


HORTALIÇAS FOLHOSAS
Indicação gené�ca para adubação em pequenas 
hortas com solo em média fer�lidade. Para 
hortaliças plantadas em sementeiras, canteiros 
ou sulcos (quan�dade por metro ou metro de 
sulco, aplicar antes do plan�o).

Calcário – 200g/m² 
Esterco de curral  - 15 a 20 litros/m²
FTE – 50g/m²
Superfosfato Simples – 150g a 200 litros/m²
Cloreto de Potássio 20 a 50g/m²
ou Esterco Rural – 15 a 20 litros/m²
Adubo (NPK) 5-10-5.  – 200 a 300 g/m²

Para hortaliças plantadas em espaçamentos 
grandes (quan�dade por cova aplicada antes do 
plan�o).

Calcário – 50g/cova.
Esterco de curral – 1,5 a 2 litros/cova
Superfosfato simples – 200 a 300g/cova
Cloreto de potássio – 20 a 30g/cova

Ou
Esterco de curral – 1,5 a 2 litros/cova
Adubo 4-14-8 200 a 300g/cova

Tanto o esterco, como os adubos devem ser 
muito bem misturados com a terra, antes do 
plan�o para evitar a queima das sementes ou 
das raízes das plantas novas.

HORTALIÇAS FOLHOSAS – REPOLHO 
Cul�var: Sooshu

ÉPOCA DE PLANTIO: O 

ano todo. Necessidade 

de semente por ha: 

SEMEADURA: Na sementeira, em sulcos distanciados de 

100g.
 

10cm uns dos outros e com 1cm de profundidade. 

TRANSPLANTIO: Quando as mudas �verem com 4 a 5 folhas 

e 10 a 15cm de altura faz-se o transplan�o em pequenas 

covas feitas em canteiros

ESPAÇAMENTO:  80cm x 50cm

ADUBAÇÃO:Colocar em cada cova bem misturadas: 1 litro 

de esterco, 70g de superfosfato simples e 15g de cloreto de 

potássio. A Cada 15 dias aplicar 20g de uréia/planta e 10g 

de cloreto de potássio/planta. Quando es�ver “fechando a 

cabeça” há necessidade de adubação em cobertura boro. 

IRRIGAÇÃO: Do transplan�o até o pegamento regar 

diariamente, depois a cada 2 dias. 

COLHEITA: Entre 90 a 100 dias após o semeio cortando as 

cabeças quando es�verem bem compactadas. 

PRODUTIVIDADE: 20t/ha. 

HORTALIÇAS FOLHOSAS- COENTRO

CULTIVARES: Verdão e português. 

ÉPOCA DE PLANTIO: O ano todo. Necessidade de semente 

por ha. 8 a 10kg.

SEMEADURA: É feita nos canteiros distribuindo-se as 

sementes em sulcos distanciados em 

20cm uns dos outros. Semeam-se 4 

a 5g/m2

IRRIGAÇÃO: Irrigar diariamente.

COLHEITA:  Entre 50 a 60 dias após o 

semeio arrancando-se as plantas.

PRODUTIVIDADE: 25.000 maços/ha.

HORTALIÇAS FOLHOSAS- ALFACE E CHICÓRIA
Cul�vares: 

Alfaces: Simpson e Vitória. Chicória: 

Lisa de coração. 

ÉPOCA DE PLANTIO: O ano todo. 

Necessidade da semente/ha: 400g.

SEMEADURA: É feito nas 

sementeiras, em pequenos sulcos de 1cm de 
profundidade espaçados de 10cm. Usa-se cerca de 
2 a 4g de sementes/m². 
TRANSPLANTIO: Quando as mudas es�verem com 
4 ou 5 folhas e, aproximadamente, 10cm de altura, 
escolhendo as melhores mudas.
ESPAÇAMENTO:As mudas devem ser 
transplantadas a uma distância de 30x 30cm.
ADUBAÇÃO: Aproximadamente 15 dias após 
o transplante, faz-se a primeira adubação em 
cobertura usando-se 30g/m² de sulfato de amônio 
ou 15g/m² de uréia. Esta dose deve se repe�r 15 
dias mais tarde. 
IRRIGAÇÃO: Duas vezes ao dia na sementeira e 
diariamente em canteiros defini�vos. 
COLHEITA: Entre 40 a 60 dias depois da semeadura.
PRODUTIVIDADE: 55 mil pés/ha.

HORTALIÇAS FOLHOSAS - COUVE

CULTIVAR: Couve manteiga

ÉPOCA DE PLANTIO: O ano 

todo.

SEMEADURA: É feita na 

sementeira em sulcos 

distanciados de 10cm e 1cm 

de profundidade. 

TRANSPLANTIO:  Quando as mudas �verem com 4 a 5 

folhas e 10 a 15cm de altura faz-se o transplan�o em 

pequenas covas feitas em canteiros. 

ESPAÇAMENTO: 1m X50cm

ADUBAÇÃO: Colocar em cada cova bem misturadas: 1 

litro de esterco, 70g de superfosfato simples e 15g de 

cloreto de potássio. A cada 15 dias aplicar 20g de uréia/

planta e 10g de cloreto de potássio/planta. 

IRRIGAÇÃO: Do plan�o até o pagamento regar 

diariamente, depois a cada 2 dias. 
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