
Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

www.aopaagroecologia.org
aopaagroecologia@gmail.com

 (41) 3666-8426



Sumário

08

11
12

10

13
15
16
18
20
21
22
23
25

28
29

03

06
07

04
Abobrinha Italiana
Abobrinha Caserta
Abóbora Menina Brasileira
Abóbora Menina Gigante
Abóbora canhão
Alface Repolhuda Roxa
Alface Roxa
Alface Crespa Mimosa
Alface Crioula
Cenoura Caipira
Cenoura Crioula
Cebola
Couve Manteiga
Couve Georgia
Couve-Chinesa
Ervilha Vagem Crioula
Ervilha de Grão
F. Vagem Macarrão Trep. (branco)
Feijão Olho de Pombo
Feijão Guandú
Moranga Exposição
Melancia Vermelha
Melancia Amarela
Milho Pipoca
Milho Doce
Melão
Pepino Caipira
Quiabo
Repolho Louco de Verão
Rúcula
Salsa
Tomate Tipo Salada

26

31
33
34
36
37
39
41
43
45
47
49
51

1



www.aopaagroecologia.org telefone: (41) 3666-8426

Cucurbita pepo

ABOBRINHA ITALIANA

ABOBRINHA CASERTA

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

Cucurbita pepo L. 

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

Cucurbita pepo L. 
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Abobrinha italiana

Nome popular: Abobrinha italiana, abobrinha verde, 
abobrinha.

Nome cientíco: Cucurbita pepo L. 

Época e regiões para plantio – Desenvolve-se melhor sob 
temperaturas amenas (entre 15° e 25°C). Temperaturas 
elevadas podem prejudicar a polinização. Não tolera 
geadas.

Descrição – Seus frutos são de fácil digestão, ricos em 
niacina, e fonte de vitaminas do complexo B. As 
abobrinhas são produzidas de forma semelhante à 
abóbora, mas são colhidas ainda imaturas (verdes). 
Podem ser semeadas diretamente no local de plantio ou 
em bandejas para transplante. Mas cuidado: são sensíveis 
ao transplantio, já que suas raízes não se recuperam 
depois de danicadas. A cultura é sensível ao excesso de 
água no solo. O início da colheita dependerá da cultivar 
escolhida e do ponto de maturação exigido pelo 
consumidor.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

ABOBRINHA ITALIANA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

SET./MAIO AGO./MAIO MAR./OUT. ANO TODO ABR./AGO. 45/60 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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ABOBRINHA CASERTA

Nome popular: Abobrinha Caserta, Abobrinha de tronco

Nome cientíco: Cucurbita pepo L. 

Época e regiões para plantio – Desenvolve-se melhor sob 
temperaturas amenas (entre 15° e 25°C). Temperaturas 
elevadas podem prejudicar a polinização. Não tolera 
geadas.

Descrição – Seus frutos são de fácil digestão, ricos em 
niacina, e fonte de vitaminas do complexo B. As 
abobrinhas são produzidas de forma semelhante à 
abóbora, mas são colhidas ainda imaturas (verdes). 
Podem ser semeadas diretamente no local de plantio ou 
em bandejas para transplante. Mas cuidado: são sensíveis 
ao transplantio, já que suas raízes não se recuperam 
depois de danicadas. A cultura é sensível ao excesso de 
água no solo. O início da colheita dependerá da cultivar 
escolhida e do ponto de maturação exigido pelo 
consumidor.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

ABOBRINHA CASERTA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

SET./MAIO AGO./MAIO MAR./OUT. ANO TODO ABR./AGO. 45/60 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Cucurbita

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

ABÓBORA MENINA BRASILEIRA

ABÓBORA MENINA GIGANTE 

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

ABÓBORA CANHÃO

ABÓBORA VARIEDADE SEM TERRA 

Cucurbita moschata

Cucurbita maxima

Cucurbita moschata

Cucurbita moschata
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Abóbora menina brasileira

Nome popular: Abóbora menina brasileira

Nome cientíco: Cucurbita moschata

Época e regiões para plantio – É favorecida por 
temperaturas elevadas. Tolera temperaturas 
amenas (entre 15° e 25°C), mas não resiste a geadas. Dias 
curtos, com menor exposição do Sol, 
favorecem a oração feminina, resultando em maior 
produtividade. Em regiões de inverno suave, 
é possível plantar o ano todo, desde que haja irrigação.

Descrição – É uma cultura tipicamente tropical com frutos 
ricos em vitamina A. Também fornece 
vitaminas do complexo B, cálcio e fósforo. Na mesma 
planta encontram-se ores femininas (que 
originam os frutos) e masculinas (que fornecem o pólen). 
Para boa produtividade e frutos sem 
deformações, é necessária a presença de abelhas para a 
polinização. Os tipos mais encontrados 
são: seca (frutos grandes), baianinha (casca rajada) e 
japonesa ou cabotiá (casca verde-escuro). 
No caso das abóboras híbridas (cabotiá), para o 
pegamento dos frutos, é preciso que outra espécie, 
plantada 15 dias antes do híbrido, forneça o pólen ou 
seja aplicado hormônio sintético nas ores.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

ABÓBORA MENINA BRASILEIRA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

OUT./FEV. SET./MAR. MAR./OUT. ANO TODO ABR./AGO. 90/120 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Abóbora menina GIGANTE

Nome popular: Abóbora menina gigante

Nome cientíco: Cucurbita maxima

Época e regiões para plantio – É favorecida por 
temperaturas elevadas. Tolera temperaturas 
amenas (entre 15° e 25°C), mas não resiste a geadas. Dias 
curtos, com menor exposição do Sol, 
favorecem a oração feminina, resultando em maior 
produtividade. Em regiões de inverno suave, 
é possível plantar o ano todo, desde que haja irrigação.

Descrição – É uma cultura tipicamente tropical com frutos 
ricos em vitamina A. Também fornece 
vitaminas do complexo B, cálcio e fósforo. Na mesma 
planta encontram-se ores femininas (que 
originam os frutos) e masculinas (que fornecem o pólen). 
Para boa produtividade e frutos sem 
deformações, é necessária a presença de abelhas para a 
polinização. Os tipos mais encontrados 
são: seca (frutos grandes), baianinha (casca rajada) e 
japonesa ou cabotiá (casca verde-escuro). 
No caso das abóboras híbridas (cabotiá), para o 
pegamento dos frutos, é preciso que outra espécie, 
plantada 15 dias antes do híbrido, forneça o pólen ou 
seja aplicado hormônio sintético nas ores.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

ABÓBORA MENINA GIGANTE

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

OUT./FEV. SET./MAR. MAR./OUT. ANO TODO ABR./AGO. 90/120 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Abóbora canhão

Nome popular: Abóbora canhão

Época e regiões para plantio – É favorecida por 
temperaturas elevadas. Tolera temperaturas 
amenas (entre 15° e 25°C), mas não resiste a geadas. Dias 
curtos, com menor exposição do Sol, 
favorecem a oração feminina, resultando em maior 
produtividade. Em regiões de inverno suave, 
é possível plantar o ano todo, desde que haja irrigação.

Descrição – É uma cultura tipicamente tropical com frutos 
ricos em vitamina A. Também fornece 
vitaminas do complexo B, cálcio e fósforo. Na mesma 
planta encontram-se ores femininas (que 
originam os frutos) e masculinas (que fornecem o pólen). 
Para boa produtividade e frutos sem 
deformações, é necessária a presença de abelhas para a 
polinização. Os tipos mais encontrados 
são: seca (frutos grandes), baianinha (casca rajada) e 
japonesa ou cabotiá (casca verde-escuro). 
No caso das abóboras híbridas (cabotiá), para o 
pegamento dos frutos, é preciso que outra espécie, 
plantada 15 dias antes do híbrido, forneça o pólen ou 
seja aplicado hormônio sintético nas ores.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

ABÓBORA CANHÃO

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

OUT./FEV. SET./MAR. MAR./OUT. ANO TODO ABR./AGO. 90/120 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Lactuca sativa

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

ALFACE REPOLHUDA ROXA

ALFACE ROXA

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

ALFACE CRESPA MIMOSA

ALFACE CRESPA

 Lactuca sativa var. crispa
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ALFACE PEQUENA 

ALFACE CRIOULA BIO RAINHA

 Lactuca sativa var. crispa

 Lactuca sativa var. crispa

 Lactuca sativa var. crispa

 Lactuca sativa 

 Lactuca sativa 
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ALFACE REPOLHUDA ROXA

Nome popular: Alface repolhuda roxa

Época e regiões para plantio – Pode ser cultivada durante 
o ano todo, em todas as regiões do 
Brasil, a depender da cultivar escolhida, já que existem 
variedades adaptadas a climas mais 
quentes e outras para plantio em regiões de clima 
ameno.

Descrição – É uma hortaliça de folhas comestíveis. As 
folhas podem ser lisas ou crespas, com ou 
sem formação de cabeça. Também existem alfaces com 
folhas roxas ou folhas bem recortadas. É 
uma importante fonte de sais minerais, principalmente de 
cálcio e de vitaminas, especialmente a 
vitamina A. A alface deve ser colhida antes do início do 
pendoamento (emissão do pendão oral), 
momento em que as folhas começam a apresentar um 
sabor amargo característico. O plantio em 
local denitivo é feito por mudas semeadas em bandejas 
ou copinhos.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

ALFACE REPOLHUDA ROXA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

ANO TODO ANO TODO ANO TODO ANO TODO ANO TODO 50/70 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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ALFACE ROXA

Nome popular: Alface roxa

Época e regiões para plantio – Pode ser cultivada durante 
o ano todo, em todas as regiões do 
Brasil, a depender da cultivar escolhida, já que existem 
variedades adaptadas a climas mais 
quentes e outras para plantio em regiões de clima 
ameno.

Descrição – É uma hortaliça de folhas comestíveis. As 
folhas podem ser lisas ou crespas, com ou 
sem formação de cabeça. Também existem alfaces com 
folhas roxas ou folhas bem recortadas. É 
uma importante fonte de sais minerais, principalmente de 
cálcio e de vitaminas, especialmente a 
vitamina A. A alface deve ser colhida antes do início do 
pendoamento (emissão do pendão oral), 
momento em que as folhas começam a apresentar um 
sabor amargo característico. O plantio em 
local denitivo é feito por mudas semeadas em bandejas 
ou copinhos.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

ALFACE ROXA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

ANO TODO ANO TODO ANO TODO ANO TODO ANO TODO 50/70 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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ALFACE CRESPA MIMOSA

Nome popular: Alface crespa mimosa

Época e regiões para plantio – Pode ser cultivada durante 
o ano todo, em todas as regiões do 
Brasil, a depender da cultivar escolhida, já que existem 
variedades adaptadas a climas mais 
quentes e outras para plantio em regiões de clima 
ameno.

Descrição – É uma hortaliça de folhas comestíveis. As 
folhas podem ser lisas ou crespas, com ou 
sem formação de cabeça. Também existem alfaces com 
folhas roxas ou folhas bem recortadas. É 
uma importante fonte de sais minerais, principalmente de 
cálcio e de vitaminas, especialmente a 
vitamina A. A alface deve ser colhida antes do início do 
pendoamento (emissão do pendão oral), 
momento em que as folhas começam a apresentar um 
sabor amargo característico. O plantio em 
local denitivo é feito por mudas semeadas em bandejas 
ou copinhos.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

ALFACE CRESPA MIMOSA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

ANO TODO ANO TODO ANO TODO ANO TODO ANO TODO 50/70 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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ALFACE CRIOULA

Nome popular: Alface crioula

Época e regiões para plantio – Pode ser cultivada durante 
o ano todo, em todas as regiões do 
Brasil, a depender da cultivar escolhida, já que existem 
variedades adaptadas a climas mais 
quentes e outras para plantio em regiões de clima 
ameno.

Descrição – É uma hortaliça de folhas comestíveis. As 
folhas podem ser lisas ou crespas, com ou 
sem formação de cabeça. Também existem alfaces com 
folhas roxas ou folhas bem recortadas. É 
uma importante fonte de sais minerais, principalmente de 
cálcio e de vitaminas, especialmente a 
vitamina A. A alface deve ser colhida antes do início do 
pendoamento (emissão do pendão oral), 
momento em que as folhas começam a apresentar um 
sabor amargo característico. O plantio em 
local denitivo é feito por mudas semeadas em bandejas 
ou copinhos.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

ALFACE CRIOULA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

ANO TODO ANO TODO ANO TODO ANO TODO ANO TODO 50/70 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Daucus carota

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

CENOURA CAIPIRA 

CENOURA BRASILIA BN

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE

CENOURA CRIOULA DA LAPA

Daucus carota
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cenoura caipira

Nome popular: Cenoura caipira

Época e regiões para plantio – A faixa ideal para uma 
germinação rápida e uniforme das sementes 
é de 20º a 30ºC. Para cultivares de verão, baixas 
temperaturas no campo induzem as plantas a 
orescerem, o que só é desejável para produtores de 
sementes. Deve-se atentar à adequação da 
cultivar com o clima na época de plantio. 

Descrição – A cenoura é uma planta cuja parte 
comestível é a raiz tuberosa de cor alaranjada. Tem 
alto teor de betacaroteno, substância necessária à 
produção de vitamina A pelo nosso organismo. 
Também fornece cálcio, sódio e potássio. O solo deve ser 
bem fofo, sem qualquer obstáculo ao 
crescimento das raízes, para que não ocorram 
deformações. O amarelecimento e o secamento das 
folhas mais velhas e o arqueamento das folhas mais novas 
são indicativos do ponto de colheita.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

CENOURA CAIPIRA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

NOV./JAN. OUT./MAR. OUT./MAR. OUT./MAR. OUT./MAR. 85/100 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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cenoura cRIOULA

Nome popular: Cenoura crioula

Época e regiões para plantio – A faixa ideal para uma 
germinação rápida e uniforme das sementes 
é de 20º a 30ºC. Para cultivares de verão, baixas 
temperaturas no campo induzem as plantas a 
orescerem, o que só é desejável para produtores de 
sementes. Deve-se atentar à adequação da 
cultivar com o clima na época de plantio. 

Descrição – A cenoura é uma planta cuja parte 
comestível é a raiz tuberosa de cor alaranjada. Tem 
alto teor de betacaroteno, substância necessária à 
produção de vitamina A pelo nosso organismo. 
Também fornece cálcio, sódio e potássio. O solo deve ser 
bem fofo, sem qualquer obstáculo ao 
crescimento das raízes, para que não ocorram 
deformações. O amarelecimento e o secamento das 
folhas mais velhas e o arqueamento das folhas mais novas 
são indicativos do ponto de colheita.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

CENOURA CRIOULA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

NOV./JAN. OUT./MAR. OUT./MAR. OUT./MAR. OUT./MAR. 85/100 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Allium cepa

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

CEBOLA

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Allium cepa L.
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cebola

Nome popular: Cebola

Época e regiões para plantio – De modo geral, não forma 
bulbos em dias com duração inferior a 
10 horas de luz. Os bulbos crescem e amadurecem mais 
rapidamente sob temperaturas altas. 
Mas a alta temperatura não tem efeito, se as horas de luz 
diárias exigidas não forem sucientes. 
Plantas expostas a um período prolongado de frio são 
induzidas a orescer, o que é desejável 
somente a produtores de sementes.

Descrição – É planta originária da Ásia, sendo que a parte 
utilizável é um bulbo originado de folhas 
carnosas. É rica em vitaminas do complexo B, 
principalmente B1 e B2, e vitamina C. Pode ser 
semeada em local denitivo e em bandejas ou 
sementeiras para posterior transplante das mudas. 
O plantio também pode ser feito por bulbinhos, colhidos 
com 1 a 3 centímetros de diâmetro. 
Existe no mercado cultivares adaptadas a períodos de 
dias mais curtos e mais longos, de ciclo 
curto, mediano e longo.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

CEBOLA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

JUL./AGO. FEV./MAIO FEV./ABR. FEV./MAIO FEV./MAIO 120/180 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Allium cepa L.

Allium
cepa
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Brassica oleracea

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

COUVE MANTEIGA

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Brassica oleracea L.
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COUVE CONTESTADO 

COUVE GEORGIA

COUVE CHINESA

Brassica oleracea L.

Brassica oleracea L.
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COUVE MANTEIGA

Nome popular: Couve manteiga

Época e regiões para plantio – A couve é uma cultura 
típica dos períodos de outono e inverno, 
apresentando certa tolerância ao calor. Pode ser 
plantada durante o ano todo, mas as épocas mais 
indicadas por região estão descritas abaixo.

Descrição –  Apresenta caule ereto e emite novas folhas 
continuamente ao redor do caule. É muito 
rica em nutrientes, especialmente cálcio, ferro e vitaminas 
A, C, K e B5. Propaga-se por semente 
ou por plantio do broto lateral. Essa é a forma de 
propagação mais comum. A cultura é bastante 
exigente em boro e molibdênio. de ciclo 
curto, mediano e longo.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

COUVE MANTEIGA 

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

FEV./JUL. FEV./JUL. ABR./AGO. FEV./JUL. ABR./JUL. 80/90 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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COUVE GEORGIA

Nome popular: Couve georgia

Época e regiões para plantio – A couve é uma cultura 
típica dos períodos de outono e inverno, 
apresentando certa tolerância ao calor. Pode ser 
plantada durante o ano todo, mas as épocas mais 
indicadas por região estão descritas abaixo.

Descrição –  Apresenta caule ereto e emite novas folhas 
continuamente ao redor do caule. É muito 
rica em nutrientes, especialmente cálcio, ferro e vitaminas 
A, C, K e B5. Propaga-se por semente 
ou por plantio do broto lateral. Essa é a forma de 
propagação mais comum. A cultura é bastante 
exigente em boro e molibdênio. de ciclo 
curto, mediano e longo.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

COUVE GEORGIA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

FEV./JUL. FEV./JUL. ABR./AGO. FEV./JUL. ABR./JUL. 80/90 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Brassica oleracea L.

Brassica
oleracea
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

COUVE CHINESA

Nome popular: Couve-chinesa ou repolho chinês, 
chamada erroneamente de acelga.

Época e regiões para plantio – A couve é uma cultura 
típica dos períodos de outono e inverno, 
apresentando certa tolerância ao calor. Pode ser 
plantada durante o ano todo, mas as épocas mais 
indicadas por região estão descritas abaixo.

Descrição –  Apresenta caule ereto e emite novas folhas 
continuamente ao redor do caule. É muito 
rica em nutrientes, especialmente cálcio, ferro e vitaminas 
A, C, K e B5. Propaga-se por semente 
ou por plantio do broto lateral. Essa é a forma de 
propagação mais comum. A cultura é bastante 
exigente em boro e molibdênio. de ciclo 
curto, mediano e longo.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

COUVE CHINESA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

ANO TODO ANO TODO MAR./MAIO MAR./MAIO * 60/70 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Brassica pekinensis (Lou.).

Brassica
oleracea

* Não recomendável 
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Phaseolus vulgares 
 

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

ERVILHA VAGEM CRIOULA 

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Pisum sativum L.

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr
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ERVILHA DE GRÃO Pisum sativum L.

Pisum sativum
+

F. VAGEM MACARRÃO TREP. (BRANCO) Phaseolus vulgares 
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

ERVILHA VAGEM CRIOULA 

Nome popular: Ervilha vagem crioula

Época e regiões para plantio – Exige temperaturas 
amenas a frias (de 25ºC para baixo), adaptandose às 
condições dos períodos de outono e inverno das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para não 
prejudicar a qualidade dos grãos secos, não devem 
ocorrer chuvas no início da colheita. 

Descrição –  A ervilha é uma planta semelhante a feijão-
vagem. Produz grãos tanto para a agroindústria 
(cultivares para debulhar, que geram grãos secos e 
verdes) quanto para consumo em vagem comestível. As 
ervilhas são hortaliças muito nutritivas e fornecem boa 
quantidade de vitaminas A, C e B, minerais e bras. A 
semeadura é feita diretamente no local denitivo, pois 
não tolera o transplante. Para a produção de vagens 
comestíveis, a colheita deve se iniciar de 60 a 100 
dias após o plantio, com os grãos ainda em 
desenvolvimento, dependendo da cultivar.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

ERVILHA VAGEM CRIOULA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

ABR./MAIO * ABR./MAIO * 60/70 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Pisum sativum L.

Pisum
sativum

* Não recomendável 

ABR./MAIO
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

ERVILHA DE GRÃO

Nome popular: Ervilha de grão

Época e regiões para plantio – Exige temperaturas 
amenas a frias (de 25ºC para baixo), adaptandose às 
condições dos períodos de outono e inverno das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para não 
prejudicar a qualidade dos grãos secos, não devem 
ocorrer chuvas no início da colheita. 

Descrição –  A ervilha é uma planta semelhante a feijão-
vagem. Produz grãos tanto para a agroindústria 
(cultivares para debulhar, que geram grãos secos e 
verdes) quanto para consumo em vagem comestível. As 
ervilhas são hortaliças muito nutritivas e fornecem boa 
quantidade de vitaminas A, C e B, minerais e bras. A 
semeadura é feita diretamente no local denitivo, pois 
não tolera o transplante. Para a produção de vagens 
comestíveis, a colheita deve se iniciar de 60 a 100 
dias após o plantio, com os grãos ainda em 
desenvolvimento, dependendo da cultivar.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

ERVILHA DE GRÃO

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

ABR./MAIO * ABR./MAIO * 60/70 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Pisum sativum L.

Pisum
sativum

* Não recomendável 

ABR./MAIO
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

F. VAGEM MACARRÃO TREP. (BRANCO)

Nome popular: F. vagem macarrão trep. (branco) 

Época e regiões para plantio – Exige temperaturas 
amenas a frias (de 25ºC para baixo), adaptandose às 
condições dos períodos de outono e inverno das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para não 
prejudicar a qualidade dos grãos secos, não devem 
ocorrer chuvas no início da colheita. 

Descrição –  A ervilha é uma planta semelhante a feijão-
vagem. Produz grãos tanto para a agroindústria 
(cultivares para debulhar, que geram grãos secos e 
verdes) quanto para consumo em vagem comestível. As 
ervilhas são hortaliças muito nutritivas e fornecem boa 
quantidade de vitaminas A, C e B, minerais e bras. A 
semeadura é feita diretamente no local denitivo, pois 
não tolera o transplante. Para a produção de vagens 
comestíveis, a colheita deve se iniciar de 60 a 100 
dias após o plantio, com os grãos ainda em 
desenvolvimento, dependendo da cultivar.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

F. VAGEM MACARRÃO TREP. (BRANCO)

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

ABR./MAIO * ABR./MAIO * 60/70 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Phaseolus vulgares 

Phaseolus
vulgares

* Não recomendável 

ABR./MAIO



www.aopaagroecologia.org telefone: (41) 3666-8426

Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

FEIJÃO OLHO DE POMBO

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Vigna unguiculata 

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr
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FEIJÃO CATADOR UN. ESCURO Vigna unguiculata 

FEIJÃO CATADOR UNICOLOR

FEIJÃO CATADOR UM. CLARO 

FEIJÃO CATADOR RAJADO 

Vigna unguiculata 

Vigna unguiculata 

Vigna unguiculata 

Vigna unguiculata 

FEIJÃO GUANDÚ Cajanus cajan
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

FEIJÃO OLHO DE POMBO 

Nome popular: Feijão olho de pombo

Época e regiões para plantio – Não tolera baixas 
temperaturas e geadas, desenvolvendo-se melhor 
sob temperaturas amenas (entre 15° e 25°C) a altas. Em 
regiões com inverno ameno, é possível 
o plantio durante o ano todo.

Descrição – O feijão é rico em proteína, importante para 
a formação dos músculos. Possui 
cultivares de três tipos: grupo macarrão (vagem 
cilíndricas), grupo manteiga (vagens achatadas) e 
as do grupo rasteiro (vagem cilíndrica e planta de 
crescimento determinado). Deve ser semeado 
diretamente no local denitivo de plantio. Temperaturas 
extremas (calor ou frio excessivo) podem 
provocar queda de ores ou vagens deformadas pela 
deciência na polinização. O ponto de colheita 
ideal é quando as vagens atingem o máximo de 
desenvolvimento, antes de se tornarem brosas.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

FEIJÃO OLHO DE POMBO

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

SET./MAR. ANO TODO MAR./AGO. 60/70 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Vigna unguiculata

Vigna
unguiculata

AGO./MAR. ABR./JUL.
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular: Feijão guandú

Época e regiões para plantio – Não tolera baixas 
temperaturas e geadas, desenvolvendo-se melhor 
sob temperaturas amenas (entre 15° e 25°C) a altas. Em 
regiões com inverno ameno, é possível 
o plantio durante o ano todo.

Descrição – O feijão é rico em proteína, importante para 
a formação dos músculos. Possui 
cultivares de três tipos: grupo macarrão (vagem 
cilíndricas), grupo manteiga (vagens achatadas) e 
as do grupo rasteiro (vagem cilíndrica e planta de 
crescimento determinado). Deve ser semeado 
diretamente no local denitivo de plantio. Temperaturas 
extremas (calor ou frio excessivo) podem 
provocar queda de ores ou vagens deformadas pela 
deciência na polinização. O ponto de colheita 
ideal é quando as vagens atingem o máximo de 
desenvolvimento, antes de se tornarem brosas.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

FEIJÃO GUANDÚ

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

SET./MAR. ANO TODO MAR./AGO. 60/70 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Cajanus cajan

Vigna
unguiculata

AGO./MAR. ABR./JUL.

FEIJÃO GUANDÚ
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Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

MORANGA EXPOSIÇÃO 

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Cucurbita maxima Duch.

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

30

MORANGA GOMO COM BICO Cucurbita maxima Duch.

MORANGA GUARANI Cucurbita maxima Duch.

Curcúbita máxima 
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular: Moranga exposição

Época e regiões para plantio – São mais tolerantes que as 
abóboras em relação a temperaturas mais 
baixas e menos tolerante ao excesso de chuvas. É uma 
planta de clima quente, mas tolera temperaturas 
amenas (entre 15° a 25°C). São geralmente plantadas 
durante a primavera-verão.

Descrição – Os frutos da moranga são ricos em vitamina A 
e carboidratos. É uma cultura que se 
adapta a vários tipos de solo, sendo a condução da 
lavoura semelhante à de abóbora. Assim como 
as abóboras, pode ser plantada em local denitivo (2 a 3 
sementes por cova), ou por transplante 
de mudas semeadas em bandejas ou copinhos. Deve-se 
tomar o cuidado para não danicar as 
raízes no momento do transplante. Os frutos possuem 
polpa e casca alaranjadas e seus gomos 
são destacados. 

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

MORANGA EXPOSIÇÃO

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

SET./DEZ. MAR./JUN. 120/150 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Cucurbita maxima Duch.

Curcúbita
máxima

*

moranga exposição

SET./DEZ. SET./DEZ.
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Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

MELANCIA REDONDA VERMELHA

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Citrullus lanatus

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

32

MELANCIA REDONDA AMARELA

Citrullus lanatus

Citrullus lanatus
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular: Melancia vermelha

Época e regiões para plantio – Exige temperaturas 
elevadas e não tolera frio nem geadas. Em regiões 
de baixa altitude e com irrigação como as observadas no 
Centro-Oeste, a melancia também pode ser 
plantada nos períodos de outono e inverno, utilizando-se 
irrigação para formar frutos de alta qualidade.

Descrição – É rica em vitamina A e vitamina C. Possui 
ores femininas (que originarão o fruto) 
e masculinas (que fornecem o pólen) na mesma planta. É 
essencial a presença de abelhas para 
que o fruto que bem formado. Dias quentes e secos 
originam frutos mais doces. Há cultivares 
de formato alongado, globular (a mais comum), sem 
sementes e de tamanho mini. A melancia 
deve ser colhida quando a casca em contato com o solo 
mudar da cor verde esbranquiçado para 
amarelo.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

MELANCIA VERMELHA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

SET./JAN. MAR./SET. 85/90 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Citrullus lanatus

Citrullus 
lanatus

ABR./AGO.

MELANCIA VERMELHA 

AGO./MAR. SET./DEZ.
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular: Melancia amarela

Época e regiões para plantio – Exige temperaturas 
elevadas e não tolera frio nem geadas. Em regiões 
de baixa altitude e com irrigação como as observadas no 
Centro-Oeste, a melancia também pode ser 
plantada nos períodos de outono e inverno, utilizando-se 
irrigação para formar frutos de alta qualidade.

Descrição – É rica em vitamina A e vitamina C. Possui 
ores femininas (que originarão o fruto) 
e masculinas (que fornecem o pólen) na mesma planta. É 
essencial a presença de abelhas para 
que o fruto que bem formado. Dias quentes e secos 
originam frutos mais doces. Há cultivares 
de formato alongado, globular (a mais comum), sem 
sementes e de tamanho mini. A melancia 
deve ser colhida quando a casca em contato com o solo 
mudar da cor verde esbranquiçado para 
amarelo.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

MELANCIA AMARELA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

SET./JAN. MAR./SET. 85/90 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Citrullus lanatus

Citrullus 
lanatus

ABR./AGO.

MELANCIA AMARELA

AGO./MAR. SET./DEZ.
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MILHO PIPOCA 

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Zea mays 

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr
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MILHO SUPER DOCE 

Zea mays 

MILHO 8 CARREIRA

Zea mays 

Zea mays 
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular: Milho pipoca

Época e regiões para plantio – Desenvolve-se bem em 
regiões de clima quente e ameno, sendo 
prejudicada pelo frio e geada. Onde não há inverno 
rigoroso, pode ser plantado o ano todo.

Descrição – Produz em vários tipos de solo, porém é 
exigente em adubação com 
zinco e magnésio, devendo ser bem adubado. Essa 
cultura é uma ótima opção para rotação 
de culturas com as demais hortaliças. 

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

MILHO PIPOCA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

AGO./FEV. OUT./MAR. 80/110 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Zea mays 

Zea
mays

MAR./MAIO

milho pipoca

SET./DEZ. SET./JAN.
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular: Milho doce

Época e regiões para plantio – Desenvolve-se bem em 
regiões de clima quente e ameno, sendo 
prejudicada pelo frio e geada. Onde não há inverno 
rigoroso, pode ser plantado o ano todo.

Descrição – É o milho colhido em estágio ainda imaturo 
(verde). As espigas são verde-claras 
e os grãos amarelados. Produz em vários tipos de solo, 
porém é exigente em adubação com 
zinco e magnésio, devendo ser bem adubado. Essa 
cultura é uma ótima opção para rotação 
de culturas com as demais hortaliças. Existem cultivares 
para colheita de milho-doce e para 
colheita de milho-verde O milho-doce possui grãos ricos 
em açúcar, enquanto os grãos de 
milho-verde são ricos em amido.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

MILHO DOCE

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

AGO./FEV. OUT./MAR. 80/110 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Zea mays 

Zea
mays

MAR./MAIO

milho DOCE

SET./DEZ. SET./JAN.
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Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

MELÃO 

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Cucumis melo

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr
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Cucumis melo
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular: Melão

Época e regiões para plantio – É uma planta de clima 
quente e todas as fases de desenvolvimento 
da planta são prejudicadas por baixas temperaturas 
(temperatura mínima ideal é em torno de 
20°C). Não tolera frio nem geadas. Dias e noites quentes e 
baixa umidade relativa do ar são as 
condições ideais para essa cultura.

Descrição –  A planta é muito parecida com a da 
melancia. As cultivares de melão estão distribuídas 
em dois grupos: inodorus (de casca rme e polpa 
usualmente branca), e aromáticos (de casca 
mais frágil e com aroma e sabor mais fortes). É uma 
cultura exigente em adubação. Pode ser 
plantada por mudas feitas em bandejas ou copinhos. É 
necessário girar os frutos, expondo toda a 
superfície à luz do sol para obter uma cor mais uniforme.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

MELÃO

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

* MAR./SET. 80/120 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Cucumis melo L.

Cucumis
melo

ABR./AGO.

melão

SET./FEV. SET./DEZ.
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Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

PEPINO CAIPIRA

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Cucumis sativus

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr
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Cucumis sativus 
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular: Pepino caipira

Época e regiões para plantio – É uma cultura de clima 
quente, e se adapta a temperaturas 
amenas (entre 15° e 25°C). Frio e geada prejudicam e 
podem até destruir a cultura. No inverno 
não muito rigoroso pode ser cultivada em casas de 
vegetação (estufa), podendo se beneciar dos 
melhores preços no mercado.

Descrição – É uma planta da mesma família da abóbora 
e do chuchu. Pode ser trepadeira se tiver 
suporte. Em geral, necessita de abelhas para polinizar e 
formar os frutos. Há cultivares, entretanto, 
que produzem frutos sem a necessidade de polinização. 
Atualmente são encontrados cinco tipos 
de pepino do mercado: grupo Caipira, grupo Aodai, 
grupo Japonês, grupo Holandês (Beith-alpha) 
e grupo Agroindustrial (usado na fabricação de picles). 
Adapta-se melhor em solos arenosos e ricos 
em adubação orgânica. Pode ser plantado via semente 
em local denitivo ou por mudas, semeadas 
em bandejas. Deve-se ralear os frutinhos mal formados 
logo que o problema ocorrer.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

PEPINO CAIPIRA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

ANO TODO 45/60 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Cucumis sativus

Cucumis
sativus

ABR./SET.

PEPINO CAIPIRA

SET./FEV. JUL./NOV.SET./FEV.
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Faça seu pedido pelo telefone: (41) 3666-8426

QUIABO

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Abelmoschus esculentus

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr
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Abelmoschus esculentus
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Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular: Quiabo

Época e regiões para plantio – Exige temperaturas altas e 
não tolera frio

Descrição – É um arbusto originário da África, rústico e 
tolerante à acidez elevada do solo. Seus 
frutos são ricos em Vitamina A, B1, C. Na véspera do 
plantio, a dormência das sementes deve ser 
quebrada imergindo-as em água por 24 horas. O plantio 
pode ser por semeadura direta ou por 
mudas. É pouco exigente em água. Frio intenso pode 
provocar queda de ores e frutos.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

QUIABO

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

ANO TODO 70/80 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Abelmoschus esculentus

Abelmoschus 

esculentus

ANO TODO

QUIABO

AGO./MAR. AGO./FEV.OUT./DEZ.
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REPOLHO LOUCO DE VERÃO

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Brassica oleracea 

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr
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Brassica oleracea 
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Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular: Repolho louco de verão

Época e regiões para plantio – Desenvolve-se bem sob 
temperaturas amenas (entre 15° e 25°C) 
e frias, resistindo bem a geadas. Entretanto, há cultivares 
adaptadas a temperaturas mais altas.

Descrição –  O repolho possui folhas arredondadas 
dispostas umas sobre as outras, em forma 
de cabeça. É rico em bras, sais minerais e vitaminas do 
complexo B, E e K. Temperaturas altas 
fazem com que as cabeças não quem bem formadas. 
O plantio é feito por mudas, semeadas 
em bandejas. É exigente em adubação e água, que 
deve ser fornecida constantemente para 
evitar rachaduras.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

REPOLHO LOUCO DE VERÃO

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

ANO TODO 90/110 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Brassica oleracea L.

Brassica
oleracea

MAR./SET.

REPOLHO LOUCO DE VERÃO

OUT./FEV. OUT./FEV.NOV./JAN.
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RÚCULA

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Eruca vesicaria ssp. sativa

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr
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Eruca vesicaria ssp. sativa
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Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular:  Rúcula ou pinchão

Época e regiões para plantio – Produz melhor sob 
temperaturas amenas (entre 15° e 25°C). Nas 
regiões em que o verão é ameno, pode ser plantada 
durante o ano todo.

Descrição –   A rúcula apresenta plantas de porte baixo, 
suas folhas são alongadas e recortadas, 
de coloração verde escuro e de sabor picante. Dentre 
todas as hortaliças, a rúcula é a fonte 
mais rica em ferro. Contém ainda cálcio, fósforo, 
Vitaminas A e C. Propaga-se por sementes 
plantadas em local denitivo ou em bandejas, sendo 
transplantadas posteriormente. A colheita 
se inicia de 40 a 60 dias após a semeadura, podendo-se 
colher os rebrotamentos.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

RÚCULA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

40/60 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Eruca vesicaria ssp. sativa

Eruca vesicaria
ssp. sativa

*

RÚCULA

MAR./AGO. MAR./AGO. MAR./JUL. MAR./JUL.
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SALSA

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Petroselinum crispum

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr
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Petroselinum crispum
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Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular:  Salsa, Salsinha

Época e regiões para plantio – É uma planta de clima 
subtropical. Prefere temperaturas amenas, 
não muito frias, nem muito quentes (em torno de 20°C).

Descrição –   É um condimento aromático cujas folhas são 
ricas em vitamina A. Há cultivares de 
folhas lisas, crespas e muito crespas. Há ainda variedades 
para consumo das raízes. A germinação 
de suas sementes é muito lenta, principalmente se a 
temperatura for baixa. Para acelerar a 
germinação, recomenda-se deixar as sementes de molho 
em água durante uma noite. Prefere 
solos bem drenados, ricos em matéria orgânica, que 
devem ser mantidos sempre úmidos.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

SALSA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

60/70 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Petroselinum crispum

Petroselinum
crispum

*

SALSA

MAR./SET. MAR./SET. MAR./AGO. MAR./AGO.
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TOMATE CEREJÃO

VARIEDADES DISPONÍVEIS NA CASA DA SEMENTE
Solanum lycopersicum 

Cartilha de sementes 2022

Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr
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Solanum lycopersicum 

TOMATE CEREJA COMPRIDO

TOMATE CEREJA

TOMATE CEREJA MIUDO

TOMATE CEREJA MISTURADO

TOMATE CEREJA CHATO GRANDE

TOMATE AMARELO GRAUDO

TOMATE BIQUINHO VERMELHO 

TOMATE PIMENTA

TOMATE TIPO SALADA

Solanum lycopersicum 

Solanum lycopersicum 

Solanum lycopersicum 

Solanum lycopersicum 

Solanum lycopersicum 

Solanum lycopersicum 

Solanum lycopersicum 

Solanum lycopersicum 

Solanum lycopersicum 
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Sementes
Crioulos

casa da semente, mandirituba - pr

Nome popular:  Tomate tipo salada

Época e regiões para plantio – Desenvolve-se melhor em 
regiões altas (serras e planaltos) de clima 
tropical e também em clima subtropical ou temperado, 
seco e com alta incidência de luz solar. 
Regiões muito úmidas e quentes são problemáticas para 
a cultura, favorecendo doenças.

Descrição – É uma das hortaliças mais consumidas no 
mundo, sendo fonte de vitaminas A e C e de 
sais minerais como potássio. Há cultivares de crescimento 
determinado (destinadas para indústria 
de processamento) e de crescimento indeterminado 
(maioria destinada para mesa). São reunidas 
em cinco grupos: grupo Santa Cruz, Salada, Cereja, 
Italiano (ou Saladete ou San Marzano) e grupo 
Agroindustrial. É bastante exigente em adubação e é 
muito atacada por doenças, exigindo elevado 
conhecimento da cultura para um cultivo eciente.

ESPÉCIE INÍCIO DA COLHEITA

TOMATE TIPO SALADA

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

100/120 DIAS

ÉPOCA MAIS RECOMENDADA PARA PLANTIO
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Nome cientíco: Solanum lycopersicum

Solanum
lycopersicum

TOMATE TIPO SALADA

SET./FEV. ANO TODO ANO TODO ANO TODO MAR./JUL.
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