
 

 

Horta Bio… em casa 

Ficha de Registo 

Identificação da planta escolhida 

Nome comum da espécie:  
Rabanete Cherry Belle 
 

Nome científico:  
Raphanus sativus 

Quando colocaste a semente na terra? 
Atenção: as sementes sem água não germinam! A germinação inicia-se por uma intensa absorção de água. 

Data: 26 de abril 
 

Quantos dias passaram até ao aparecimento da plântula? 
Regista este momento com uma fotografia! 
Não te esqueças: A planta “recém-nascida”, precisa de luz para realizar a fotossíntese, é desta forma que produz o 
seu próprio alimento. 
 

Resposta: 
Os rabanetes aparecerem ao fim de uma semana. Curioso, as outras plantas demoraram mais tempo a 
germinar! Foi por essa razão que plantei outras espécies, para poder comparar . 

Registo semanal do desenvolvimento da planta: 
Gostaríamos que registasses, se possível, semanalmente, o desenvolvimento da tua planta. Se não se notarem 
modificações significativas, não necessitas de anotar. 
 
O que podes e deves registar? 
Quanto cresceu? Quantas folhas novas? Apareceram ramificações? Apareceu uma florescência, quando? A planta 
frutificou? A planta ficou com as folhas amareladas? Murchou? Tem parasitas?  

 

Semana 1:  2 de maio 
A pareceu uma pequenina folha. Estão cheias de vontade de crescer... as outras espécies estão com 
mais vergonha de aparecer ( salsa, segurelha, tomate cereja, coentros, agrião jardim). 
 

Semana 2: 9 de maio 
A plantinha já cresceu bastante. Já apareceram mais folhas. 

Semana 3: 16 de maio 
A plantinha do rabanete parece estar a querer mudar a sua cor. Será que a terra e o espaço começam a 
ser insuficientes para tantos rabanetes...  

Semana 5: 29 de maio 
A forma da folha parece estar mais alongada. Começaram a surgir folhas amarelas, avermelhadas. 

Semana 8: 15 de junho 
Mudei duas plantinhas para um vaso e já está a aparecer um pequenino rabanete. Já tinham pouca 
terra por isso começaram a ficar amareladas e a morrer. Quando as mudei parece que ganharam vida. 
Estou muito entusiasmada com os meus primeiros rabanetes! 



 

 

 

 

 

Por fim… 
Descreve-nos como foi feita a sementeira: 
 
Arranjei um placa  com divisões, que enchi de terra. Abri um buraquinho na terra e coloquei várias sementes. Em 
cada fila coloquei uma determinada espécie, que identifiquei com uma plaquinha feita com um palito e um 
bocadinho de papel, que plastifiquei.  Coloquei filas com outro tipo de sementes para poder comparar o tempo 
de crescimento. Depois reguei a terra. 
 
 
 

Como foi realizada a manutenção da tua planta? 
Todos os dias ia visitar a minha sementeira, para ver como estavam e para regar as plantas. Sei que muitas vezes 
a minha segurelha servia de alimento a algum inseto pois as folhas desapareciam com regularidade. 
 
 
 
Que materiais utilizaste? 
Terra, placa de esferovite, regador, sementes de vários tipos, palito, papel plastificado 
 
 
 
 
 
 


