
DESCRIÇÃO
Os Feijões são plantas herbáceas, anuais, com morfologia variável, consoante as cultivares. O sistema 
radicular do feijão é aprumado e superficial e possui nódulos nas raízes laterais devido á simbiose com o 
rizóbio (Rhizobium - Bactéria fixadora do Azoto Atmosférico). O feijoeiro possui folhas compostas, pecioladas 
e trifoliadas. As flores de feijoeiro são perfeitas, possuem um cálice com cinco sépalas e uma corola de cinco 
pétalas. O fruto do feijoeiro é uma vagem com características variáveis consoante as cultivares. 

SEMENTEIRA
Em geral, as sementes de Feijões cultivam-se em local definitivo desde o início da Primavera até meados do 
Verão. Em Portugal e em todo o Hemisfério Norte nos meses de Março, Abril, Maio, Junho e Julho.

CRESCIMENTO
Rápido.

FEIJÃOFEIJÃO

LUZ
Importante parâmetro climático que influência a fisiologia da 
cultura do feijão. É uma espécie exigente em irradiância
fotossinteticamente activa.

TEMPERATURA
A temperatura óptima para o desenvolvimento vegetativo do 
feijão situa-se entre os 20-25 Cº.

SOLOS
Prefere solos de texturas ligeiras a medianas, bem drenados, 
leves, ricos e com valores de pH entre os 6,0 e os 6,5. O feijão
é uma planta muito sensível à salinidade do solo e da água de 
rega.

RESISTÊNCIA
Sensível á geada.

REGA
O Feijoeiro é uma planta sensível à seca e ao encharcamento. 

ADUBAÇÃO
Aplicar adubo de cobertura rico em azoto, fósforo e potássio, de forma fraccionada, mas principalmente na 
fase de início da floração. Aplicar também magnésio em fundo (50%) e em cobertura (50%).

PRAGAS E DOENÇAS
Ácaros, afídeos, alfinete, broca do milho, gorgulho, lagarta de fruto, lagartas das folhas, larvas mineiras, 
mosca das sementes, mosca branca, piral do feijão, tripes, nematodes, alternária, antracnose, doença do pé, 
ferrugem, fusariose, oídio, podridão branca e cinzenta, rizoctónia.

MULTIPLICAÇÃO
Semente.

COLHEITA E PÓS-COLHEITA
No caso do feijão verde, este deve ser colhido quando as vagens estão perto de atingirem o comprimento 
máximo mas antes que as sementes se desenvolvem significativamente. Colher de forma escalonada. As 
vagens devem-se apresentar túrgidas, tenras, isentas de saliencias provocadas pelas sementes, limpas e sem 
sinais de doenças. O feijão para consumo do grão, deve ser colhido quando atinge a maturação completa. 

Fonte: http://www.receitasemenus.net


