Brassica rapa
Phaseolus

O nabo possui um sistema radicular aprumado, carnudo e pode assumir várias formas, consoante as
cultivares. A raiz pode ter coloração uniforme ou ser bicolor, sendo o branco e o roxo as cores mais
comuns. As folhas são ásperas e pubescentes. As flores, de corola amarela, encontram-se agrupadas
numa haste floral, que resulta do alongamento dos entrenós do caule.
Peso médio de 1000 sementes  2 – 2,5 g
Nº de sementes por grama  400 – 500
Distância entre linhas  20 – 30 cm
Distância entre plantas  10 – 20 cm
Sementes por ha.  2 – 3 kg
Profundidade de sementeira  0,5 – 1 cm
Tolerância à salinidade  Reduzida

Tolerância à acidez  Moderada
Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C
Temperatura de vegetação ideal  15°C a 20°C
Intervalo ótimo de pH  6,5 a 7
Ciclo da cultura  2 a 3 meses
Tempo de germinação  3 a 6 dias
Poder germinativo  4 anos

Nabos e Nabiças
Variedades

Ciclo

Cor

Forma

(dias)

(raiz)

(raiz)

Particularidades
Linha Standard

Nabiça de Rama

45

branca

alongada

variedade de folhagem abundante, possui folhas tenras e macias de
cor verde e excelente sabor

Nabiça
Rama de Nabo

55

branca

oblonga

variedade semelhante ao nabo raça martelo, possui folhagem
vigorosa e relativamente curta, ótima para sopas e esparregado

Nabo
Bola de Neve

50

branca

redonda

planta vigorosa, cultivada todo o ano, possui raiz de pele lisa, com
cerca de 8 cm de diâmetro, de sabor suave e delicioso

Nabo Inglês
Comprido

50

roxa

cilíndrica

possui raiz roxeada no topo, de polpa saborosa, muito apreciada na
cozinha portuguesa, também conhecida como corno de boi

Nabo Purple Top
White Globe

50

roxa

globular

muito adaptável, de raiz roxeada no topo, com polpa estaladiça e
muito tenra, considerado o rei dos nabos no mercado fresco

Nabo Raça
Martelo

57

branca

oblonga

variedade muito popular, cultivada todo o ano, produz raiz tenra,
de sabor doce e pequenas folhas macias verde escuro

Nabo Roxo
60 Dias

60

roxa

globular

variedade temporã, de raiz branca, roxeada no topo, possui pele
lisa e uma boa capacidade de conservação após a colheita

Nabo
São Cosme

45

branca

redonda

variedade nacional muito rústica e bastante apreciada pela
produção de grelos muito saborosos e em grande quantidade
Linha Premium

Nabiça de
Rama

45

branca

alongada

seleção especial, apurada para aproveitamento das folhas, ideal
para sopas e esparregado, semente selecionada

Nabo Roxo
60 Dias

60

roxa

globular

semente selecionada e de elevada qualidade, produz nabos tenros,
de excelente sabor e de muito boa capacidade de conservação

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

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

Nabo Greleiro
Variedades

Ciclo

Cor

(dias)

(planta)

Particularidades
Linha Standard

Nabo Greleiro
45 Dias

45

verde
intenso

planta vigorosa e muito ramificada, de desenvolvimento rápido e ciclo precoce,
não produz cabeça, ideal para produção de grelos a curto prazo

Nabo Greleiro
60 Dias

60

verde
intenso

planta vigorosa, de ciclo médio, muito apreciada pela qualidade dos seus grelos
e pela sua forte produção, não produz cabeça

Nabo Greleiro
90 Dias

90

verde
intenso

planta vigorosa, de ciclo tardio, indicada para uma produção de folhagem e
grelos grandes e bem definidos, não produz cabeça

Nabo Greleiro
Temporão

45

verde
intenso

variedade nacional, de forte rendimento, para uma boa produção de grelos de
bom sabor e tamanho, não produz cabeça

60

verde
intenso

semente especial, selecionada e de excelente qualidade, produz grelos bem
definidos e de ótimo sabor,

Linha Premium
Nabo Greleiro
60 Dias

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

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

