Catálogo de Sementes
Biológicas

1

Raízes

AdviceAgriBusiness, Lda
comercial@365agro.com
Tel: 00351 913 894 820
(Eng. Sérgio Margaço)
www.adv-agri.com

[Escolher a data]

Raízes

2

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: Hortícolas de Folhas e Brássicas, Frutos, Raízes, Aromáticas,
Germinados, Flores e “Adubos Verdes”, dando origem a diferentes catálogos.

Apresentamos-lhe o catálogo de Raízes, que inclui diversas variedades de cenouras, cebolas,
nabos, beterrabas, funcho, 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. 41390

Bardana var. Tonkinokawa Long
Arctium lappa

Variedade japonesa. É bastante utilizada como planta medicinal. Apenas as raízes
formadas no primeiro ano são comestíveis. Esta planta não produz flores no
primeiro ano.
Ref. 41065

Beterraba var. Chioggia
Beta vulgaris var. rubra

A beterraba Chioggia é uma variedade antiga, originalmente criada na vila italiana
de Chioggia. A pele desta beterraba tem uma cor vermelha brilhante e a polpa
possui anéis vermelhos e brancos e um sabor suave, características que melhor
diferenciam esta variedade.
Ref. 41060

Beterraba var. Cilíndrica
Beta vulgaris var. rubra

A beterraba cilíndrica é uma variedade semi-precoce com raízes cilíndricas de cor
vermelho escuro, muito fáceis de cortar. É bastante produtiva, conserva-se bem e
mantém o sabor durante toda a temporada. As raízes atingem aproximadamente
10 cm de comprimento.
Ref. 41040

Beterraba var. Egipto
Beta vulgaris var. rubra

A beterraba do Egipto é uma variedade de beterraba precoce. A raiz da beterraba
do Egipto é plana e achatada, e sobressai bastante do solo. A polpa é consistente
e de cor vermelho escuro, com um sabor doce. Ideal para conservação.

Ref. 41050

Beterraba var. Kogel 2 (Detroit 2)
Beta vulgaris var. rubra

A beterraba Kogel 2 / Detroit 2 é uma variedade de beterraba semi-precoce de
elevada produtividade e umas das beterrabas mais cultivadas em todo o mundo. A
Beterraba Detroit produz raízes esféricas, de polpa cor vermelho sangue e de
excelente sabor. Boa capacidade de conservação.
Ref. 41067

Beterraba var. Burpees Golden
Beta vulgaris var. vulgaris

Esta variedade forma atractivas raízes de polpa amarela. Mesmo depois de
cozinhada esta beterraba mantém a sua cor amarela. Boa capacidade de
armazenamento.
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Ref. 2010

Cebola var. Density 4
Allium cepa

A cebola Density 4 é uma variedade de dias longos, com elevado rendimento, com
uma excelente qualidade de pele. Adequada para armazenamento.

Ref. 42025

Cebola var. Firenze
Allium cepa

A cebola Firenze é uma variedade de cebola de ciclo médio. A cebola Firenze é
longa e oval, possuindo uma tonalidade violeta muito característica. A polpa da
cebola Firenze possui um sabor doce, suave e é muito tenra, sendo ideal para
saladas, sopas e molhos. Esta variedade é indicada para consumo em fresco,
desaconselhando-se o armazenamento.
Ref. 42020

Cebola var. Noordhollandse Bloedrode
Allium cepa

A cebola vermelha Noordhollandse Bloedrode é uma cebola típica da Holanda, de
dias longos, ligeiramente achatada com uma bonita e brilhante cor vermelha e de
sabor picante.

Ref. 2015

Cebola var. Stuttgarter
Allium cepa

A cebola Stuttgarter (ou Gigante de Estugarda) é uma variedade de dias longos,
com forma plana-arredondada, de cor amarela, com boas características para
armazenamento. Esta cebola pode alcançar diâmetros de 8 cm, aproximadamente.

Ref. 42007

Cebola var. White Lisbon
Allium cepa

A cebola White Lisbon é uma variedade tradicional e popular de Primavera. Esta
desenvolve um eixo branco de médio e longo comprimento e forma um bolbo
pequeno. Ideal para consumo em fresco. Muito resistente, fácil de cultivar e rápido
crescimento. A pele é crocante e possui suculentos caules de cor verde-brilhante.
Tem um sabor suave. As plantas podem ser colhidas quando atingirem 2-3 cm de
diâmetro.
Ref. 42005

Cebolinha var. Ishikura Long White
A cebolinha Ishikura Long White não produz bolbos, mas forma um eixo longo,
branco e recto. A folhagem é verde-clara e é resistente ao frio. Estas cebolas têm
um período de colheita longo, podendo ser colhidas quando atingirem um diâmetro
de 2-3 cm ou superior.
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Ref. 42070

Cenoura var. Flakkee 2
Daucus carota

A cenoura Flakkee é uma cenoura vigorosa e muito produtiva. A raiz da cenoura
Flakkee atinge um bom tamanho, entre 24 e 28 cm, é alongada e possui um bom
poder de conservação.

Ref. 42055

Cenoura var. Amsterdam 2
Daucus carota

A cenoura precoce Amsterdam 2 forma uma bonita raiz fina e cilíndrica, com um
sabor delicioso. A raíz atinge cerca de 18 cm de comprimento, sem coração.
Apresenta uma bonita folhagem.

Ref. 42060

Cenoura var. Nantes 2
Daucus carota

A cenoura Nantes é uma variedade muito popular de cenoura precoce. A raiz da
cenoura Nantes possui um excelente calibre, é lisa, cilíndrica e de óptima
coloração. A cenoura Nantes é muito saborosa e produtiva.

Ref. 42050

Chicória var. Hollandse Middelvroeg
Cichorium intybus var. foliosum

A chicória Hollandse Middelvroeg tem um sabor delicioso. É uma variedade que
possui folhas longas e crocantes. A chicória possui um sabor muito agradável,
suavemente amargo e simultaneamente refrescante.

Ref. 41420

Funcho var. Fino
Foeniculum vulgare

O funcho Fino é uma variedade ideal para os climas mais frios, devido à sua
resistência. É fácil de cultivar, apresenta poucos problemas com doenças ou
pragas durante o cultivo. É Resistente ao espigamento e muito tenro. Exige um
bom abastecimento de água.
Ref. 41425

Funcho var. Perfection
Foeniculum vulgare

O funcho Perfection (ou Mammouth) forma uma raiz branca muito bonita, de forma
espessa e redonda. As plantas não espigam rapidamente. Exige um bom
abastecimento de água.
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Ref. 41710

Nabo var. Goldana
Brassica rapa

O nabo Goldana forma uma raiz redonda, com pele e polpa de cor amarela.
Rápido crescimento. Muito apreciado pelos chefs de cozinha devido à sua cor,
tornando os pratos muito apelativos.

Ref. 41700

Nabo var. Branco de Maio
Brassica rapa

O nabo Branco de Maio forma uma raiz de pele e polpa de cor branca. Possui uma
forma achatada. Sabor agradável.

Ref. 41715

Nabo de Milão com Colo Roxo (Purple Top Milan)
Brassica rapa

O nabo Purple Top Milan é uma variedade tradicional italiana, bastante popular. É
uma variedade muito bonita, com raízes planas, com cerca de 10 cm de diâmetro,
de cor branca e colo de cor púrpura brilhante. A polpa é branca, muito suave, de
sabor agradável. É uma variedade precoce, de rápido crescimento.
Ref. 41590

Rutabaga var. Yellow Friesian
Brassica rapa var. napus

A rutabaga Amarela Friesian é uma planta tuberosa que é fácil de cultivar. Tolera o
frio.

Ref. 41630

Pastinaca (Chirívia) var. Tender and True
Pastinaca sativa subsp. sativa

A pastinaca Tender and True produz raízes longas (entre 25 e 30 cm), brancas,
regulares e de pele lisa. O seu sabor é intenso e doce.

Ref. 41730

Rabanete var. Cherry Belle
Raphanus sativus

O Rabanete Cherry Belle é uma variedade precoce. Apresenta uma raiz redonda,
de cor vermelha brilhante, com boa capacidade de conservação. A polpa é
crocante.
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Ref. 41740

Rabanete var. French Breakfast 2 (Flamboyant 2)
Raphanus sativus

O rabanete French Breakfast 4 é uma variedade precoce, que se adapta muito
bem à produção em estufa. Este rabanete é muito saboroso e produz raízes
longas, cilíndricas, de cor vermelho intenso e tonalidade branca na ponta.

Ref. 41750

Rabanete/Rábano var. Ronde Zwarte
Raphanus sativus

O rabanete/rábano Negro redondo (Zwarte) é uma variedade que cresce bem na
maioria dos solos. A raiz possui uma pele negra, com polpa branca. Tal como o
nome indica, é adequado para culturas de Outono-Inverno. Menos susceptíveis às
larvas do que os restantes rabanetes.
Ref. 41410

Raiz de Aipo var. Zwindra
Apium graveolens var. rapaceum

A raiz de aipo ou aipo-rábano Roem van Zwijndrecht (ou Zwindra) forma um bolbo
com um diâmetro de cerca de 10 cm. Este aipo tem um longo período de
crescimento e, especialmente, no final, quando ocorre o crescimento da raiz, a
planta deve ter nutrientes suficientes à sua disposição.
Ref. 43210

Raíz de Salsa
Petroselinum crispum var. tuberosum

A raiz de salsa é uma variedade de salsa em que são utilizadas quer as folhas
planas e verdes escuras quer a raiz espessa. A planta cresce continuamente,
mesmo que a mesma planta seja cortada por meses consecutivos. As raízes são
pouco resistentes ao frio.
Ref. 41770

Salsifis (Escorcioneira) var. VRN – Enorma
Scorzonera hispânica

Uma das variedades mais produtivas com um marcável comprimento e a
suavidade da raiz. A VNR-Enorma possui uma folhagem atractiva e é resistente a
colos ocos (hollowcrown).
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Contactos
AdviceAgriBusiness Unip., Lda.
Rua Alexandre Herculano, nº 38, 1º esq. 2860-180 Alhos Vedros - Portugal
Tel.: (00351) 913 894 820 (Eng. Sérgio Margaço)
comercial@365agro.com
www.adv-agri.com

Aviso Legal
A Advice.AgriBusiness visa garantir que as informações dadas estão actualizadas e são precisas. A Advice.AgriBusiness não pode
ser responsabilizada por danos directos ou indirectos decorrentes do uso dessas informações. Para mais informações, contactenos.
Ed. 01-03-2018

