
 

 

 
A ervilha é uma espécie herbácea anual, possui um sistema radicular aprumado e relativamente frágil 
e superficial. O caule é cilíndrico e apresenta um crescimento indeterminado. As flores típicas da 
espécie são compostas, com dois ou três pares de folíolos, um par de estípulas bem desenvolvidas na 
base do pecíolo e três a cinco gavinhas na extremidade. 
 

Peso médio de 1000 sementes  160 – 200 g Tolerância à salinidade e acidez  Moderada 
Número de sementes por grama  5 – 6  Temperatura de germinação ideal  20°C a 24°C 

Distância entre linhas (rasteira)  30 – 40 cm  Temperatura de vegetação ideal  13°C a 18°C 
Distância entre plantas (rasteira)  5 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 7,5 
Distância entre linhas (de trepar)  80 – 120 cm  Ciclo da cultura  2 a 4 meses 
Distância entre plantas (de trepar) 50 cm Tempo de germinação  5 a 10 dias 
Profundidade de sementeira  2 – 4 cm Poder germinativo  3 anos 

 

 Variedades  

Ervilha 

 

   Embalagens disponíveis: 100g, 250g, 500g, 1Kg, 5Kg, 25Kg

  

Pisum sativum L. 

Phaseolus        

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Vagem 
Particularidades 

Comp. Forma Grãos 

Consumo em grão 

Exzellenz 62 11cm cilíndrica 8 – 9  
variedade extra temporã rasteira de excelente sabor, 
tolerante à podridão radicular 

Imperial 70 9cm cilíndrica 7 – 8  
planta anã rustica, com vagens de grãos lisos verde 
escuros de bom sabor 

Jumbo 75 12cm cilíndrica 9 – 10  
½ palha, de grãos rugosos verde escuros de bom 
sabor, ótima produção, resistente ao fusarium 

Maravilha de 
Kelvedon 

60 9cm cilíndrica 8 – 9  
variedade anã tradicional, muito adaptável,  de 
grãos rugosos verde escuros, tolerante ao míldio  

Premium 7 
Semanas 

55 9cm cilíndrica 7 – 8  
anã, com vagens de grãos rugosos verde escuros, 
resistente ao vírus do mosaico do feijão amarelo 

Progresso 9 62 10cm cilíndrica 8 – 10  
planta anã temporã de ótima produção, com grãos 
rugosos verde escuros, suaves e de boa qualidade 

Rondo 75 11cm cilíndrica 9 – 10  
½ palha, muito popular, de grãos rugosos verde 
escuros de bom sabor, resistente ao fusarium 

Star 9 62 10cm cilíndrica 8 – 10 
progresso 9 melhorada, com grãos rugosos verde 
escuros, de ótima produção e qualidade 

Telefone ½ 
Palha 

65 10cm cilíndrica 8 – 9 
planta ½ palha muito produtiva, de vagens curvadas, 
com  grãos verde rugosos e largos 

Telefone de 
Trepar 

65 11cm cilíndrica 8 – 9  
planta de trepar muito produtiva, de vagens 
curvadas, com  grãos verde rugosos e largos 

Come tudo 

Carouby de 
Maussane 

75 11cm plana 7 – 8  
planta de trepar, com vagem bastante larga de cor 
verde escura, muito tenra e deliciosa 

Torta Kennedy 65 11cm plana 7 – 8  
rasteira, com vagem muito saborosa, resistente ao 
fusarium, oídio e vírus do mosaico da ervilha 

 


