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DESCRIÇÃO 
 
Semente de Brócolis Ramoso Brasília produzida sob o sistema de agricultura natural, certificada 

como orgânica pelo Instituto Biodinâmico (IBD) e livres de tratamento químico. As características 

da cultivar são de hastes e inflorescências com coloração verde brilhante, hastes longas e tenras. 

Apresenta precocidade na colheita, maior número de brotações laterais, período mais prolongado 

da colheita e resistência a Meloidogyne javanica. 

 
 
MARCA 
 
Semente de Brócolis Ramoso Brasília, linha de sementes da Agricultura Natural. 

 
COMPOSIÇÃO 
 
Sementes de brócolis. 

 

APRESENTAÇÃO 
 
Semente nua, não tratada. 
 
 
EMBALAGENS 

 
0,08 g: embalagem primária tipo sache, em alumínio, selada, contendo 0,08 g de semente. 

Embalagem secundária, 97x125 mm impressos no papel Couchê Brilho 150 g. 4x0 cores e 

acabamento com plastificação brilho, aplicação de fita dupla face e furo na parte superior para 

pendurar em expositor. Identificação, selos e informações estão impressas na embalagem 

secundária e informações adicionais (quantidade, número de lote, safra, categoria, garantias, 

validade e código de barra) em etiqueta adesiva fixada no verso da embalagem. 

 
4 g: embalagem primária tipo sache, em alumínio, selada, contendo 4 g de semente. Embalagem 

secundária, 97x125 mm impressos no papel Couchê Brilho 150 g. 4x0 cores e acabamento com 

plastificação brilho, aplicação de fita dupla face e furo na parte superior para pendurar em 

expositor. Identificação, selos e informações estão impressas na embalagem secundária e 

informações adicionais (quantidade, número de lote, safra, categoria, garantias, validade e código 



 

de barra) em etiqueta adesiva fixada no verso da embalagem. 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO 
 
Substrato: preencha a sementeira* com PlantBokashi Korin ou substratos** alternativos 

(orgânicos). 

 
Semeadura: faça um furo à 0,5 cm de profundidade, e insira de 2 a 3 sementes. As sementes 

germinam em 5 dias. Após 5 dias da germinação, escolha uma muda e descarte as demais. Após 

5 dias da germinação, escolha uma muda e descarte as demais. 

 
Transpantio: 30 dias após a semeadura (data marcada), transplante a muda para uma cova 

(buraco), em canteiro ou em vaso, com profundidade equivalente ao tamanho do torrão (raiz com 

substrato). Em canteiro, repita o transplante em espaços de 50 cm entre plantas e 80 cm entre 

linhas de plantas. Em vaso (com furos) preencha o fundo com uma camada de “pedrinhas” e, 

sobre elas, um tecido. Complete-o com terra vegetal (pura e de boa procedência) ou uma mistura 

de terra peneirada (70%) e PlantBokashi Korin ou substratos alternativos (30%). 

 
Colheita: iniciada aos 80 dias após o plantio. 

 

 



 

 

CUIDADOS 
 
Época de plantio: em locais com temperatura amena o ano todo, demais regiões de março a 

julho. Irrigação da muda: 1 vez ao dia, sem deixar encharcar. Irrigação da planta: 1 a 2 vezes por 

dia, para o solo permanecer úmido, sem encharcar. Luminosidade: luz solar direta de, no 

mínimo, 4 horas por dia. Local arejado e protegido de ventos fortes. Manutenção do solo: 

protegidos com uma camada de capim ou folhas secas para manter temperatura e umidade 

ideais. 

*Sementeira: bandeja para mudas ou copinho furado 

**Substrato: matéria onde as plantas fixarão suas raízes, pode ser feito na própria propriedade 

ou comprado pronto. 

 
 
GARANTIAS E VALIDADE 
 
A garantia mínima das sementes de brócolis para comercialização, segundo o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), é de 95% de pureza e 70% de germinação. Nas 

embalagens são garantidas a germinação e pureza alcançadas no teste oficial de germinação. A 

validade do teste é de 2 anos, a partir da data da primeira análise oficial e mais 2 anos a partir da 

data de cada reanálise de revalidação do teste de germinação. A revalidação pode ocorrer 

indefinidamente, enquanto o lote estiver atingindo o padrão mínimo de germinação, citado acima. 

 
 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
 
Manter as sementes nas embalagens originais, invioladas, em locais frescos, sem exposição ao 

sol. 

 
 
REGISTRO 
 
Cultivar registrada no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) sob o número 01.544. 

 

 


