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Descrição
Planta herbácea, anual, com sistema radicular aprumado, superfícial, com nódulos fixadores de azoto 
atmosférico, como é característico da maioria das espécies desta família. O caule é cilíndrico, ramificado e 
não é volúvel como por exemplo nos feijões. A Ervilha agarra-se aos tutores através de gavinhas. A altura da 
planta pode variar entre os 0,25 e 3m, dependendo das cultivares. As folhas são compostas, com 2 a 3 pares 
de folíolos e 3 a 5 gavinhas na extremidade. São de inserção alterna e podem ter diversas formas. As flores 
são isoladas, agrupadas aos pares ou em trios. O fruto da Ervilheira é uma vagem de forma e dimensão 
variáveis.

Sementeira
Em geral, as sementes de Ervilhas cultivam-se em local definitivo desde o início da Primavera até meados do 
Verão e numa segunda época de meados do Outono ao seu final. Em Portugal e em todo o Hemisfério Norte 
nos meses de Março, Abril, Maio, Junho e Julho e no Outono nos meses de Outubro e Novembro.

Adubação
Adubar com adubo rico em fósforo e potássio. Aplicar algum adubo rico em azoto no arranque da cultura.

Pragas e doenças
ácaros, afídeos, escaravelho da ervilha, gorgulho, larvas mineiras, mosca branca, mosca das sementes, traça 
das ervilha, tripes, nemátodes, alternária, antracnose, ferrugem, fusariose, míldio, oídio, murchidão das 
plântulas, podridão branca e cinzenta, septoriose.

Multiplicação
Semente.

Temperatura
Prefere climas frescos mas não demasiado frios, embora esteja 
bem adaptada a climas temperados e húmidos. A temperatura 
média óptima para o seu desenvolvimento situa-se entre os 13 
e 18 Cº.

Luz
Boa luminosidade.

Solos
Adapta-se a diversos tipos de solo. Prefere os solos bem 
drenados e de textura média. Evitar os solos pesados e mal 
drenados, assim como os arenosos. O pH óptimo situa-se entre 
os 6,0-6,5 para os solos arenosos e entre os 7-7,5 para os 
argilosos. 

Resistência
Tolera geadas moderadas durante a fase vegetativa.

Rega
Ocasional a regular dependendo da pluviosidade da região.
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