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Caros clientes, 

 

É com enorme prazer que anunciamos que a Advice.AgriBusiness é representante em Portugal 

da empresa holandesa De BOLSTER, obtentora e multiplicadora de sementes de hortícolas, 

aromáticas, germinados, flores, espécies para cobertura e "adubos verdes", produzidas em Modo 

de Produção Biológico. 

 

A De BOLSTER, empresa existente no mercado das sementes biológicas há vários anos, detém 

diversas variedades exclusivas, multiplica e comercializa sementes, em Modo de Produção 

Biológico, não OGM, com elevada germinação e a um preço justo.  

 

Dado que a De Bolster comercializa mais de 300 variedades de dezenas de espécies, optámos 

por dividi-las em diferentes grupos: Brássicas e Hortícolas de Folhas, Frutos, Raízes, Aromáticas, 

Germinados, Flores e “Adubos Verdes”, dando origem a diferentes catálogos. 

 

Apresentamos-lhe o catálogo de Brássicas e Hortícolas de Folhas, que inclui diversas variedades 

de acelgas, alfaces, couves, folhas orientais, espinafres, entre outras. 

 

Caso tenha alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar.  

 

Esperamos corresponder às vossas expectativas.  

 

A equipa Advice.AgriBusines. 
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Ref. 41885 

Acelga var. 5 Cores 
Beta vulgaris var. cicla 

A Acelga 5 cores é uma mistura de acelgas com pecíolos de múltiplas cores (vermelha, roxa, 

laranja, amarela e branca). As folhas destas acelgas são maioritariamente verdes. Mesmo depois 

de cozinhadas, os pecíolos mantêm a sua cor. Formam molhos bastante apelativos aos 

consumidores.Ciclo: 70 dias. 

 
 

 
Ref. 41890 

Acelga var. Erbette ou Verde de Cortar 
Beta vulgaris var. cicla 

A acelga Erbette (PerpetualSpinach) é uma planta muito fácil de produzir, adaptando-se 

a muitos tipos de solos. Esta variedade apresenta pecíolos estreitos e folhas verdes, 

muito saborosas e utilizadas em diversos pratos. Ciclo: 70 dias. 

 
 

 
Ref. 41910 

Acelga var. Rhubarb Chard 
Beta vulgaris var. cicla 

A acelga Rhubarb Chard é uma variedade muito atractiva, com folhas frisadas e 

avermelhadas e pecíolos vermelhos. É uma planta muito fácil de produzir, adaptando-se 

a muitos tipos de solos. Ciclo: 70 dias. 

 

 
Ref. 41915 

Acelga var. Sunset Seleccionada 
Beta vulgaris var. cicla 

A acelga Sunset possui atractivos pecíolos de cor amarela alaranjada e folhas de cor 

verde brilhante.  

 

 
Ref. 41900 

Acelga var. Verde de Penca Branca 3 ou Swisschard 
Beta vulgaris var. cicla 
 
A Acelga Verde de Penca Branca é uma variedade bastante fácil de produzir, 

adaptando-se a diferentes tipos de solos. É uma planta de porte grande com os caules 

de cor branca e as folhas verdes e lisas. Não espiga com facilidade. Se a densidade de 

sementeira for aumentada, produz folhas pequenas, que podem ser consumidas cruas 

em saladas. Ciclo: 70 dias. 
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Ref. 43290 

Agrião de Água  
Nasturtium officinale 

O agrião é uma planta herbácea, perene, de rápido crescimento, com utilização 

alimentar ou medicinal. O agrião de água é uma planta semiaquática, podendo crescer 

em água. As suas folhas crocantes e picantes são geralmente consumidas em saladas e 

sopas.  

 

 

 
Ref. 41980 

Agrião de Jardim ou Agrião Mastruço var. Cressida 
Lepidium sativum 

Espécie que germina e cresce rapidamente, sendo apreciada pelo seu sabor levemente 

picante e aromático. Esta planta é utilizada em saladas, sopas, refogados e purés, 

usando-se principalmente as folhas dos rebentos jovens. 

 

 
Ref. 43295 

Agrião de Terra  
Barbarea vulgaris 

O agrião de terra é uma planta bianual, também conhecida como Barbarea. As folhas 

são consumidas cruas ou cozinhadas. Este agrião é muito resistente ao clima de 

Inverno, mas espiga na primavera. 

 

 

 
Ref. 41370 

Aipo var. Tall Utah 
Apium graveolens var. dulce 

O aipo Tall Utah é uma variedade em que os caules e as jovens folhas podem ser 

consumidos. Esta planta é rica em nutrientes. O aipo verde necessita de luz para 

germinar e não pode ser semeado muito profundo. A germinação é lenta e pode 

demorar até três semanas.  O aipo exige um solo rico e não pode suportar ntensas 

geadas. Ciclo: 120-140 dias. 

 
 

 
Ref. 41830 

Alface var. Black Seeded Simpson 
Lactuca sativa 

A alface Black Seeded Simpson, do tipo “de cortar ou cut-and-come-again”, é uma 

variedade de crescimento rápido que não forma cabeça. As folhas são de cor verde e 

frisadas. A variedade Black Seeded Simpson tem a forma de um cone e, após a 

colheita, novas folhas serão formadas no centro da planta. Ciclo: 40-60 dias. 

 

 
 

 
Ref. 41840 

Alface var. Blonde de Paris 
Lactuca sativa 

A alface Batavia Blonde de Paris ou Loura de Paris forma folhas muito doces e 

crocantes, frisadas que formam um grande coração. Crescimento rápido. Ciclo semi-

precoce. Tolera o espigamento. Pode ser produzida para “baby leaf”.Ciclo: 50-70 dias. 

http://www.jardineiro.net/glossario/herbacea
http://www.jardineiro.net/glossario/perene
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Ref. 41785 

Alface var. Cosima 
Lactuca sativa 

A alface Cosima possui folhas brilhantes e finas. A cabeça é bastante aberta e pesada.  

 

 

 
Ref. 41832 

Alface var. Catalogna 
Lactuca sativa 

A alface Catalogna do tipo “de cortar ou cut-and-come-again” é uma variedade com 

folhas de excelente sabor, firmes e longas, de forma dentada. É precoce, com um 

espigamento lento. Não é muito sensível a doenças. Permite vários cortes, voltando a 

crescer. Ciclo: 40-60 dias. 

 

 
Ref. 41831 

Alface var. Cocarde 
Lactuca sativa 

A alface Cocarde do tipo “de cortar ou cut ou cut-and-come-again” possui folhas longas, 

de forma dentada, muito atractivas com a sua tonalidade vermelha acastanhada. É 

precoce, muito saborosa e vigorosa. Resiste ao espigamento.  

 

 
 

 
Ref. 41845 

Alface var. Iceberg 2 
Lactuca sativa 

A alface Iceberg 2 é uma variedade tradicional da Áustria. Forma folhas verdes muito 

brilhantes e crocantes com uma pequena margem vermelha. Possui resistência ao 

espigamento e ao míldio. Ciclo: 50-70 dias. 

 

 
 

 
Ref. 41780 

Alface var. Little Leprechaun 
Lactuca sativa 

Esta alface, de tipologia Romana, possui um aspecto muito atractivo e é fácil de 

produzir. Forma um conjunto de folhas roxas altas, resistentes, de tamanho grande. A 

planta atinge tamanhos de 20-50 cm. Ciclo: 60-90 dias. 

 

 
 

 
Ref. 41836 

Alface var. Lollo Bionda 
Lactuca sativa 

Esta variedade de alface não forma uma cabeça, mas uma roseta aberta com folhas 

fortemente frisadas, de textura firme e crocante, cor verde clara e com uma aparência 

atraente. Atinge cerca de 20 cm de altura. Esta alface, ao ser cortada, pode voltar a 

rebrotar. Ciclo: 40-60 dias. 
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Ref. 41837 

Alface var. Lollo Rossa 
Lactuca sativa 

A alface Lollo Rossa, de crescimento rápido, forma folhas fortemente frisadas, com uma 

textura firme e crocante, de cor arroxeada. Esta alface, ao ser cortada pode voltar a 

rebrotar, sendo utilizadas as suas folhas jovens. Ciclo: 40-60 dias. 

 

 
Ref. 41839 

Alface var. Lollo Rossa Jenny 
Lactuca sativa 

A alface “Lollo Rossa Jenny” é uma alface frisada com uma cabeça compacta. As folhas 

são fortemente frisadas e de cor roxa. Esta alface, ao ser cortada pode voltar a rebrotar, 

sendo utilizadas as suas folhas jovens. Ciclo: 40-60 dias. 

 

 
 

 
Ref. 41835 

Alface var. Red Salad Bowl 
Lactuca sativa 

A alface Red Salad Bowl, do tipo “de cortar ou cut-and-come-again”, possui um conjunto 

de folhas cor roxa-avermelhada, muito vigorosas e com um excelente sabor doce. Estas 

adquirem uma coloração mais intensa com a presença de frio. Ciclo: 40-60 dias. 

 

 
Ref. 41833 

Alface var. Salad Bowl 
Lactuca sativa 

A alface Salad Bow, do tipo “de cortar ou cut-and-come-again” ou folha de carvalho, 

possui um conjunto de folhas verdes, muito vigorosas e decorativas, com um excelente 

sabor doce.  

Ciclo: 40-60 dias 

 

 
Ref. 41850 

Alface var. Saladin 
Lactuca sativa 

A alface iceberg Saladin forma uma cabeça de dimensão média-grande. As suas folhas 

são grossas e crocantes. Variedade de espigamento lento e pouco sensível ao míldio. 

Não é aconselhada para culturas de Outono. Ciclo: 50-70 dias. 

 

 
Ref. 41800 

Alface var. Suzan 
Lactuca sativa 

A Alface Suzan, de tipologia lisa, possui folhas grandes, macias e firmes que formam 

uma cabeça. As folhas são de cor verde e têm um sabor suave e adocicado. A planta 

atinge cerca de 30 cm de altura. É adequada para as culturas de Verão, não espigando 

com facilidade. Ciclo: 60-90 dias. 
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Ref. 41790 

Alface var. Victoria  
Lactuca sativa 

A alface Victoria (sin. Twellose Gele, Excelsior, Blondine), de tipologia lisa, é uma 

variedade de ciclo precoce, com um crescimento rápido. Indicada para sementeiras 

iniciais. Bem adaptada a crescimentos de Inverno. Possui folhas grandes, de cor verde 

clara, que formam uma cabeça.  

 

 
Ref. 41820 

Alface var. Maravilha das 4 Estações  
Lactuca sativa 

A alface maravilha das 4 Estações é uma variedade muito confiável para a Primavera, 

Verão e Outono. As folhas são tenras e muito atractivas, com o rebordo de cor roxa. 

Ciclo: 2-3 meses.  

 

 
Ref. 41810 

Alface var. “Black German” 
Lactuca sativa 

A alface “Black German” deve o seu nome à cor da semente. É precoce, com um ciclo 

de 6-8 semanas. Deverá ser semeada na Primavera.  

 

 

 
Ref. 41690 

Alho Francês var. Lancelot 
Allium ampeloprasum var. porrum 

O alho-francês Lancelot ou Verde Azulado de Outono é bastante resistente e não sofre 

com o Outono /Inverno. Resiste bem às geadas. Atinge cerca de 25 cm de fuste. O alho-

porro ou alho-francês requer um solo fértil e profundamente solto. O transplante deverá 

ocorrer quando as plantas possuírem o diâmetro de um lápis. Para obter hastes longas, 

rectas e brancas, deverá amontoar-se um par de vezes. Prefere locais ensolarados. 

Duração do ciclo: 180-200 dias. 

 

 
Ref. 41695 

Alho Francês var. Gigante de Outono 2 
Allium ampeloprasum var. porrum 

Esta variedade de alho-francês é ideal para a cultura de Outono. É uma planta robusta e 

vigorosa, com um caule espesso. Atinge cerca de 25-30 cm de fuste. O alho-porro ou 

alho-francês requer um solo fértil e profundamente solto. O transplante deverá ocorrer 

quando as plantas possuírem o diâmetro de um lápis. Para obter hastes longas, rectas e 

brancas, deverá amontoar-se um par de vezes. Prefere locais ensolarados. Ciclo: 180-

200 dias. 
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Ref. 42040 

Beldroega 
Portulaca oleracea 

Espécie bastante rústica, que cresce espontaneamente um muitos dos solos 

portugueses, sendo por vezes considerada uma infestante. Produz folhas brilhantes e 

muito saborosas. Deverá ser semeada na Primavera 
 

 

 
Ref. 42030 

Beldroega de Inverno 
Claytonia perfoliata 

Esta espécie tem é bastante resistente a doenças e pragas. Resiste bem às geadas, 

perdendo apenas alguma coloração das folhas. Deverá ser semeada no final do Verão 

com temperaturas do solo não muito altas, pois atrasa a germinação.  

 

 

 
Ref. 41460 

Brócolo var. Calabrese Natalino 
Brassica oleracea 

Variedade tradicional. Prefere o calor e um solo nutritivo e húmido. 

Época de sementeira recomendada*: Fevereiro a Abril (viveiro) 
 

 

 

 
Ref. 41870 

Canónigos var. D'Olanda a seme grosso 
Valerianella locusta 

Esta variedade não é muito susceptível ao frio. As folhas são do tipo ligeiramente 

alongado.  

  

 

 
Ref. 41880 

Canónigos var. Vit 
Valerianella locusta 

Esta variedade não é muito susceptível ao frio. As folhas são de cor verde escura, 

curtas e dispõem-se em forma de roseta.  

 

 
Ref. 41380 

Cardo  
Cynara cardunculus 

O cardo é um vegetal plurianual, muito antigo, originário da área Mediterrânica. A planta 

atinge cerca de 80-150 cm de altura. As folhas do cardo deverão ser previamente 

cozidas antes do consumo. O branqueamento ou estiolamento dos pecíolos, se 

desejado, deve começar a ser feito um ou dois meses antes da colheita. Isto é feito 

amarrando as folhas da planta e embrulhando o feixe dos pecíolos das folhas com um 

papel ou plástico escuro e opaco. Alternativamente, pode-se amontoar terra na base do 

feixe. Ciclo: 120-150 dias. 
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Ref. 41360 

Chicória var. Zuckerhut 
Cichorium intybus var. foliosum 

A variedade zuckerhut, também conhecida por Pão de Açúcar Melhorada, é um vegetal 

típico de Outono/Inverno que pode suportar alguns danos provocados pelo frio. A planta 

atinge cerca de 30-40cm de altura. As suas folhas oblongas podem ser consumidas 

cruas ou cozinhadas. Cresce em muitos tipos de solos e é pouco exigente em 

fertilização. Ciclo: 70-90 dias. 

 

 
Ref. 41470 

Couve chinesa var. Granaat 
Brassica pekinensis 

A couve chinesa Granaat produz folhas grandes, longas e verdes.  A couve chinesa não 

é resistente a geadas e é sensível ao espigamento precoce. Este tipo de couve requer 

um solo nutritivo e húmido, pouco ácido. A sementeira deverá ocorrer de Julho até o 

início de Agosto. A sementeira antecipada aumenta o risco de espigamento precoce. 

 

 
Ref. 41580 

Couve-de-bruxelas var. Groninger  
Brassica oleracea var. Gemmifera 

É um vegetal para o Outono/Inverno. A couve-de-bruxelas deve crescer o mais 

lentamente possível para obter a mais alta qualidade. O solo deverá estar 

continuamente húmido.  

 

 
Ref. 41440 

Couve-flor var. Alpha  
Brassica oleracea var. botrytis 

A Couve-flor Alpha é muito saborosa. Esta variedade produz cabeças grandes, firmes e 

brancas. A variedade Alpha exige um solo fértil. O cultivo precoce minimiza o risco do 

ataque por lagartas e moscas da couve. 

 

 
Ref. 41445 

Couve-flor var. Flora Blanca 
 Brassica oleracea var. botrytis 

A Couve-flor Flora Blanca é uma variedade holandesa antiga.  É uma variedade que 

produz uma cabeça branca e atractiva.  A variedade Flora Blanca é mais adequada para 

o cultivo do Outono, com transplantação no Verão. 

 

 
Ref. 41450 

Couve Kale var. Westlandse Winter 
Brasica oleracea var. acephala 
 

Variedade que produz folhas altas, de cor verde a verde-escura, bastante enrugadas.  
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Ref. 41455 

Couve Kale var. Roter Grünkohl 
Brasica oleracea var. acephala 
 

Variedade que produz folhas altas, de cor roxa, muito atractivas e bastante enrugadas. 

 

 
Ref. 41505 

Couve Kale var. Negra da Toscânia 
Brasica oleracea var. acephala 

Esta variedade produz folhas suculentas, saborosas e verdes escuras. Boa tolerância ao 

frio. 

 

 
Ref. 41570 

Couve Pakchoi TAISAI 
Brassica rapa var. chinensis 

A Couve Pakchoi Taisai é uma brássica de rápido crescimento, oriunda da Ásia Oriental, 

com folhas verde-acizentadas, dispostas em forma de roseta. Os pecíolos e nervuras de 

cor branca são características que definem esta brássica. Ciclo: 40-60 dias. 

 

 

 
Ref. 411490 

Couve Rábano var. Delicatess White 
Brassica oleracea var. gongylodes 

Esta couve-rábano  forma cabeças verdes de polpa branca. É uma cultura de rápido 

crescimento, com um sabor muito agradável, podendo ser consumido cru ou cozinhado. 

Pode ser semeado cedo, pois resiste bem ao espigamento. Requer boa adubação.  

 

 
Ref. 411500 

Couve Rábano var. Superschmelz 
Brassica oleracea var. gongylodes 

Esta variedade de couve-rábano deve ser plantada após a variedade Delicatesse White 

e Blue. As cabeças podem atingir os 2 kg sem se tornarem demasiado lenhosas. A 

couve rábano é pouco sensível ao espigamento, podendo ser plantada cedo. Requer 

boa fertilização.  

 

 
Ref. 411480 

Couve Rábano var. Delicacy Purple 
Brassica oleracea var. gongylodes 

Esta couve-rábano forma bonitas cabeças de cor azul arroxeada, com uma polpa 

branca. É uma cultura de rápido crescimento, com um sabor muito agradável, podendo 

ser consumido cru ou cozinhado. Pode ser semeado cedo, pois resiste bem ao 

espigamento. Requer boa adubação. 
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Ref. 41530 

Couve Repolho var. Bloemendaalse Gele 
Brassica oleracea var. capitata 

O repolho Savoy Bloemendaalse Gele possui uma forma semi-arredondada, de cor 

verde clara, com um sabor excelente. Pode suportar algumas geadas e requer um solo 

húmido e fertilizado. 

 
 

 
Ref. 41520 

Couve Repolho var. Westlandse Putjes 
Brassica oleracea var. capitata 

O repolho Westlandse Putjes possui uma cor verde escura, com folhas bastante frisadas 

em que as folhas superiores não estão completamente fechadas, mas interiormente 

forma um coração redondo. Possui alguma tolerância às geadas. Este tipo de repolho 

requer um solo fertilizado e húmido. 

 

 
Ref. 41560 

Couve Repolho var. Gigante das Hortas 
Brassica oleracea var. capitata 

O repolho gigante das hortas é um repolho de cabeça de forma redonda e muito 

apropriado para armazenamento. Deve ser cultivado em um solo fértil e húmido. 

 

 

 
Ref. 41540 

Couve Repolho var. Roem Van Enkhuizen 2 
Brassica oleracea var. capitata 

O repolho branco Roem Van Enkhuizen é um repolho relativamente rápido e pesado, 

utilizado sobretudo para fazer chucrute. Esta variedade é bastante sensível ao 

rachamento. Deve ser cultivado num solo fértil e húmido.   

 

 
Ref. 411510 

Couve Repolho Roxa var. Rojo tardio de Langedijk 2 
Brassica oleracea var. capitata 

Esta variedade forma um lindo repolho roxo com uma cabeça de forma redonda. Esta 

variedade requer um solo nutritivo e húmido. 

 

 
 

 
Ref. 41550 

Couve Coração var. Filderkraut 
Brassica oleracea var. capitata 

Este é um repolho que se distingue pelo seu excelente sabor. Esta variedade tem um 

sabor suave e pode ser usada para chucrute. A couve-coração Filderkraut é 

relativamente fácil de produzir. Deve ser cultivada em solo fertilizado e húmido, embora 

exija menos do solo do que outras couves repolho. 

Época de sementeira recomendada*: Março-Abril (viveiro) 
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Ref. 41572 

Couve TATSOI 
Brassica rapa var. rosularis 

A Couve Tatsoi constitui uma alternativa à Couve Pak Choi. As folhas redondas e 

grossas são muito crocantes e podem ser consumidas cruas ou cozinhadas. É uma 

planta fácil de produzir, com germinação e crescimento rápido. Pode ser feita por 

sementeira directa ou transplantação que ocorre quando as primeiras folhas surgirem. O 

solo deverá estar sempre húmido, mas sem que fique encharcado. A planta atinge uma 

altura de 10-20 cm. Ciclo: 40-60 dias. 

 

 
Ref. 41020 

Endívia (Frisada) var. Wallonne 
Chicorium endivia 

A endívia Wallonne (sin. President) é uma variedade com folhas finas, precisas e 

frisadas. Ciclo: 90 dias. 

 

 
Ref. 41010 

Endívia var. Number Five 2 
Chicorium endivia 

A Endívia Number Five 2 é das variedades de endívias mais utilizadas. Esta variedade 

forma um “coração” bem preenchido. As folhas são largas e têm um sabor suave.  

Ciclo: 90 dias. 

 

 

 
Ref. 42000 

Erva Armola Rosa ou Espinafre Francês 
Atriplex hortensis 

A Erva Armola (Red Orache), também chamada de Espinafre Francês ou Espinafre da 

Montanha tem folhas roxas e erectas. Contudo, pode ser preparada da mesma forma 

que os espinafres, podendo ser cozinhada ou consumida crua, em saladas. Se a planta 

crescer demasiado apenas se aconselha o consumo das folhas, pois o pecíolo torna-se 

demasiado fibroso. A planta pode atingir a altura de cerca de 100 cm.  

Ciclo: 30-60 dias. 

 

 
Ref. 41990 

Erva Armola Verde ou Espinafre Francês 
Atriplex hortensis 

A Erva Armola Verde (Garden Orache) cresce bem em diversos tipos de solos. Pode ser 

preparada da mesma forma que os espinafres, podendo ser cozinhada ou consumida 

crua, em saladas. Se a planta crescer demasiado apenas se aconselha o consumo das 

folhas, pois o pecíolo torna-se demasiado fibroso. A planta pode atingir a altura de cerca 

de 100 cm. Ciclo: 30-60 dias. 
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Ref. 41935 

Espinafre var. Gigante de Inverno 
Spinacia oleracea 

O espinafre Gigante de Inverno é uma variedade que se adapta ao cultivo de Inverno e 

princípio da Primavera. Produz folhas bastante largas, de cor verde-escuro e é 

extremamente resistente ao frio. Esta variedade, no Verão, tende a espigar. Ciclo: 40-70 

dias. 

 

 
Ref. 41920 

Espinafre var. Gigante Precoce 
Spinacia oleracea 

O espinafre Gigante Precoce é uma variedade com um crescimento rápido, ideal para 

culturas precoces. Não é muito sensível à geada. Ciclo: 30-60 dias. 

 

 
Ref. 41610 

Espinafre Tetragónia ou Espinafre da Nova Zelândia 
Tetragonia tetragonioides 

O espinafre da Nova Zelândia ou Tetragónia pertence à família Portulacaceae e tem um 

aspecto muito diferente do espinafre comum. Estas plantas possuem muito vigor, 

crescendo de forma rasteira. As folhas e os caules podem ser colhidos regularmente e a 

preparação culinária é semelhante ao espinafre regular.  As sementes germinam 

lentamente e preferem as altas temperaturas. Ciclo: 60-80 dias. 

 

 
Ref. 41827 

Mix Alfaces  

O Mix de Alfaces é uma mistura colorida de alfaces babyleafs: “Red salad Bowl”, 

“Suzan”, “Wonder of the Four Year Tides” e “Little Leprechaun”. Possuem um sabor 

suave. As plantas poderão ser colhidas quando atingirem cerca de 10 cm de altura. 

Permitem cerca de 3 cortes.  

 

 
Ref. 41825 

Mix Asiático 
O Mix Asiático é uma deliciosa mistura de pakchoi, mizuna e mostarda, de sabor 

picante. A colheita poderá ser feita aproximadamente 3-4 semanas, quando as plantas 

possuem cerca de 10 cm de altura. As plantas permitem cerca de 3 cortes. 

 

 
Ref. 41725 

Mizuna 
Brassica rapa subsp. campestris 

A Mizuna é uma hortaliça cultivada extensivamente no Japão. As suas folhas mais 

jovens podem ser consumidas cruas em saladas e as outras folhas normalmente são 

consumidas cozidas ou refogadas. O seu sabor é moderadamente picante. A planta 

normalmente rebrota após a colheita das folhas, permitindo que sejam feitas várias 

colheitas. Apresenta alguma tolerância à geada. É uma cultura típica de Primavera. As 

plantas espigam muito cedo durante o Verão.  As folhas podem ficar amarelas quando a 

fertilização é insuficiente. Ciclo: 30-50 dias. 
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Ref. 41032 

Mostarda var. Golden Frills 
Brassica juncea 

A Mostarda Golden Frills apresenta folhas finas, verdes, frescas e com um sabor 

picante. A planta atinge cerca de 30-40cm. Boa resistência ao frio. Ciclo: 45-60 dias. 

 

 
Ref. 41035 

Mostarda var. Purple Frills 
Brassica juncea 

A Mostarda Purple Frills apresenta folhas finas, arroxeadas, frescas e com um sabor 

picante. A planta atinge cerca de 30-40cm. Boa resistência ao frio. Ciclo: 45-60 dias. 

 

 
Ref. 41575 

Mostarda var. Red Giant 
Brassica juncea 

Também chamada de Mostarda Asiática, é uma planta com 20-30 cm de altura que 

produz folhas redondas, de cor roxa ligeiramente com matizes verdes, muito tenras 

e picantes. Pode suportar bem as geadas e permite uma rápida produção e por longos 

períodos. Prefere locais ensolarados. Ciclo: 40-60 dias. 

 

 
Ref. 41720 

Nabiça var. Namenia 
Brassica rapa 

Esta nabiça produz folhas saborosas, grandes e macias, tendo um curto período de 

crescimento. É um vegetal típico de Primavera.  As plantas espigam muito cedo durante 

o Verão.  As folhas podem ficar amarelas se houver uma fertilização insuficiente. Ciclo: 

30-50 dias 

 

 
Ref. 41760 

Rúcula Cultivada var. Esmée 
Eruca sativa 

A rúcula cultivada Esmée é uma variedade criada pela De Bolster. A rúcula Esmée 

possui umas bonitas folhas dentadas. Tem um sabor a noz picante, mas não amargo. 

As jovens folhas podem ser cortadas rente ao solo ou arrancadas pela raiz. O coração 

da planta deverá permanecer intacto se se pretender várias colheitas. A planta atinge 

cerca de 15 cm de altura. O risco de danos causados pela geada é baixo. Ciclo: 20-40 

dias. 

 

 
Ref. 41765 

Rúcula Selvagem 
Diplotaxis tenuifolia 

A rúcula selvagem demora mais tempo a germinar do que a rúcula cultivada, sendo 

desejável uma temperatura do solo de cerca de 20ºC.É importante fazer uma boa 

preparação da cama da semente (solo de estrutura homogénea, com poucos e 

pequenos torrões). As folhas podem ser colhidas durante um longo período. O coração 

da planta deve permanecer intacto se se pretender várias colheitas. 
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