
 

 

O feijão é uma planta herbácea, anual, com uma morfologia variável consoante os grupos de 
cultivares. O sistema radicular é aprumado, superficial e pouco extenso. Com a exceção do par de 
folhas primárias que se forma no nó acima dos cotilédones, as folhas são compostas, trifoliadas e 
pecioladas. As flores ocorrem na axila das folhas, agrupadas em cachos determinados com 3 a 8 flores. 
 

Peso médio de 1000 sementes  200 – 350 g  Tolerância à acidez  Moderada 
Distância entre linhas (rasteiro)  50 – 100 cm  Temperatura de germinação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre plantas (rasteiro)  50 cm Temperatura do solo favorável  18°C a 30°C 
Distância entre linhas (de trepar)  100 – 200cm  Temperatura de vegetação ideal  20°C a 25°C 
Distância entre plantas (de trepar)  50 – 100 cm Intervalo ótimo de pH  6 a 6,5 
Sementes por ha.  10 – 30 Kg Ciclo da cultura  3 a 5 meses 
Profundidade de sementeira  3 – 5 cm Tempo de germinação  5 a 10 dias 
Tolerância à salinidade  Reduzida Poder germinativo  3 anos 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feijão 

         Regional 

 
 

   Embalagens disponíveis:  

         100g, 250g, 500g, 1kg, 5kg, 25kg 

 

Phaseolus vulgaris L.         

Phaseolus        

 

Variedades Grão Particularidades 

Rasteiro 

Branco branco para consumo seco 

Cana creme para consumo seco 

Catarino riscado para consumo seco 

Frade branco para consumo seco 

Manteiga creme para consumo seco 

 

Variedades Ciclo 
Vagem 

Grão Particularidades 
Comp. Cor Forma Curvatura 

Rasteiro 

Manata precoce 20cm verde plana ligeira vermelho 
vagem muito tenra, similar 
ao patareco 

Patareco precoce 20cm verde plana ligeira vermelho vagem curva, muito tenra 

Maduro ½ 
Palha 

médio 20cm raiada oval ligeira riscado 
para consumo maduro ou 
seco 

Trepar 

Bencanta médio 25cm verde plana ligeira riscado 
muito apreciado, também 
conhecido como feijão glória 

Douradinho médio 20cm raiada plana ligeira riscado vagem raiada de vermelho 

Rajado médio 20cm raiada oval ligeira riscado vagem raiada de roxo 

Rei das Foices tardio 21cm verde plana ligeira preto vagem muito tenra 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phaseolus vulgaris L.         

Phaseolus        

 

Região Operação J F M A M J J A S O N D 

Entre Douro e 
Minho 

Plantação                         

Colheita                         

Beira Litoral 
Plantação                         

Colheita                         

Ribatejo e Oeste 
Plantação                         

Colheita                         

Algarve 
Plantação                         

Colheita                         

 

Plantação e Colheita do Feijão Verde em Estufa 

 

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

 

Variedades 
Ciclo 
(dias) 

Vagem 
Grão Particularidades 

Comp. Cor Forma Curvatura 

Rasteiro 

Contender 
Covares 

51 17cm raiada oval sem castanho 
elevada tolerância ao oídio e ao vírus do 
mosaico do feijão comum, 

Garrafal Anão 59 20cm verde plana ligeira vermelho 
muito produtivo, vagens compridas, 
resiste bastante tempo sem ganhar fio 

Harvester 53 15cm verde redonda sem branco 
muito adaptável, elevada resistência ao 
vírus do mosaico do feijão comum 

Língua de Fogo 55 13cm raiada plana sem riscado 
grão branco, riscado de vermelho, para 
consumo meio seco 

Maravilha de 
Piemonte 

59 18cm raiada plana sem riscado 
vagem comprida, grão creme, riscado de 
roxo, ótimo para consumo seco 

Nassau 55 17cm verde plana sem branco 
resistência ao vírus do mosaico do feijão 
comum e à antracnose 

Processor 54 14cm verde redonda sem branco 
resistente ao vírus do mosaico do feijão, 
também conhecido como feijão francês 

Resistant 
Kinghorn Wax 

54 14cm amarela redonda sem branco 
resistência ao vírus do mosaico do feijão 
comum 

Rocquencourt 57 17cm amarela oval sem preto 
bom sabor, resiste bastante tempo sem 
ganhar fio 

Romano 58 16cm verde plana sem branco 
plantas vigorosas, com vagens de sabor 
distinto 

Supernano 
Giallo 

58 16cm amarela plana ligeira 
preto/ 
branco 

muito produtivo, sem fio, boa qualidade 
e sabor 

Trepar 

Buenos Aires 70 25cm raiada plana ligeira riscado 
apreciado no Algarve, boa qualidade, 
resistente ao vírus do mosaico do feijão 

Garrafal Ouro 67 19cm verde plana sem vermelho 
muito produtivo, resiste bastante tempo 
sem ganhar fio 

Helda 65 25cm verde plana sem branco resistência ao vírus do mosaico do feijão 
comum e do amarelo 

Kwintus 55 24cm verde plana sem branco líder dos mercados, muito adaptável em 
estufa ou ar livre 

Língua de Fogo 72 18cm raiada plana sem riscado  
grão branco, riscado de vermelho, para 
consumo meio seco 

Mantra 60 25cm verde plana sem branco feijão sem fio, resistente ao vírus do 
mosaico do feijão comum 

Maravilha de 
Veneza 

65 27cm amarela plana sem branco  seleção especial, elevada resistência ao 
vírus do mosaico do feijão comum 

Metro 70 60cm verde redonda sem vermelho 
vagens muito compridas e tenras, de 
excelente qualidade 

Música 65 24cm verde plana sem branco ótima qualidade, vagens muito tenras, 
resistente ao vírus do mosaico do feijão  

 

Feijão Importado 

 
 


