas.
Ricas em vitamina A e cálcio, muito utilizadas na
confeção de sopas e cozidos.

GALEGA FOLHAS LISAS / Brassica oleracea L.
convar. acephala DC.

PÓVOA AMARELA / Brassica oleracea L. convar.
acephala DC.

CO014

CO010

Uma variedade tradicional Portuguesa muito antiga, sendo assim conhecida como “Rainha das
Couves” em Portugal. É muito usada na cozinha
portuguesa sendo presença fundamental no famoso caldo-verde. É uma planta melífera com um
elevado poder atrativo de polinizadores, bastante
vigorosa e produtiva.

Variedade de couve tradicional portuguesa! Forma
uma cabeça pequena com folhas exteriores bem
grandes. As folhas são verde claro e o sabor é mais
doce que o da Penca Póvoa Verde.

NERO DI TOSCANA / Brassica oleracea L.
convar. acephala DC.

PAK-CHOI / Brassica rapa var. chinensis

CO016

A couve negra da Toscana é uma variedade extremamente versátil, excelente para confeccionar sopas, acompanhamentos e saladas. As folhas podem
ser colhidas durante um longo período de tempo,
providenciando um alimento nutritivo durante
essa época. É bastante popular entre os chefs de
cozinha devido ao seu excelente sabor. As suas folhas apresentam uma tonalidade bastante escura.
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PENCA DE CHAVES / Brassica oleracea L. convar.
acephala DC.

CO019

COUVE

COUVE

Verduras, Alfaces, Couves

CANÓNIGOS

COUVE

COUVE

Espécie de origem chinesa sendo as suas folhas
muito apreciadas cozidas, refogadas ou até grelhadas. As folhas mais jovens são consumidas cruas
em saladas. O crescimento é rápido e apresenta
sensibilidade ao espigamento se semeada precocemente na primavera.
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Verduras, Alfaces, Couves

COUVE

COUVE-DE-BRUXELAS

COUVE-FLOR

TRONCHUDA / Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef. var. alba DC.

CO011

CO028

A couve portuguesa que não pode faltar na mesa
de consoada! No litoral pode ser plantada durante
todo o outono para que haja sempre folhas suculentas durante todo o inverno. Necessita de solos
ricos em nutrientes para um desenvolvimento adequado. Por um Natal mais bio!

Variedade tradicional portuguesa de couve nabiça, bastante conhecida pelas suas folhas tenras.
A sementeira direta com uma densidade elevada é
recomendada. Fácil de cultivar, de crescimento rápido e moderadamente resistente às geadas.

WESTLANDSE WINTER / Brassica oleracea L.
convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

AZUR-STAR / Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

CO026

CO030

É uma couve frisada, de ciclo tardio, que não forma
cabeça.As suas folhas são de cor verde a verde escura. As colheitas podem ser feitas durante todo o
inverno, adquirindo as folhas um sabor mais doce
se realizadas após uma geada. Esta variedade tem
preferência por solos bem drenados, férteis e com
adequada exposição solar.

É uma variedade de couve-rábano de fácil cultivo,
apresenta cor roxa no exterior e branca no interior
dos bolbos, tendo este um formato ligeiramente
achatado. Apresenta uma elevada tolerância ao
espigamento, podendo ser cultivada quer em área
coberta quer ao ar livre. Os seus bolbos são crocantes e suculentos, ótimos para saladas.

GRONINGER / Brassica oleracea L. var.
gemmifera Zenker

SUPERSCHMELZ / Brassica oleracea L. var. gongylodes

CO029

CO024

Variedade de pequenas couves que nascem do
caule da planta, muito utilizadas na cozinha como
acompanhamento. Contém um elevado teor de
fibras, minerais e antioxidantes, sendo uma excelente adição à alimentação de diabéticos. Apesar
de não serem muito exigentes em termos de solo,
preferem solos argilosos e alcalinos.

Superschmelz é uma variedade gigante de couve-rábano de cor verde, produz cabeças suculentas
que crescem de forma uniforme, com um ligeiro
sabor a maçã, levemente adocicadas, crocantes e
macias. Podem ser consumidas cruas ou cozidas.
Se não forem colhidas atempadamente, podem
atingir até 8 kg.

BOLA DE NEVE / Brassica oleracea L. convar. Botrytis

BUTTERFLAY / Spinacia oleracea L.

CO025

Variedade que produz cabeças de formato redondo e cor branca, que podem pesar entre 2 a 3 kg.
Apresenta resistência ao espigamento, durante a
formação de cabeça a última folha pode ser cortada e colocada sobre a cabeça para que esta se
mantenha branca. É muito utilizada na cozinha, especialmente em sopas e conservas.
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DOCE MARIA / Brassica napus var. napus L.

FO001

COUVE-NABIÇA

COUVE-RÁBANO

Verduras, Alfaces, Couves

COUVE

COUVE-RÁBANO

ESPINAFRE

O cultivo desta variedade faz-se preferencialmente na primavera e no outono. Este espinafre cresce
ao ar livre, resistindo bem ao inverno do interior do
país. Tem folhas bastante robustas, suculentas e é
uma variedade de espigamento tardio.
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Verduras, Alfaces, Couves

ESPINAFRE

RÚCULA

RÚCULA SELVÁTICA

NOVA ZELÂNDIA / Tetragonia tetragonoides
(Pall.) Kuntze

FO013

FO025

Variedade de ciclo semi-precoce, rústica e muito produtiva. Devido à sua excelente tolerância
a baixas temperaturas, pode tornar-se bianual ou
mesmo perene. As suas folhas são saborosas, tenras e carnudas, podendo ser usadas cruas ou cozidas, por exemplo em saladas e omeletes. Ao nível
de cultivo prefere solos ricos e bem drenados.

Mistura deliciosa de várias variedades de verduras
asiáticas. Contém na sua composição Mizuna, Red
Giant, Tatsoi, Pakchoi e Moutarde Rouge de Metis.
Uma mistura com um agradável sabor picante, com
possibilidade de vários cortes. O conteúdo da mistura pode variar dependendo da disponibilidade
das sementes.

MATADOR / Spinacia oleracea L.

GOLDEN FRILLS / Brassica juncea (L.) Czern.

FO024

FO017

Espinafre anual de crescimento rápido e elevada
produtividade. Folhas largas, compactas e verde-escuras. Delicie-se com as folhas jovens ou com
as folhas verdes mais maduras. Semeie de duas em
duas semanas para colher durante todo o ano.

Variedade de verdura asiática de rápido crescimento, apresentando folhas de cor verde clara. Estas
são finamente dentadas e apresentam um sabor
picante. Pode ser usada de várias formas, quer crua,
em saladas e guarnições, quer cozinhada ficando
com um sabor doce. Normalmente é cultivada na
primavera ou outono, pois o cultivo no verão irá levar ao espigamento precoce.

RUCA / Eruca sativa Mill.

GREEN IN SNOW / Brassica juncea (L.) Czern.

FO003

FO018

Planta pouco exigente e de crescimento fácil e rápido. Ideal para sementeira ao ar livre, em estufa ou
mesmo em vasos. Possui um sabor agradável e apimentado, ótima para incorporar em mistura de saladas. Pode também ser consumida como germinado.

Verdura asiática de crescimento rápido com folhas
totalmente verdes e mais largas que outras verduras deste género. O seu sabor é intenso e apimentado, fazendo-a ideal para saltear na frigideira ou
para o consumo cru.

SELVÁTICA / Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

MIZUNA / Brassica rapa var. japonica

FO023

É uma variedade de folhas firmes e formato roseta.
As folhas podem ser colhidas várias vezes, durante
o longo período de tempo, começando cerca de 8
semanas após a sementeira. Apresenta um forte
sabor aromático e a germinação é um pouco mais
lenta que a da rúcula comum.
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ASIA MIX

FO019

VERDURA ASIÁTICA

VERDURA ASIÁTICA

Verduras, Alfaces, Couves

ESPINAFRE

VERDURA ASIÁTICA

VERDURA ASIÁTICA

Verdura asiática de crescimento rápido e grande
produtividade. As suas folhas são macias e o sabor
é delicado, lembrando um suave sabor a couve. É
perfeita consumida fresca em saladas!
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Verduras, Alfaces, Couves

NAMENIA / Brassica rapa L. subsp. Campestris

FO021

Verdura asiática de rápido crescimento. Tem um
sabor intenso e as suas folhas são ligeiramente
maiores que as de mizuna. É excelente em saladas
ou para cozinhar em salteados de toque oriental.

VERDURA ASIÁTICA

RED GIANT / Brassica juncea (L.) Czern.

FO026

Verdura-asiática picante de crescimento rápido,
com folhas de grandes dimensões de cor vermelha-escura, intensificando-se esta cor na ocorrência
de temperaturas mais frias, levando por outro lado
a uma descida na intensidade do picante. É uma
variedade originária do Japão, ideal para trazer diversidade às saladas.

VERDURA ASIÁTICA

ROUGE METIS / Brassica juncea (L.) Czern.

Verduras, Alfaces, Couves

VERDURA ASIÁTICA

FO020

Uma colorida verdura asiática de crescimento rápido. As folhas são de um vermelho intenso e os caules são esverdeados. É ótima salteada ou degustada em saladas.

VERDURA ASIÁTICA

TATSOI / Brassica rapa L. subsp. Narinosa

FO022

A mostarda-da-Índia é uma cultura de crescimento
rápido, muito adequada para a preparação de refogados ou mesmo consumida crua em saladas. O
seu sabor é muito suave. Deve semear-se no outono ou na primavera, sendo muito fácil de cultivar,
recomendada para principiantes e também para
uso em jardins.
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Nabo

Pastinaca

RAÍZES

Cultura de crescimento rápido, terá
melhor rendimen-to se semeada durante
os meses mais frios do ano. No verão e no
período mais frio do inverno, há risco de
espigamento e endurecimento da raíz,
tornando-a
não
comestível.
Pode
semear-se semanalmente de forma a ter
colheitas prolongadas.

Cultura em que a colheita se realiza durante o inverno, sendo bastante tolerante a
geadas. O contacto da seiva da planta com
a pele pode causar queimaduras por isso
tenha cuidado! Deve ser colhida o mais
próximo possível ao seu consu-mo!
Prepare o solo como para a sementeira da
cenoura.

dicas de sementeira:

Rabanete

Salsa de Raíz

Cultura de crescimento rápido, terá
melhor rendimento se semeada durante
os meses mais frios do ano. No verão e no
período mais frio do inverno, há risco de
espigamento e endurecimen-to da raíz,
tornando-a
não
comestível.
Pode
semear-se de forma escalonada semanalmente de forma a ter colheitas prolongadas.

A raiz e as folhas são comestíveis. As
sementes germinam mais rápido quando
o solo apresenta temperaturas mais altas.

Alho-Francês

Beterraba

Semeado em tabuleiros, quando as
plântulas tem 0,5 cm de diâmetro, sendo
transplantadas para buracos com 20 cm
de profundidade, não necessitando de
fechar o mesmo após colocar a plântula.
Prefere ser cultivado em climas amenos,
sem calor excessivo, devendo estes ter boa
luminosidade e evitando locais com
sombra. Necessita de um período de frio
durante o seu ciclo vegetativo.

Cultura de fácil cultivo que nas regiões do
sul pode ser cultivada todo o ano. Em
climas com verões quentes é melhor evitar
as sementeiras durante o essa época. A
cultura adapta-se bem a climas temperados, com boa luminosidade e húmidos. É
uma cultura exigente, pelo que deve ser
incorpo-rado composto previamente à
sementeira/trans-plante. As suas folhas são
comestíveis como as da acelga.

Cebola

Cenoura

A cebola é semeada quando as temperaturas estão em crescendo na primavera,
início do verão ou outono. Maior parte das
variedades são adequadas para colheita
durante a primavera e outono. As
variedades de casca mais clara tendem a
ter um período de armazenamento mais
curto. Prefere climas amenos, sem calor
excessivo, devendo ter boa luminosidade
e evitando locais com sombra. A rega deve
ser cessada na fase de maturação dos
bolbos. Deve fazer-se uma boa seleção dos
bolbos aquando a colheita para evitar
contaminações nos bolbos sãos.

Cultura de fácil cultivo que pode ser
cultivada todo o ano na região sul do país.
Nos climas mais quentes é melhor evitar a
sementeira durante esta época. O solo
deve estar bem preparado e deve evitar-se
o seu cultivo em solos com muitas pedras,
pois irá levar a maus resultados, devido às
raízes não terem condições para crescer. O
inverno é a época ideal de sementeira, no
entanto as plantas vão permanecer
pequenas, desta forma semeie com uma
densidade mais elevada. Semeie de forma
escalonada para obter uma colheita
contínua.

Legenda:
Planta melífera

Sementeira em Tabuleiro

Flores comestíveis

Transplante/ Sementeira Direta

Planta adequada para vasos

Colheita

Atrai insetos auxiliares

Variedade disponível apenas online
Variedade também adequada para uso proﬁssional
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Raízes

BETERRABA

BETERRABA

BETERRABA

DE CARENTAN 2 / Allium porrum L.

FO009

RA029

Uma variedade de alho-francês de tamanho e formato clássico. Produz talos grossos de cor branca e
altura média. Bastante adequado aos invernos portugueses, a melhor altura para um deliciosa sopa
de alho-francês!

Variedade precoce de beterraba, indicada para
conservação. As suas raízes tem um formato alongado, apresentam em média 14 cm de comprimento, sendo a sua casca macia e o interior de cor
vermelho escuro. Normalmente semeada de forma
direta no solo, realizando posteriormente um desbaste e gosta de ser cultivada próxima de cebolas.

BURPEES GOLDEN / Beta vulgaris L.

DETROIT 2 / Beta vulgaris L.

RA008

RA009

Variedade de beterraba com uma bela cor dourada/amarela, sabor doce e ideal para dar uma nova
cor aos seus pratos. Pronta a ser colhida 12 a 16
semanas após o transplante. As folhas podem ser
comidas cruas ou cozinhadas como espinafres.

Uma beterraba redonda e de interior vermelho intenso. Para desfrutar do melhor sabor, deve ser colhida quando a raíz atinge o tamanho de uma bola
de ténis.

CHIOGGIA / Beta vulgaris L.

BRANCA DA LEZÍRIA / Allium cepa L. var. cepa

RA007

RA010

Beterraba com círculos brancos e vermelhos no
interior. Variedade antiga originária de Itália, com
um excelente sabor doce e um bom desempenho
em diferentes climas. Ideal para comer crua ou para
cozinhar, as folhas também são comestíveis e podem ser comidas cruas ou como espinafres.

Variedade tradicional portuguesa de cebola. O seu
ciclo cultural é mais longo bem como o seu tempo
de conservação é mais reduzido, mas o seu sabor
único é recompensador!

CYLINDRA / Beta vulgaris L.

BRANCA DE LISBOA / Allium cepa L.

RA030

Variedade de beterraba com um ciclo de produção
médio, de produtividade muito alta. As suas raízes
tem um formato cilíndrico com entre 7 a 10 cm de
comprimento sendo o seu interior vermelho escuro.
Pelo seu formato é ideal para ser cortada em fatias
pelo seu diâmetro uniforme tendo um sabor doce,
que torna-se ligeiramente caramelizado quando
cozinhadas. As suas folhas também são comestíveis.
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D’EGYPTE / Beta vulgaris L.

RA001

BETERRABA

Raízes

ALHO-FRANCÊS

BETERRABA

CEBOLA

CEBOLA

Variedade tradicional de cebola branca, com ciclo
precoce e reduzido período de conservação. Bolbos de cor branca prateada. Vegetal muito versátil,
pois para além do bolbo também a rama pode ser
consumida. Dê um toque tradicional à sua horta!
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Raízes

CEBOLA

CENOURA

CENOURA

ROSSA DI FIRENZE / Allium cepa L.

RA005

RA015

Cebola alongada de cor vermelha originária da
Toscana, Itália. Cebola suave e doce, ideal para
saladas, com forma distinta de garrafa. Pode ser
usada em qualquer estado de crescimento, sendo
que o sabor se torna mais intenso à medida que os
bolbos amadurecem.

A cenoura Jaune du Doubs é uma variedade antiga
de interior amarelo, formato alongado e polpa de
sabor doce. É bastante produtiva e tem boa capacidade de conservação durante o inverno.

STUTTGARTER RIESEN / Allium cepa L.

NANTES 2 / Daucus carota L.

RA028

RA003

Variedade de cebola precoce, com boa capacidade
de conservação. Forma bolbos de forma achatada,
de cor amarela e com um excelente sabor. Esta variedade de cebola apresenta elevadas produções e
pode ser usada na cozinha de variadas formas.

Uma cenoura de verão, de rápido desenvolvimento e muito produtiva. Forma cilíndrica e com ponta
arredondada. Crocante e doce, atinge até 15 cm de
comprimento. Semeie cedo para reduzir o risco de
ataque da mosca-da-cenoura.

BLANCHE DE KUTTINGEN / Daucus carota L.

NANTES 2 FYNN / Daucus carota L.

RA024

RA035

Variedade de cenoura branca e de grandes dimensões com a raíz em formato de cone. A textura
é lisa e crocante, o sabor evidencia-se por ser delicado e suave, usada para conserva. A sua origem é
suíça, sendo uma variedade tradicional com mais
de 300 anos. O seu crescimento é lento, com o seu
ciclo cultural a demorar entre 130 a 150 dias.

Variedade de cenoura com raízes compridas de formato cilíndrico, possui uma textura lisa e folhagem
fina. O seu ciclo cultural oscila entre os 100 e 120
dias. Esta cenoura tem um sabor doce, aromático e
delicado sendo a textura crocante.

DOLCIVA / Daucus carota L.

OXHELLA / Daucus carota L.

RA025

Variedade de cenoura do tipo Nantes, com raízes de
formato cilindrico, compridas. O seu crescimento
inicial é rápido, crescendo bem em solos de textura
pesada e tendo uma boa tolerância à Alternaria. O
seu ciclo cultural é de cerca de 130 dias. O sabor das
suas raízes é intenso e doce, sendo uma variedade
com boa capacidade de conservação, podendo ser
usada quer em fresco quer em conserva.
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JAUNE DU DOUBS / Daucus carota L.

RA027

CENOURA

Raízes

CEBOLA

CENOURA

CENOURA

CENOURA

Variedade de cenoura com raízes de formato cónico, com cerca de 12 cm de comprimento, recomendada para solos de textura mais pesada. As
raízes apresentam um sabor bastante aromático e
com uma interessante cor interna. A folhagem das
plantas é muito forte, sendo bastante tolerante a
doenças. O seu ciclo cultural ocorre dura entre 120
a 140 dias.
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Raízes

CENOURA

FUNCHO DE RAIZ

NABO

PAU ROXO DA QUINTA DAS SEIS MARIAS / Daucus
carota L.

RA026

CO034

A famosa e tradicional cenoura pau roxo originária do
Alentejo e Algarve. Considerada um verdadeiro petisco em Castro Verde, servidas cruas às rodelas, cozidas,
temperadas com vinagre, em doces e em salgados.
Terra onde todos os anos, no fim do mês de Janeiro,
se realiza a Feira de S. Sebastião, também conhecida
como Feira do Pau Roxo. As suas raízes apresentam a
cor púrpura no exterior e interior branco.

Este é um nabo de ciclo muito precoce, tendo raízes
de tamanho grande, cor avermelhada no colo, derme lisa e textura tenra. Tem preferência por locais
com boa exposição solar, suporta geadas ligeiras,
sendo uma das variedades com maior preferência
na venda em mercados de frescos.

RODELIKA / Daucus carota L.

GANDRA / Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell.

RA002

CO005

Produz cenouras de casca suave e de cor laranja
avermelhada. Colheita com produtividade média,
com boa capacidade para produção em larga escala
e armazenamento. É uma variedade de sabor doce,
ideal para sumos de cenoura ricos em vitamina A.

O Nabo Gandra é uma variedade tradicional portuguesa do norte litoral do país. O rio Cávado torna
as terras de Gandra férteis, sendo uma terra por excelência para a produção de batata, couve e nabo,
sendo este último, o ex-libris da terra.

PERFECTION / Foeniculum vulgare Mill.

GRELEIRO SENHORA CONCEIÇÃO / Brassica rapa L.

RA018

CO012

Variedade rústica de funcho de raiz que forma
bolbos de formato redondo. É resistente ao espigamento e o solo deve ser mantido com o teor de
humidade ideal para favorecer o adequado crescimento. O transplante é aconselhado nesta cultura
para solos ricos que irão fornecer à cultura os nutrientes necessários.

Variedade tradicional portuguesa de nabo greleiro.
Esta é uma variedade temporã que produz grelos
com abundância e extremamente saborosos! Utilizado pela sua raiz, folhas e inflorescências. Delicioso
em sopas, saladas e cozidos. É uma planta que possui
poucas calorias e rica em cálcio. As suas folhas têm
alto teor de vitamina A e são ricas em fibras o que
contribui para regularizar o funcionamento intestinal.

DI MILANO A COLLETTO VIOLA / Brassica rapa L.
var. rapa (L.) Thell.

GRELOS DE SANTIAGO / Brassica rapa L.

CO003

Variedade que produz nabos redondos, ligeiramente achatados, de cor violeta no topo da raiz.
Variedade mais adequada para o cultivo no fim do
verão/outono devido à tendência para espigar em
cultivo de primavera. É de cor branca e tenro, fazendo desta variedade um nabo de excelência!
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60 DIAS / Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell.

CO006

NABO

Raízes

CENOURA

NABO

NABO GRELEIRO

NABO GRELEIRO

Variedade precoce muito apreciada pela produção
de grelos, sendo muito habitual na horta portuguesa. É de ciclo temporão de fácil cultivo, produz
folhas grandes e permite por norma três colheitas,
que poderão ser espaçadas por 15 dias. São um
acompanhamento inigualável para os pratos típicos portugueses do inverno.
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Raízes

NABO GRELEIRO

PASTINACA

RABANETE

40 DIAS / Brassica rapa L.

CO035

RA004

Variedade tradicional de desenvolvimento rápido,
com um ciclo muito precoce, prefere ser cultivada
em solos profundos, soltos e ricos em matéria orgânica. Na cozinha são utilizadas as inflorescências e
as folhas mais tenras.

Rabanetes de crescimento rápido de cor vermelha
cereja no exterior e branca no interior. Ideal para
sementeira no local definitivo. O rabanete apresenta uma raiz tuberosa muito tenra com um sabor
suave, doce, aromático e ligeiramente apimentado.
É uma variedade particularmente boa para o hortelão amador. No prato e nas saladas adiciona cor,
alegria e nutrientes!

60 DIAS / Brassica rapa L.

FRENCH BREAKFAST 2 / Raphanus sativus L.

CO036

RA013

Variedade de nabo greleiro muito vigorosa, bastante apreciada pelo sabor dos seus grelos e boa produção. É um nabo greleiro de ciclo cultural precoce.
Na cozinha utilizam-se quer as suas inflorescências
quer as suas folhas mais jovens e tenras. Apesar da
sua rusticidade, prefere ser cultivado em solos soltos, profundos e ricos em matéria orgânica.

Um rabanete de forma alongada, casca rosada e
ponta branca. O crescimento é muito rápido e é de
alta produtividade. São ligeiramente picantes, excelentes para serem consumidos crus, simplesmente
cortados em fatias finas, palitos ou ralados. As suas
folhas são ideais para fazer esparregado ou prepará-las como espinafres. Aventure-se na cozinha!

TENDER AND TRUE / Pastinaca sativa L. subsp. Sativa

MARIKE / Raphanus sativus L.

RA019

RA023

Variedade popular de pastinaca, que produz grandes e alongadas raízes de cor branca sendo a sua
casca macia. É bastante robusta podendo ser cultivada numa ampla gama de diferentes climas. É de
fácil cultivo e apresenta semelhanças com as cenouras de inverno em termos de formato e tamanho, apresentando um sabor ligeiramente menos
doce que estas.

Variedade de crescimento rápido, consistência tenra e crocante. As suas raízes são de formato redondo, cor vermelha e não racham facilmente. Sabor
suave e delicado.

BLACK SPANISH ROUND / Raphanus sativus L.

RUDI / Raphanus sativus L. var. sativus

RA014

Variedade de rabanete muito popular, sendo o seu
exterior de cor preta e interior branco. Tem origem
espanhola, é de fácil produção e tem um sabor bastante apimentado, sendo a sua textura crocante.
Apesar da casca ser comestível, o sabor torna-se
mais agradável quando descascado. Possui uma
longa capacidade de conservação.
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CHERRY BELLE / Raphanus sativus L.

RA034

RABANETE

Raízes

NABO GRELEIRO

RABANETE

RABANETE

RABANETE

É uma variedade de ciclo cultural precoce, com um
desenvolvimento muito uniforme. Produz rabanetes de formato esférico, suculentos e crocantes de
cor vermelha brilhante. Especialmente saborosos
crus em saladas, sanduíches e como guarnição.
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Raízes

RABANETE

SAXA 2 / Raphanus sativus L.

RA021

Um rabanete de crescimento muito rápido de cor
vermelha. É uma variedade precoce que precisa de
menos de um mês, desde a sementeira até a colheita, é pouco exigente e de fácil cultivo. Tem um
sabor suave, ideal para saladas e sanduíches. Pode
ser cultivado em vasos, uma variedade ótima para
ter na sua varanda ou canteiro.

RABANETE

SORA / Raphanus sativus L.

FLORES

RA032

Um rabanete de cor vermelha, e forma perfeitamente redonda, um clássico com raízes suculentas
e crocantes. Variedade que se adapta a diferentes
condições climáticas, adequado para a primavera,
verão ou outono, no entanto desenvolve-se especialmente bem em climas quentes e secos.

RABANETE

WHITE ICICLE / Raphanus sativus L.

RA022

Rabanete fascinante, branco por dentro e por fora.
Sabor suave com toque a pimenta. Crocante e excelente adição ralada para saladas. A folhagem
também é nutritiva e deliciosa quando cozida a vapor, fervida em água ou adicionada à sopa. Fácil de
cultivar e de crescimento rápido. Mesmo no verão,
a cultura adapta-se bem.

SALSA DE RAIZ

Petroselinum crispum (Mill.)

RA903

Variedade de fácil cultivo bastante adaptada a diferentes solos e climas. É uma cultura bianual que
é frequentemente cultivada como anual. As suas
raízes tem cerca de 15 cm de comprimento e 5 cm
de diâmetro. As suas folhas e raiz são comestíveis
com um ligeiro sabor a salsa. Pode ser consumida
cruas ou cozinhadas.

Legenda:
Planta melífera

Sementeira em Tabuleiro

Flores comestíveis

Transplante/ Sementeira Direta

Planta adequada para vasos

Colheita

Atrai insetos auxiliares

Variedade disponível apenas online
Variedade também adequada para uso proﬁssional
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Flores

AMOR-PERFEITO

ÁSTER DA CHINA

ÁSTER DA CHINA

ELEPHANT HEAD / Amaranthus cruentus L.

FL003

FL033

Variedade originária da Alemanha. Um belíssimo
amaranto com inflorescências de cor vemelha e
com plantas que podem chegar a 1,2 m de altura.
Variedade adaptada a climas secos e quentes, com
folhas e sementes comestíveis. De aspeto exuberante, destaca-se em qualquer jardim. Traga biodiversidade à sua horta!

Snapdragon é uma excitante mistura de flores nativa da Península Ibérica, tendo uma grande capacidade de atração de abelhas e abelhões. É uma flor
perene que pode ser usada como flor de corte.

Viola tricolor L.

Calendula officinalis L.

FL037

FL006

O amor-perfeito produz flores com três cores. As
pequenas flores são produzidas em grande número durante um longo período de tempo, sendo comestíveis e ideais para dar cor a saladas ou sobremesas. Plantas compactas muito adequadas para
jardins e cultivo em vaso.

Planta que forma bonitas flores, cujas pétalas também podem ser usadas medicinalmente. Boa para
ser usada em consociação com tomateiros e espargos. Atrai muitos insetos auxiliares e abelhas para o
jardim. Deve ser semeada/transplantada na Primavera ou início do Verão para melhores resultados.

ÁSTER DA CHINA DOUBLE MIX / Callistephus chinensis
FL025
(L.) Nees

Tropaeolum majus L.

Uma mistura de cores, em que os caules fortes
tornam esta planta como uma ótima opção como
flor de corte. É excelente para adicionar cor ao jardim, podendo também ser usada em bordaduras.
É de fácil cultivo, adapta-se bem a vários tipos de
solo, necessitando de ser bem drenados e requer
regas regulares durante o Verão. Deve ser transplantada apenas após o risco de geada acabar.

A capuchinha é uma planta com bonitas flores laranja e vermelhas. As plantas desenvolvem-se por
uma grande superfície, produzindo folhas e flores
principalmente durante o início da primavera e
verão. As folhas e as flores são comestíveis e têm
um sabor picante apimentado, ideal para dar um
novo sabor às suas saladas.

ÁSTER DA CHINA SINGLE MIX / Callistephus chinensis
(L.) Nees

Cynara cardunculus L.

FL024

O áster traz cores fantásticas para o jardim no final
do Verão e Outono, quando muitas outras espécies de flores estão já perdendo vitalidade. As suas
flores atraem abelhas e borboletas, para além de
poderem ser usadas como flor de corte. Flor anual.
Deve ser transplantada apenas após o risco de geada acabar.
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BOCA DE LEÃO MIX / Antirrhinum majus L.

FL035

FL009

BOCA DE LEÃO

Flores

AMARANTO

CALÊNDULA

CAPUCHINHA

CARDO

É uma cultura tradicional, muito usada no fabrico
de queijo, devido aos seus estames terem propriedades coagulantes e atuando como coalho. O caule do cardo varia entre os 20 e 100 cm de comprimento e é também apreciado na culinária, sendo
consumido cozido ou frito “à milanesa”. Necessita
de solos com alguma humidade, sendo resistente
à seca quando bem estabelecido.
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Flores

CENTÁUREA AZUL

CÓSMEA LARANJA

COSMOS

Carthamus tinctorius L.

FL020

FL004

Uma cultura anual com flores globosas cor de laranja escuras, amarelas e vermelhas. Pode atingir
até 90 cm de altura e gosta de locais com boa exposição solar. Uma planta deslumbrante para canteiros ou como flor de corte. Cultivada comercialmente para extração de óleo das sementes, usado
na culinária e para fins medicinais.

Flores exuberantes cor de laranja, de odor forte
adocicado, muito apreciadas pelas abelhas. Extremamente úteis na agricultura biológica, pode ser
utilizada como repelente natural próximo a hortas
e auxilia no combate a nemátodes, parasitas que
atacam as raízes, podendo causar a morte da planta.

Centaurea cyanus L.

NIGELLA DAMASCENA / Nigella damascena L.

FL001

FL015

Planta anual com flores delicadas de cor viva azul
e arroxeada. Fácil de cultivar, com crescimento ereto, prefere locais com boa exposição solar. Benéfica
pela atração de insetos e deslumbrante como flor
de corte.

Planta que forma pequenos arbustos com flores
azuis. Deve ser semeada no Outono ou no início da
Primavera de forma a quebrar a dormência das sementes. A sementeira deve ser realizada de forma
direta no solo pois não suporta a crise de transplantação. Tem um grande poder de atração de abelhas
e borboletas.

Cosmos sulphureus Cav.

Echinacea angustifolia DC.

FL013

FL017

Floração abundante cor de laranja vibrante. Muito
robusta e requer poucos cuidados. Pode beneficiar
de tutoragem, visto poder crescer até 30-55 cm de
altura. Planta anual colorida, exuberante e de crescimento vigoroso.

Bonita planta perene, com flores roxas e rosadas,
visualmente atraentes em forma de malmequer.
Pode atingir 40 a 70 cm de altura. Bem conhecida
pelas suas propriedades medicinais de promover
a saúde do sistema imunitário. Maravilhosa para
atrair borboletas, abelhas e pássaros.

COSMOS MIX / Cosmos sulphureus Cav.

VACCARIA HISPANICA WHITE / Vaccaria hispanica
(Mill.) Rauschert

FL012

Mistura que forma flores grandes e com centro amarelo, florescendo a partir de meados do verão, sendo
de fácil crescimento. Ficam bem em bordaduras e buquês, com cabeças de sementes que atraem pássaros.
Tolera solos pobres e as condições quentes e húmidas. Dicas de jardim: para o florescimento precoce,
semeie dentro de casa cerca de 6-8 semanas antes da
sementeira ao ar livre.
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TAGETES / Tagetes patula L.

FL039

CRAVO-TÚNICO

Flores

CÁRTAMO

DAMAS-DO-BOSQUE

EQUINÁCEA

ERVA-DA-VACA

Planta anual que forma centenas de pequenas flores
de cor branca. É de fácil cultivo devendo semear-se
várias vezes de forma a prolongar o período de floração, que normalmente inicia cerca de dois meses
após a sementeira. É espectacular em bouquets!
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FLOR-DE-TODAS-AS-HORAS

GIRASSOL

FL005

FL016

Flor ornamental nativa do mediterrâneo. Apresenta
vários tons de branco, rosa e roxo, a floração ocorre
no inÍcio da primavera. Se as flores forem colhidas
continuamente, a planta vai continuar a produzir
novas flores. É bastante atrativa para as abelhas, a
altura ideal de sementeira é no outono em áreas
de inverno ameno, em locais com geadas fortes a
sementeira é recomendada no início da primavera.

Girassóis anuais deslumbrantes, alcançam 2/3 m de
altura. Cada planta produz múltiplas flores que podem ser usadas como flores de corte. Crescimento
rápido e aprecia regas regulares, para uma floração
mais abundante, no entanto pode tolerar períodos
de seca. Germina em 4 a 10 dias e floresce em 70
dias. Populares para a atração de abelhas e como
alimento para pássaros.

Phacelia tanacetifolia Benth.

FOLHA DE PEPINO HELIANTHUS DEBILIS / Helianthus
FL036
debilis Nutt.

FL021

Planta melífera altamente valorizada pelos apicultores, dado o seu grande poder de atração e nutrição
para as abelhas. Esta flor produz uma grande quantidade de néctar e pólen de qualidade muito elevada.
Para além das abelhas, atrai também borboletas e
muitos outros insectos polinizadores, trazendo biodiversidade à sua horta. É também uma ótima flor de
corte devido à grande durabilidade das suas flores.

Tipo de girassol selvagem com muitas pequenas
inflorescências, crescendo incrivelmente bem sem
rega. Tem uma grande capacidade de atração de
abelhas e borboletas. Colheitas regulares favorecem a um prolongamento do período de floração.

Hibiscus trionum L.

Thitonia rotundifolia (Mill) S.F. Blake

FL022

FL019

Floração anual muito abundante. As flores têm uma
bonita cor branca-amarelada com um centro de cor
violeta. Abrem apenas por poucas horas mas compensam em quantidade. As plantas podem atingir
os 50 cm de altura. Criam uma bela cobertura vegetal no jardim e semeiam-se facilmente.

Uma planta anual ramificada de grande porte, com
flores cor de laranja vivas. Dá-se bem em climas
quentes e beneficia de tutoragem, já que pode
alcançar os 4 m de altura. Adorada pelas abelhas,
borboletas e outros insetos polinizadores. As suas
raízes profundas trazem nutrientes essenciais de
camadas mais profundas do solo para a superfície.

GIGANTE / Helianthus annuus L.

GLÓRIA-DA-MANHÃ MIX / Ipomoea purpurea (L.) Roth.

FL002

Variedade resistente e robusta que proporciona
néctar para as abelhas. Dada a sua beleza e cor vibrante, são uma excelente planta ornamental com
rotação sempre na direção do sol. As flores surgem
na primavera e no verão, Para ter uma floração mais
longa semear faseadamente. O cultivo é simples a
germinação ocorre de 4 a 10 dias depois da sementeira. As sementes sao comestíveis.
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VELVET QUEEN / Helianthus annuus L.

FL044

GIRASSOL
Fotografia da autoria do cliente: Luis Ramos Pinto

Flores

FACÉLIA

Lathyrus odoratus L.

Flores

ERVILHA-DE-CHEIRO

GIRASSOL

GIRASSOL MEXICANO

GLÓRIA-DA-MANHÃ

Plantas trepadoras que necessitam de algum suporte para crescerem adequadamente. As suas flores são azuis, púrpuras e rosa abrindo novas flores
todas as manhãs. Se as sementes forem embebidas
em água durante 24 h previamente à sementeira
irá favorecer a germinação.
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Flores

MALMEQUER AFRICANO

MALVA

MALVA-DE-TRÊS-MESES

LINHO BRANCO / Linum usitatissimum L.

FL010

FL032

As plantas desta espécie crescem até aos 90-110 cm
de altura. Preferem ser cultivadas em solos ligeiramente ácidos, com climas temperados marítimos,
de invernos suaves e primaveras longas. A linhaça,
que são as sementes do linho, são consideradas um
“super-alimento”, ricas em ómega 3, tendo um alto
teor em fibra, sendo assim excelentes para a saúde.

Mistura de flores indicada para ser semeada no Outono, devendo ser semeada após as primeiras chuvas,
que irá ajudar na germinação. Prolongada floração de
cores vermelhas, amarelas e brancas. Bastante atractiva para abelhas. A mistura contem: calêndula, trevo
encarnado, tremocilha, nabos, papoilas, trevo da pérsia, coentros e feno-grego. A composição de mistura
pode variar consoante a disponibilidade de sementes.

Arctotis spp.

FLORES PARA SEMEAR NA PRIMAVERA

FL018

FL031

Um malmequer com pétalas brancas abundantes
e centro azul, com folhagem verde acinzentada
atraente. Planta perene de crescimento rápido que
suporta bem condições secas. Bonita para as bordaduras, podendo ter até 60 cm de altura e 30 cm
de diâmetro.

Mistura de flores para semear durante a Primavera.
Esta mistura requer que o solo esteja bem preparado previamente à sementeira, de forma a que
não ocorra competição com infestantes até que as
plantas se instalem adequadamente. Tem grande
capacidade de atrair insetos benéficos e polinizadores como abelhas!

Malva sylvestris L.

PAPOILA DA CALIFÓRNIA LARANJA / Eschscholzia
californica Cham.

FL008

FL027

Planta de crescimento vigoroso de flores rosa com
nervações de cor púrpura que atraem muitas abelhas e borboletas, florescendo durante todo o Verão.
Com ciclo perene em climas temperados e resistente a condições de seca é uma planta bastante rústica. É uma planta edível.

Uma flor com pétalas delicadas cor de tangerina
e com folhagem verde prateada. Planta anual robusta que que pode florescer durante dois meses.
Linda como flor de corte e ideal para atrair abelhas
para o seu jardim.

LAVATERA / Lavatera trimestris L.

PAPOILA DA CALIFÓRNIA AMARELA / Eschscholzia
californica Cham.

FL045

Planta nativa da Península Ibérica, que forma flores
cor-de-rosa bastante grandes. Excelente para canteiros e para corte. O tempo de germinação varia
de 10 a 20 dias e a altura ideial de transplante será
25/30 dias após a germinação. Forma um arbusto
de ciclo perene, sendo uma planta com grande capacidade de atracção de abelhas. Plantas que podem chegar aos 90/100 cm de altura.
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FLORES PARA SEMEAR NO OUTONO

FL026

MISTURA ORNAMENTAL

Flores

LINHO

MISTURA ORNAMENTAL

PAPOILA Laranja

PAPOILA AMARELA

Flor de ciclo anual, forma flores de tamanho grande
de cor amarela, florindo no Verão. É uma flor que
tem uma grande capacidade de atração de insetos
polinizadores. Apresenta uma superior tolerância à
seca no Verão face a outras flores, necessitando de
ser cultivada em locais com boa exposição solar e
solos férteis e bem drenados.
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Flores

PAPOILA NEGRA

PAPOILA VERMELHA

ROSA ALBARDEIRA

Argemone polyanthemos (Fedde) Ownbey

FL030

FL050

Papoila de longo período de floração com bonitas
flores brancas e caules espinhosos. Fácil de cultivar
e, apesar de bonita, todas as partes da planta são
venenosas. Boa planta para a fitoremediação, pois
absorve substâncias tóxicas do ambiente tal como
herbicidas e poluentes do ar e do solo. Útil para
atrair abelhas.

Flor originária da América do Norte, que forma
plantas vigorosas com cerca de 80 cm de altura. O
período de floração é prolongado, sendo as suas
flores grandes e em grande número. Normalmente usada como flor de corte, as mesmas podem ser
conservadas secas. Em termos de cultivo, prefere
locais com boa drenagem e boa exposição solar/
sombra parcial.

BLACK PAEONY / Papaver somniferum L.

Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tavelev

FL028

FL034

Variedade resistente de papoilas de cor roxo escuro
até à cor negra. As várias camadas de pétalas dão
a impressão de uma flor de peónia. Após o florescimento, as cápsulas secas podem ser usadas em
arranjos forais e armazenadas por um longo período de tempo.

Flor de corte colorida conhecida pela sua longa
duração, as suas flores mantêm a sua cor e aspecto vivo mesmo depois de secas, por essa razão foi
batizada de “Sempre-viva”. Tem grande capacidade
de atração de abelhas e borboletas e chegam a ter
0,7 a 1,2 m de altura. São utilizadas frequentemente
em arranjos ou buquets, o que faz destas flores um
ótimo presente!

Papaver rhoeas L.

TREMOCILHA / Lupinus luteus L.

FL029

FL041

Papoila vermelha de cor viva. Planta anual que pode
atingir os 70 cm de altura, pode ser encontrada selvagem em terrenos agrícolas. Impressionante e delicada, conhecida pelo seu simbolismo de recordação.

Espécie leguminosa anual, que apesar de ser usada
como adubo verde, pela sua capacidade de fixação
de azoto atmosférico, também pode ser usada como
planta ornamental, devido às suas belíssimas flores
amarelas. É uma espécie muito pouco exigente.

Paeonia broteri Boiss & Reut.

TREMOCILHA ANÃ MIX / Lupinus nanus Douglas
ex Benth.

FL038

Flor selvagem endémica da Península Ibérica que
cresce nas colinas da Serra Murracha, em torno da
aldeia de Toulões. Esta aldeia pertencente ao concelho de Idanha-a-Nova realiza um festival a cada 2
anos, dedicado a esta flor. É uma planta perene que
leva muito tempo desde a sementeira até à floração,
que ocorre entre abril e julho.
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Rudbeckia hirta L.

FL043

RUDBECKIA

Flores

PAPOILA ESPINHOSA

SEMPRE-VIVA

TREMOCILHA

TREMOCILHA ANÃ MIX

O “primo” do tremoço e da tremocilha, a espécie
Lupinus nanus. É habitualmente usado como ornamental, pois as suas sementes não são comestíveis,
em compensação salpica a quinta de cor com flores brancas, rosa, violeta e roxas. A altura da planta
permanece baixa quando cresce em solos pobres.
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Flores

TREMOCILHA AZUL / Lupinus angustifolius L.

FL046

O seu crescimento é rápido, sendo uma espécie
endémica na península ibérica, fixadora de azoto
e bastante atrativa para insetos auxiliares. A melhor época de sementeira é no outono, ainda com
o solo quente, devendo esta ser feita entre 3 a 5 cm
de profundidade. Floresce na Primavera, em que as
suas flores azuis embelezam qualquer local.

ZINIA

ZINIA MIX / Zinnia elegans (Jacq)

Flores

TREMOCILHA AZUL

FL007

Uma das mais fáceis plantas anuais para cultivar,
fornecendo um arco-íris de cores até que o frio
apareça. Tem uma grande capacidade de atrair insectos benéficos e polinizadores para o seu jardim!
Gosta de ser cultivada em locais quentes e se as
flores velhas forem sendo removidas irá apresentar
sempre novas deslumbrantes flores.
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ERVAS
AROMÁTICAS
dicas de sementeira:

Lavanda

Manjericão

Melhores resultados se semeada no
outono, se transplantada na primavera vai
precisar de muita água no primeiro ano de
cultivo.

Crescimento inicial lento, após estabelecido irá crescer vigorosamente e ﬂorescer de
forma contínua.

Oregãos

Salsa

Adaptado a condições de seca e solos
pobres. Em climas secos é melhor semear
no outono antes das chuvas de inverno.

Cresce melhor na primavera e outono. As
suas raizes são comestíveis.

Sálvia

Segurelha

Em climas quentes deve ser instalada
durante o outono.

A planta irá secar em condições de
temperaturas muito elevadas.

Tomilho
Aipo

Alcaravia

O seu sistema radicular ajuda a melhorar a
estrutura do solo. Pode ser cultivada em
estreme ou consociada com várias culturas leguminosas.

Não é sensivel a geadas. Cresce em todos
os tipos de solo, preferindo os calcários e
ricos em matéria orgânica.

Cebolinho

Coentros

Depois de estabelecido vai permanecer
durante vários anos. Se a planta se tornar
muito grande pode ser dividida.

Sensível a oscilações e altas temperaturas,
que leva ao espigamento precoce. Para
colheitas contínuas, realizar várias sementeiras.

Cominho Preto

Erva-Cidreira

Semear de forma precoce na primavera,
sendo moderadamente tolerante à seca.

Reproduz-se facilmente através das suas
raízes. Irá ter um melhor crescimento se lhe
for fornecida água suﬁciente.

Feno-Grego

Hissopo

Não deve ser feita a sementeira ao ar livre
até que a temperatura do solo esteja a
cerca de 15°C. Escolha um local com
grande incidência de luz solar. Adiciona
azoto ao solo.

Resistente à seca após estar estabelecida,
de ciclo perene. Pode ser instalada no
outono.

Pode ser instalada no outono, crescendo
bem em condições de seca e solos arenosos.

Legenda:
Planta melífera

Sementeira em Tabuleiro

Flores comestíveis

Transplante/ Sementeira Direta

Planta adequada para vasos

Colheita

Atrai insetos auxiliares

Variedade disponível apenas online
Variedade também adequada para uso proﬁssional
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AIPO

ALCARAVIA

ANIS

A COUPER / Apium graveolens L.

ER032

ER019

O aipo de folha tem um sabor forte e fresco, é particularmente adequado para comer cru, em caldos,
saladas ou sopas. Ao colher, retire primeiro as folhas exteriores, desta forma vai incentivar a planta a
produzir mais folhas.

A borragem é uma planta cujas flores e folhas são
comestíveis, sendo por isso, uma excelente adição
para as saladas. O período de floração da borragem
é bastante longo e inicia-se na primavera, o que proporciona um habitat ótimo para insectos benéficos,
funcionando como um chamariz para abelhas!

TALL UTAH 52/70 / Apium graveolens L. var.
dulce (Mill.) Pers.

Matricaria recutita L.

ER033

ER005

O caule e as folhas jovens podem ser consumidas,
sendo uma planta bastante rica em nutrientes. É bastante mais vigorosa que o aipo comum. Em termos
culturais requer ser cultivado em solos ricos, não
resistindo a geadas frequentes. A sua germinação
é lenta, podendo demorar até três semanas, sendo
necessária luz suficiente para a mesma ocorrer, não
podendo ainda ser semeado demasiado fundo.

Erva aromática de crescimento rápido. As suas
flores podem ser utilizadas em infusões e têm inúmeras propriedades medicinais. Benéfica para as
abelhas. Planta rústica que se desenvolve bem em
vários tipos de solo, mesmo nos mais pobres, necessitando obrigatoriamente de ser bem drenados.
Para um desenvolvimento adequado, necessita de
ser cultivada em locais com boa exposição solar.

Carum carvi L.

Allium schoenoprasum L.

ER014

ER011

Planta bianual com forte sabor a cominhos, utilizada um pouco por todo o mundo como tempero.
As sementes da alcaravia são usadas para fins medicinais, no tratamento de problemas digestivos e
intestinais. Podem ser também usadas as folhas,
frutos e raízes. Semeada durante o inverno, crescerá como anual. Pode chegar até 60 cm de altura.

O cebolinho é uma erva-aromática perene, com um
sabor que lembra a cebola. O seu crescimento em
altura permite o corte frequente das folhas. É uma
planta ideal para crescer no seu canteiro de aromáticas, num belo vaso na cozinha ou na varanda. O
seu sabor casa na perfeição com saladas frescas e
com omeletes caseiras.

Pimpinella anisum L.

Allium tuberosum Rottler.

ER023

O anis possui flores pequenas, de cor branca, que
florescem no início do Verão. O fruto é pequeno,
de forma oval e cor verde amarelado. É utilizado
na preparação de doces, licores, chás e infusões
digestivas, possuindo propriedades benéficas para
a saúde. Promove o relaxamento sendo frequentemente encontrado em medicamentos contra a
tosse. Fácil de cultivar, sendo tolerante ao inverno.
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Borago officinalis L.

ER020

BORRAGEM

Ervas Aromáticas

AIPO

CAMOMILA

CEBOLINHO

CEBOLINHO CHINÊS

Esta aromática é muito semelhante ao cebolinho,
no entanto o seu sabor lembra o do alho. Cultivada
há milhares de anos na China e Japão, sendo muito
utilizada na culinária nepalesa, coreana, vietnamita
e indiana. As folhas servem para aromatizar saladas, sanduíches, molhos, sopas, mariscos, peixes,
carnes e batatas fritas. Atrai borboletas, abelhas e
repele traças e toupeiras.
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COMINHO PRETO

ENDRO

ERVA-CIDREIRA

Coriandrum sativum L.

ER004

ER036

Gostam de solos soltos e locais com boa exposição
solar. O crescimento inicial é lento, mas pode chegar até aos 40 a 60 cm de altura. A sementeira pode
ser direta, no solo, mas o hortelão urbano pode
também semeá-lo em vasos ou recipientes. É uma
cultura anual e de cor verde refrescante, os talos
e flores são comestíveis. As joaninhas são atraídas
pelas suas flores.

Planta perene que pode crescer acima de 1 m de
altura, com grande capacidade de adaptação a diversos tipos de solo e climas, crescendo mesmo em
condições de seca e solos muito fracos. O excesso
de água pode levar a podridões radiculares, pelo
que se deve ter muito cuidado na gestão da rega.

Nigella sativa L.

Trigonella foenum-graecum L.

ER013

ER037

É uma planta anual que produz uma grande abundância de flores que atraem muitos insetos. As sementes negras dão um sabor intenso, especialmente usado em massas, pão ou queijos. Atinge uma
altura de 60 cm, sendo também adequada para o
cultivo em vasos. Graças às suas propriedades antimicrobianas promove o alívio de dores e infecções
de garganta.

O feno-grego é uma cultura leguminosa, também
conhecido como Alforva, sendo muito utilizada
como especiaria na culinária bem como planta medicinal. As partes utilizadas do feno-grego são as sementes, que podem ser usadas em infusões ou chás.
Esta planta também é usada em medicina veterinária.

Anethum graveolens L.

Foeniculum vulgare Mill.

ER003

ER022

Erva aromática próxima do funcho, é bastante usada na cozinha do leste Europeu. Com regas abundantes pode chegar aos 100 a 120 cm de altura.
Prefere solos ácidos e locais com sombra parcial. As
flores são amarelas, mas são os ramos tenros e verdes os mais usados na cozinha. As suas flores tem
capacidade de atrair joaninhas.

O funcho é uma aromática versátil que pode ser
usada em infusões ou cozinhados, com as suas folhas ou sementes. A planta pode ser bianual e deve
ser semeada durante a primavera, precisa de luz
para germinar.

Melissa officinalis L.

Hyssopus officinalis L.

ER012

Erva versátil utilizada na culinária, infusões, fins medicinais ou ornamentais. Planta perene que cresce
vigorosamente em tufos. Pode atingir uma altura
máxima entre 70-150 cm. A erva-cidreira é calmante, diurética e expectorante e, por isso, o seu chá
pode ser utilizado como remédio para acalmar,
combater a retenção de líquidos e o catarro, quando associado ao limão.
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Artemisia dracunculus L.

ER021

ESTRAGÃO

Ervas Aromáticas

COENTROS

FENO-GREGO

FUNCHO

HISSOPO - ERVA SAGRADA

Esta aromática pouco conhecida é uma planta perene cujo uso tradicional é associado à culinária,
mas também para fazer um mel delicioso, exclusivo das suas flores. A floração é muito bonita, com
flores que vão do violeta ao azul e ocasionalmente
cor-de-rosa ou brancas. Variedade muito atrativa
para insetos benéficos. A planta desenvolve-se até
atingir entre 60 a 100 cm de altura.

91

Ervas Aromáticas

MANJERICÃO CANELA

MANJERICÃO GENOVESE

MANJERICÃO LIMÃO

Lavandula angustifolia Mill.

ER024

ER010

Forma um arbusto cujas flores roxas emanam
um perfume inconfundível. Sendo mediterrânica
está bem adaptada a climas com verões secos. As
propriedades medicinais fazem dela ideal para infusões, mas também para outros usos tradicionais.
É uma grande ajuda para atrair insectos benéficos
para a horta, sendo também adequada para o cultivo em vasos.

Variedade de manjericão com um cheiro doce a
anis, com uma pitada de alcaçuz. Planta anual que
se dá bem em climas quentes. Corte as in florescências para evitar que a planta fique amarga e para
promover o crescimento vegetativo. Usada frequentemente na cozinha asiática.

Ocimum basilicum L.

Ocimum basilicum L.

ER007

ER008

Variedade de manjericão com aroma a canela e
sabor picante e adocicado. Planta anual que forma
um arbusto baixo, com uma folha mais pequena
que o manjericão vulgar e com caules distintivamente com cor de canela. Bom condimento para
frutas e em pratos asiáticos e indianos.

Um manjericão com aroma intenso, de folhas castanho-avermelhadas e de sabor mais forte do que
o manjericão doce. Deve ser replantado a cada 2
ou 3 anos para revigorar a folhagem e garantir um
aroma mais acentuado. Não tolera baixas temperaturas, geadas ou calor excessivo. As folhas podem
ser ulizadas secas ou em fresco, especialmente delicioso em saladas e como guarnição.

Ocimum basilicum L.

Origanum majorana L.

ER002

ER017

Produz folhas de tamanho médio, com grande vigor e crescimento vegetativo, chegando aos 30 cm
de altura. As folhas possuem um aroma intenso e
delicioso. Variedade bem adaptada ao crescimento
em vaso, ideal para o hortelão urbano. Na cozinha,
casa na perfeição com massas e molhos de tomate.

A manjerona é uma aromática perene usada na
cozinha um pouco à semelhança dos oregãos. As
suas flores tem capacidade de atrair bastantes insetos para a horta, sendo adorada pelas abelhas. O
crescimento faz-se até atingir os 60 a 90 cm de altura. Adequada também ao cultivo em vasos.

Ocimum citriodorum Vis.

Origanum vulgare L.

ER009

Uma variedade de manjericão com um refrescante
sabor a limão. É ótimo para o verão quer seja em
saladas ou numa infusão para um chá frio! Variedade de manjericão com um cheiro doce a anis, com
uma pitada de alcaçuz. Planta anual que se dá bem
em climas quentes. Corte as inflorescências para
evitar que a planta fique amarga e para promover o
crescimento vegetativo.
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Ocimum basilicum L.

ER018

MANJERICÃO TAILANDÊS

Ervas Aromáticas

LAVANDA

MANJERICÃO VERMELHO

MANJERONA

ORÉGÃOS

Os orégãos dispensam apresentações na cozinha,
estando quase sempre presentes, quer seja em saladas ou cozinhados. A planta é muito produtiva
com um crescimento até aos 30 cm de altura. As
suas flores atraem insectos benéficos e pode ser
usado em várias consociações de culturas. Ideal
também para plantar num vaso ou numa varanda
com boa exposição solar.
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COMUN 3 / Petroselinum crispum (Mill.) Nyman
ex A. W. Hill

ER001

Variedade clássica de salsa com folhas recortadas
e intensamente aromática. Ideal para semear em
canteiros ao ar livre para o hortelão do campo ou
em vasos na varanda para o hortelão urbano. Atrai
borboletas ao seu jardim e aroma à sua vida!

SALSA

GIGANTE D´ITALIA / Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill

Thymus vulgaris L.

ER016

O tomilho é uma erva-aromática bem conhecida,
autóctone de Portugal e da região mediterrânica. O
uso mais normal das suas folhas é na culinária, mas
as suas propriedades medicinais fazem-na ideal
para infusões ou xaropes caseiros. A planta forma
um pequeno arbusto que pode chegar aos 40 cm
de altura. Pode também ser cultivada em vasos
num local com boa exposição solar.

TOMILHO

Ervas Aromáticas

SALSA

ER027

Uma salsa de folhas grandes e largas com um sabor
levemente picante. É uma variedade de crescimento rápido e possui boa resistência ao frio. Pode ser
semeada quase todo o ano, tendo preferência por
uma moderada exposição solar. Traga um pouco de
Itália ao seu canteiro de aromáticas!

SÁLVIA

Salvia officinalis L.

ER015

É utilizada em molhos, grelhados, pratos de peixe,
de legumes, em queijos, óleos aromáticos e vinagres. É um eficaz antisséptico e facilita a digestão,
sendo também recomendada em casos de asma e
infecções da boca e garganta. Ajuda a aliviar os sintomas da menopausa, a regular o ciclo menstrual,
contribuindo para diminuir os estados de melancolia e depressão.

SEGURELHA

Satureja hortensis L.

ER026

A segurelha é uma aromática muito usada em
cozinhados com feijão, daí que em muitas línguas
europeias o seu nome seja erva do feijão. Esta erva
auxilia na digestão das leguminosas. É uma planta
anual, que cresce até 50 cm de altura e que atrai
muitos insectos benéficos para a horta. Pode também ser cultivada em vasos num local com boa exposição solar.

94

95

ADUBOS
VERDES
dicas de sementeira:
Aveia

Azevém

Cultura gramínea, que com o seu sistema
radicular ajuda a melhorar a estrutura do
solo. Pode ser cultivada em estreme ou
consociada com várias culturas leguminosas.

Cultura que se instala muito rapidamente,
sendo
algo
exigente
em
termos
edafo-climáticos. Pode ser cultivada em
estreme ou consociada com leguminosas.
Possui elevado valor nutricional também
para alimentação animal.

Ervilhaca

Facélia

Cultura leguminosa, bastante rústica,
interessante para cultivar quer em
estreme quer consociada com culturas
gramíneas que lhe servem de tutor.
Também muito interessante para alimentação animal.

Cultura de crescimento muito vigoroso,
tem uma grande riqueza de azoto nos seus
tecidos, favore-cendo a cultura seguinte no
local do seu cultivo. Pode ser consociada
com diversas culturas. É também interessante pela sua capacidade de atração de
polinizadores

Girassol

Luzerna

Cultura com sistema radicular muito
profundo, que leva a uma melhoria na
estrutura do solo, para além da sua elevada massa verde permitir a incorporação de
matéria orgânica no solo. Apresenta
resistência à seca.

Cultura leguminosa perene, pode ser
cultivada quer em estreme quer consociada com gramíneas. É uma cultura exigente
em algo exigente em termos de solo e
requer bastante água no seu ciclo vegetativo. Muito interessante também para
alimentação animal.

Milho-Painço

Mistura de Flores

Aquando a sementeira, cubra as sementes
com uma fina camada de solo, a uma
profundidade de cerca de 6 mm.

Mistura com vários componentes, normalmente usada em enrelvamento de culturas
permanentes, melhorando o balanço hídrico
do solo e atraindo polinizadores e auxiliares.

Serradela

Trevo Branco

Cultura leguminosa anual, realiza ressementeira natural sendo interessante ao não existir
necessi-dade de semear no ano seguinte. É
bastante rústica, crescendo bem com pouca
água, poden-do ser cultivada quer em
estreme quer consocia-da.

Cultura muito interessante quer como adubo
verde, enrelvamento permanente ou como
forragem. No entanto, é uma cultura algo
exigen-te, especialmente em água, não
suportando locais secos ou sem irrigação.

Trigo Sarraceno
Cultura de crescimento muito rápido, de
ciclo curto, é perfeita para ter o solo ocupado entre uma cultura de outono-inverno e
primavera-verão.

Legenda:
Planta melífera

Sementeira em Tabuleiro

Flores comestíveis

Transplante/ Sementeira Direta

Planta adequada para vasos

Colheita

Atrai insetos auxiliares

Variedade disponível apenas online
Variedade também adequada para uso profissional
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ERVILHA

ERVILHACA

98

AD021

Phacelia tanacetifolia Benth.

AD001

A aveia é uma cultura gramínea que apresenta uma
grande capacidade de adaptação a diferentes tipos
de solo, produzindo mesmo nos solos mais pobres.
Apresenta uma elevada tolerância a baixas temperaturas, devendo a precipitação estar bem distribuída durante o seu ciclo cultural. Pode ser utilizada em consociação com culturas leguminosas,
servindo-lhes de tutor.

De crescimento vigoroso, esta planta atrai abelhas e
insetos auxiliares. É uma cultura que apresenta uma
elevada concentração de azoto nos seus tecidos, fornecendo por isso esse nutriente para as culturas seguintes, para além de melhorar a estrutura do solo.
Consegue facilmente ressemear-se no ano seguinte.

Densidade de Sementeira: 120-130 kg/ha

Densidade de Sementeira: 10-30 kg/ha

Lolium multiflorum Lam.

AD003

Helianthus annuus L.

AD026

Cultura forrageira anual com um excelente valor
nutritivo, que permite realizar 3 cortes, sendo também usada para pastoreio e adubação em verde.
Consocia-se com trevos anuais e ervilhaca. Leva a
melhorias na estrutura do solo, tem um rápido crescimento e implementação e apresenta resistência à
ferrugem. É exigente em nutrientes e água, sendo
sensível ao frio e seca.

Cultura com capacidade de melhorar a fertilidade
do solo e a diminuição de infestantes. Possui um
sistema radicular profundo que ajuda a melhorar a
estrutura do solo. Tem boa resistência à seca. Produz uma grande quantidade de matéria orgânica
que pode ser incorporada quando a planta ainda
tem dimensões reduzidas.

Densidade de Sementeira: 35-45 kg/ha

Densidade de Sementeira: 40-50 kg/ha

PARA ADUBAÇÃO VERDE / Pisum sativum L.

AD028

Medicago sativa L.

AD015

Cultura leguminosa anual com uma excelente capacidade de fixar azoto devido à sua simbiose com
o rizóbio, para além de elevada produção de matéria verde. Devido ao seu sistema radicular, também
é uma opção interessante ao nível de melhorias no
arejamento do solo.

Cultura perene usada em prados permanentes de
regadio ou sequeiros frescos. Produz matéria verde
de excelente qualidade, permitindo vários cortes
(3/4 por ano). Utilizada em estreme ou consociada
com outras culturas perenes e em adubação em
verde. Necessita de solos bem drenados. Exigente
em solo e água.

Densidade de Sementeira: 70-90 kg/ha

Densidade de Sementeira: 18-25 kg/ha

Vicia sativa L.

AD004

Panicum miliaceum L.

PS002

Cultura forrageira anual, ótimo como como adubo
verde e para alimentação animal. Consociada com
gramíneas produz maior de massa verde, normalmente com aveia, cevada ou triticale que servem
de tutor. Ofereçe uma boa cobertura e proteção do
solo. Prefere climas frios e tolera geadas, suporta
temperaturas até -5 ºC, mas não resiste à seca, ao
calor excessivo e a solos encharcados.

O millet é uma das espécies mais rústicas do mundo,
crescendo nos solos mais pobres e sem qualquer irrigação. É um alimento altamente nutritivo, contendo
um teor elevado em fibra e é de fácil digestão, sendo
geralmente utilizado em substituição do arroz. Pode
acompanhar com vegetais, adicionado em saladas,
adicionado em sopas para além de misturado em
bolos, pães e em muesli.

Densidade de Sementeira: 70-80 kg/ha

Densidade de Sementeira: 15-25 kg/ha

FACÉLIA

GIRASSOL

Fotografia da autoria do cliente: Jérôme Esteves
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Comum / Avena sativa L.
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SERRADELA
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47 % LEGUMINOSAS

AD017

Trifolium resupinatum L.

AD009

Mistura de flores de plantas anuais autóctones não
espontâneas. Atrai insectos benéficos e aumenta a
biodiversidade, sugerimos que semeie nos cantos
de horta. Precisa do solo livre de infestantes e bem
preparado. Contém trigo sarraceno, facélia, linho, girassol, calêndula e malva. A constituição pode variar
dependendo da disponibilidade de sementes.

Usado em prados permanentes de sequeiro para
pastoreio ou corte e adubação em verde. Adapta-se a vários tipos de solo, resistente ao encharcamento, frio e à salinidade. Em consociação, pode
ser cultivado com outras leguminosas e gramíneas
como a aveia, azevém e ervilhaca.

Densidade de Sementeira: 30 kg/ha

Densidade de Sementeira: 20-25 kg/ha

PARA ADUBAÇÃO EM VERDE / Raphanus sativus L.

AD027

Trifolium incarnatum L.

AD008

Esta é uma espécie usada para adubação verde
com um crescimento muito rápido, demorando a
germinação entre 3 a 10 dias, variando de acordo
com a temperatura do solo. Tem a capacidade de
extrair nutrientes em camadas do solo mais profundas, trazendo-as para as camadas mais superficiais,
para além de devido ao seu sistema radicular ajudar na descompactação de solos pesados.

Usado em prados permanentes de regadio ou sequeiros frescos. Produz matéria verde de excelente
qualidade, permitindo vários cortes. Utilizada em
estreme ou consociada com outras culturas gramíneas ou leguminosas para adubação em verde,
apresentando resistência a baixas temperaturas e
geadas. É uma cultura interessante para alimentação animal.

Densidade de Sementeira: 8-12 kg/ha

Densidade de Sementeira: 20-25 kg/ha

Ornithopus sativus L.

AD007

Trifolium pratense L.

AD010

Usada em prados de sequeiro, em estreme ou consociada com outras leguminosas anuais e gramíneas
como o centeio, aveia, azevém e trevo encarnado.
Devido ao profundo sistema radicular resiste a condições de seca, tendo um bom comportamento em
solos fracos (ligeiros e ácidos), desde que bem drenados. Em condições normais, a época de floração
da serradela ocorre 4 meses após a sementeira.

Cultura perene de porte ereto usada em prados
temporários de regadio (2 -3 anos) consociado com
azevém. Utilizado em pastagens permanentes de
regadio e adubação em verde, sendo também indicado para corte, permitindo fazer entre 4 a 8 por
ano, produzindo em média 12 a 15 t de matéria
seca/ano/ ha. Prefere solos profundos e com teor
em cálcio.

Densidade de Sementeira: 35-45 kg/ha

Densidade de Sementeira: 20-25 kg/ha

Trifolium repens L.

AD013

Fagopyrum esculentum Moench.

AD011

Cultura perene resistente ao inverno, rústica, muito
produtiva e com elevado valor nutritivo para alimentação animal. Usado em prados permanentes
e adubação em verde, em estreme ou em consociação com outras leguminosas e gramíneas (como
o azevém). Deve ser semeada a uma profundidade
de 1 a 2 cm e é pouco tolerante à seca.

Pseudo cereal de rápido crescimento, com um ciclo
curto, não necessita de muita água e é sensível às
geadas. As flores fazem um mel maravilhoso. Interessante por não ter glúten, ideal para celíacos e
rico em proteína. Também pode ser usado como
adubo verde devido ao seu rápido crescimento e
capacidade de suprimir as infestantes.

Densidade de Sementeira: 8-12 kg/ha

Densidade de Sementeira: 60-80 kg/ha

TREVO DA PÉRSIA

adubos verdes

MISTURA DE FLORES

TREVO ENCARNADO

TREVO VIOLETA

TRIGO SARRACENO
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ALIMENTOS
BIOLÓGICOS
DE SEMENTES
BIOLÓGICAS

No seguimento da derrogação de sementes biológicas, a comissão
europeia estabeleceu que devem existir sementes biológicas em
quantidade suficiente para fornecer em exclusivo todas as necessidades dos agricultores biológicos até ao ano de 2035. Neste momento, se uma dada variedade, ou cultura, não está disponível, um
agricultor pode requerer o uso de sementes convencionais. Para
assegurar que existirão, em quantidade suficiente, sementes biológicas de alta qualidade para os agricultores biológicos num futuro
próximo, o prazo dado representa um grande desafio.

O CAMPO

Inicialmente, produzimos as sementes base que, após uma seleção
criteriosa ao nível da adaptação a fatores edafo-climáticos, pureza
varietal e qualidade fitossanitária, vão ser multiplicadas, tornando-se posteriormente em sementes comercializáveis. Esta etapa é
crucial para garantir a qualidade do produto final.
As variedades selecionadas serão então cultivadas em maior escala, ficando na nossa quinta e/ou em produtores certificados dispersos por todo o país. Já no fim do seu ciclo vegetativo, os frutos e
inflorescências são colhidos e enviados para o seu processamento.
Além da produção de sementes para comercialização, dedicamo-nos também ao estudo da adaptabilidade de novas variedades a integrar no catálogo, sejam estas variedades tradicionais ou
menos conhecidas no mercado. Paralelamente, integramos vários
projetos quer a nível nacional quer internacional, cada um com
objetivos distintos, desde a comparação ao nível agronómico de
variedades comerciais, pesquisa de metodologias agrícolas para
resposta às alterações climáticas e a caracterização botânica e
agronómica de material vegetal colhido em Portugal.

A maior parte das variedades atualmente usadas pelos agricultores
biológicos são melhoradas e otimizadas para condições de agricultura convencional, com fertilizantes, herbicidas e inseticidas sintéticos, para além do uso desregrado de água. A nossa missão na
Sementes Vivas é assegurar que novas variedades, adaptadas para
o clima mediterrânico estejam disponíveis em quantidade e com
qualidade para os agricultores biológicos, facilmente acessíveis
para todos. Melhoramento de plantas na linha de baixos inputs,
sem fertilizantes sintéticos, sem pesticidas de síntese e com regas
controladas e limitadas; plantas resistentes que cresçam bem em
modo de produção biológico. Resumidamente, o nosso lema: Alimentos biológicos provenientes de sementes biológicas!

A exclusiva produção em modo biológico e biodinâmico não é
possível sem boas práticas agrícolas, tendo em conta a rotação
adequada de culturas, o uso eficiente de água, a boa gestão do
solo e o controlo de pragas e doenças sem o uso de pesticidas de
síntese. A biodiversidade da flora existente no campo é, para nós,
um requisito fundamental. Desta forma temos instalados corredores ecológicos e semeadas várias espécies, tais como tomilho,
funcho, trevos, calêndula, entre muitas outras, que favorecem a
atração de polinizadores, fulcrais na formação de sementes, e de
insetos auxiliares que ajudam na limitação natural de pragas. Além
disso, através da cobertura de solo, levam a menores perdas por
evapotranspiração e à fixação de azoto pelas espécies leguminosas
devido à sua simbiose com o rizóbio.

Nas últimas décadas quase não existiu investimento no desenvolvimento de novas variedades para agricultura biológica. A Sementes Vivas, contudo, está a trabalhar para desenvolver essas
novas variedades em conjunto com a Escola Superior Agrária de
Coimbra (ESAC-IPC), o Banco Português de Germoplasma Vegetal
(BPGV-INIAV), com o CICYTEX, banco de sementes e centro de pesquisa do governo da Extremadura e CTAEX, um centro privado de
pesquisa na Extremadura e outras entidades. Estamos envolvidos
em alguns projetos de investigação quer a nível nacional quer internacional como sejam ConVIGNA e LIVESEED.
Para fomentar e acelerar o processo de crescimento do setor da
agricultura biológica estamos a trabalhar em conjunto com a Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC-IPC), Escola Superior Agrária
de Castelo Branco (ESACB), o INIAV, o instituto de pesquisa em
agricultura biológica europeu (FiBL), o Centro de Ecologia Funcional (CEF) e o município de Idanha-a-Nova para criar o primeiro centro de ciências aplicadas para agricultura biológica e melhoramento de plantas em agricultura biológica. Localizado diretamente nos
campos de Idanha-a-Nova próximo dos agricultores, revivendo e
renovando o lado rural do país.
Trabalhar com estes objetivos ambiciosos é mais fácil com uma
rede de trabalho forte. Se estiver interessado no nosso trabalho de
desenvolvimento de novas variedades para o modo de produção
biológico, se quer ter mais informações ou contribuir de alguma
forma, ficaríamos muito gratos pelo seu contato.
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É no campo onde começa todo o processo de obtenção de sementes.

AS Sementes

PROCESSAMENTO E QUALDIDADE
A obtenção de sementes de qualidade requer cuidados durante
todo o ciclo de produção, desde o campo passando pelo armazenamento, até à sua distribuição. Para garantir que as sementes estão
secas e limpas após a colheita, estas são submetidas à extração, separação, secagem, limpeza, embalamento e armazenamento.
O processo da limpeza de sementes ocorre sempre por duas vias. A
via húmida, com recurso a uma máquina de extração, onde os frutos
são na maioria triturados, as sementes extraídas têm de passar por
uma etapa de secagem. E a via seca por onde passam todas as sementes, mesmo as extraídas dos frutos, na qual são utilizados vários
equipamentos, cada um com a sua especificidade. Neste processo,
a limpeza dos equipamentos é de grande importância, dada a diversidade de culturas processadas. Caso não seja feita com rigor, pode
levar a contaminação de sementes de diferentes variedades.
Após a colheita, é essencial respeitar o processo de cada cultura, algumas necessitam de tempo para maturação das sementes, para
outras é imperativo o seu processamento imediato correndo o risco de inviabilidade da semente.
O tempo que decorre entre a entrada da semente no processo de
limpeza e a entrada no armazém de granel que vai anteceder o
embalamento, depende da quantidade de cada lote, da cultura e/
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ou variedade e principalmente do seu grau de “sujidade” pois este
irá ter impacto na pureza varietal do lote.
Antes das sementes serem embaladas e enviadas para os clientes, a sua qualidade é testada através dos mais altos padrões. A
empresa garante uma taxa de germinação acima dos requisitos
legais. As sementes não têm qualquer tratamento adicional e temos orgulho em realizar esse trabalho rigoroso pós-colheita com
o conhecimento adequado e com um alto padrão de cuidado e
atenção, para assegurar sementes de alta qualidade, melhorando
constantemente o nosso processo em colaboração com especialistas dessa área.
LOGISTICA
Depois de limpas e avaliada a sua faculdade germinativa, as sementes chegam até à nossa equipa de logística para que possam ser pesadas e embaladas nas respetivas saquetas de forma
manual ou com a ajuda de uma máquina de embalamento. Esta
máquina permite o embalamento por número de semente, peso
ou por microdoseador, desta forma garantimos que a quantidade embalada é feita de forma rigorosa. Depois do embalamento
concluído, o armazenamento é feito em câmaras de humidade,
luminosidade e temperatura controladas ou em sala de picking
onde as saquetas são separadas por variedade e lote, com iguais
fatores controlados. É também aqui que são recebidas, preparadas e enviadas as suas encomendas, esta preparação é feita com
todo o cuidado para que as sementes que cheguem até si estejam em perfeitas condições. Todos os processos têm como objetivo garantir o sucesso das suas sementeiras.
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BIODINÂMICO
Desde 1924, a Agricultura Biodinâmica, o mais antigo movimento de agricultura verde, foi reconhecido mundialmente pela sua
qualidade de produção e riqueza nutricional dos seus produtos.
O design de uma quinta biodinâmica e os métodos de produção
tem o objetivo de recuperar, manter e aumentar a harmonia ecológica. Em diálogo constante com a natureza, o agricultor biodinâmico trabalha com uma abordagem espiritual e holística
para criar um organismo agrícola autossustentável.
Biodiversidade, rotação de culturas, compostagem, controlo preventivo de pragas e doenças e o uso dos preparados biodinâmicos são ferramentas importantes para maximizar a saúde e vitalidade dos solos, culturas e animais.
A Agricultura Biodinâmica tem um sistema de certificação independente. A Demeter Internacional é a entidade certificadora
para a Agricultura Biodinâmica. As sementes do nosso catálogo
produzidas em Agricultura Biodinâmica são indicadas através da
presença do logótipo Demeter.
CERTIFICAÇÃO
A Sementes Vivas é uma empresa certificada em Modo de Produção Biológico e em Agricultura Biodinâmica. 287 variedades do
catálogo de 2021 possuem certificação em Agricultura Biológica, e
61 certificação Demeter (Agricultura Biodinâmica). A nossa quinta recebeu a certificação Demeter em 2019, motivando-nos a aumentar o número de variedades neste modo de produção para o
ano de 2022.
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ENCOMENDAS
As sementes podem ser
encomendadas através da
nossa loja online, em www.
sementesvivas.bio, mas teremos todo o gosto em receber
também as suas encomendas via e-mail ou por telefone.
EXPOSITORES
Gostaria de vender as nossas
sementes na sua loja? Temos
expositores disponíveis, fabricados localmente em madeira e cortiça. Os preços e as
condições estão disponíveis
mediante pedido.
TERMOS E CONDIÇÕES
A Living Seeds Sementes Vivas SA (LSSV), com morada
scal em Herdade do Couto
da Várzea, Estrada Nacional 354, 6060-270 Ladoeiro,
Idanha-a-Nova. Com o NIF
513635904, é a proprietária do
website www.sementesvivas.
bio. A LSSV tendo como base
a legislação vigente sobre
comércio digital assente no
Decreto-Lei 143/2001 de 26 de
Abril, comprometendo-se a
cumprir todas as implicações
legais enquadradas no referido Decreto-Lei, tal como
outras disposições legais em
vigor e vigentes às vendas
online. Aconselha-se a consulta frequente dos termos
e condições, uma vez que a
LSSV reserva-se ao direito de
alterar as condições sem aviso prévio.
MODOS DE PAGAMENTO
O pagamento poderá ser efetuado de várias maneiras: 1)
através de transferência bancária, 2) pagamento por MB,
através de entidade e referência multibanco, 3) pagamento
via Paypal, 4) Mbway ou 5) pagamento por cartão de crédito.
1. A LSSV possui uma conta
na Caixa Agrícola SA com os
seguintes dados bancários:
Living Seeds Sementes Vivas
SA, IBAN – PT50 0045 4050
4027 4242 8164 4 Swift/BIC:
CCCMPTPL.
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Após confirmar a encomenda,
receberá um email com os dados bancários da LSSV e/ou ref.
MB e deverá proceder ao pagamento, guardando o comprovativo e colocando o código
da encomenda no descritivo
do mesmo. As transferências
interbancárias nacionais demoram usualmente entre 1 a 2
dias úteis. Os métodos 2), 3), 4)
e 5) estão disponíveis apenas
quando a encomenda é feita
na nossa loja online.

Selecione as variedades e
quantidades
desejadas
e
quando terminar as suas compras, proceda para o carrinho
de compras premindo o botão FINALIZAR ENCOMENDA.
Se tiver alguma dúvida, dificuldade ou questão durante
a sua experiência online ou
preferir fazer a sua encomenda por email pode entrar em
contato connosco através do
email loja@sementesvivas.bio
Esperamos pela sua visita!

ENVIO E ENTREGA
Após confirmação do pagamento a encomenda será despachada, a LSSV trabalha com
os CTT, CTT Expresso, DPD e
Torrestir. Enviamos o número
de rastreamento da encomenda para que haja permanentemente um controlo da localização da encomenda. Poderá
demorar entre 2 a 5 dias (válido
para todos os dias úteis até às
18:00h, e para Portugal continental). Nos envios para os
Açores e a Madeira, o transporte marítimo pode demorar até
10 dias úteis, e o transporte aéreo até 3 dias úteis.

PREÇOS
Os preços das categorias das
saquetas de sementes encontram-se já com o IVA incluído, à taxa legal em vigor.
Havendo interesse em fazer
uma encomenda em grande
quantidade poderá fazê-lo
partir dos contatos gerais, por
email ou por telefone.

CONVIDAMO-LO A VISITAR
A NOSSA LOJA ONLINE
Adquirir sementes de alta qualidade em modo de pr dução
biológico e biodin mico e recebê-las em casa é fácil e rápido.
Terá apenas de facultar-nos os
dados necessários à faturação
e ao envio da encomenda.
Na nossa loja online encontrará todas as variedades
que temos disponíveis, assim
como as respetivas fotogr fias,
descrições detalhadas, informações relevantes e preços.
Nesta plataforma terá acesso
aos nossos certificados e à
versão digital deste catálogo.
Também será possível consultar mensalmente o que
semear a cada mês do ano
no módulo “Para semear este
mês”, quais são os produtos
mais vendidos e poderá conhecer um pouco melhor a
nossa empresa e equipa.

te e será restituído ao cliente
o valor total dos produtos por
transferência bancária.
Nos casos de devolução, os
portes de envio são da inteira
responsabilidade do cliente.

CONFLITOS DE CONSUMO
De acordo com a Lei nº
144/2015 informamos que em
caso de litígio, os senhores
consumidores podem recorrer ao CNIACC - Centro Nacio-

nal de Informação e Arbitragem de Conitos de Consumo
ou aceder ao seu site oficial e
expor a sua contestação através dos contatos gerais anteriormente fornecidos.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A LSSV assegura ao utilizador/
cliente da loja online www.
sementesvivas.bio que as informações e todos os dados
pessoais facultados receberão
o tratamento informático e
administrativo enquadrados
no cumprimento da legislação
em vigor e não serão, em nenhuma situação, facultados a
terceiros. Os dados pessoais
recolhidos (nome, morada, número de contribuinte, telefone,
etc.) serão apenas utilizados
para efeitos de faturação, envios de encomendas, estatísticas internas e eventual envio
de catálogos ou promoções
por parte da LSSV.
POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO
A LSSV aceita devoluções até
15 dias após a compra dos
produtos. Por compra entende-se o dia do pagamento da
encomenda pelo cliente. As
devoluções são aceites quando as embalagens estiverem
em boas condições e não
apresentarem sinais de terem
sido abertas ou danificadas.
Cumprindo estas condições o
pedido de reembolso é acei107
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