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DESCRIÇÃO
Planta herbácea, anual, com sistema radicular aprumado, e profundo, tendo a propriedade de estabelecer 
uma relação de simbiose com o rizófilo que provoca nódulos nas raízes, fixando o nitrogénio no solo. O seu 
porte é recto e erecto, pouco ramificado, com caules fortes, quadrangulares, parcialmente ocos, podendo 
atingir alturas de 0,70-1,50 m. Produz folhagem abundante, com folhas alternas, compostas, paripinuladas, 
de cor verde, com folíolos pares de forma oval a arredondada e desprovida de gavinhas.

SEMENTEIRA
Em local definitivo desde meados de Outono até final do Inverno (em Portugal e em todo o Hemisfério Norte 
nos meses de Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro). As favas devem semear-se em linhas 
espaçadas entre si 30 a 40 cm e 25 a 30 cm entre os pés. Antes da sementeira, devem demolhar-se, durante 
algumas horas, para melhor facilitar a sua germinação.

CRESCIMENTO
Lento

TRANSPLANTAÇÃO
Quando oportuno.

TEMPERATURA
Cultura de estação fresca, tolerante ás geadas. As flores são 
sensíveis a geadas prolongadas ou a temperaturas inferiores a 
-2 Cº.Temperatura óptima de germinação de 20 Cº.

SOLOS
Profundos, com boa capacidade de retenção de água, ricos em 
húmus, frescos, de textura média a fina. Prefere valores de pH 
neutros.

RESISTÊNCIA
Rústica. Resistente a geadas.

PRAGAS E DOENÇAS
Afídeos, Alfinetes, Gorgulho da fava, Lixus, Tripes, Nemátodos, Sitona, Antracnose, Ferrugem, Fusariose, 
Míldio, Oídio, Podridão cinzenta. Atacada também pela planta parasita rabo-de-raposa (Orobanche spp.).

MULTIPLICAÇÃO
Semente.

COLHEITA
Colher as vagens em verde quando atingem cerca de 2/3 a ¾ do seu tamanho final, ou antes da película da 
vagem começar a ficar enrugada, de forma a obter sementes tenras. Conservação: conservar as favas verdes 
a uma temperatura de 0 Cº e a uma humidade relativa de cerca de 95%, no máximo durante 2 a 3 semanas. 
Á temperatura ambiente conservar entre 3-4 dias.

REGA
Regular, requer bastante humidade embora não em excesso. Sensível ao encharcamento. 

ADUBAÇÃO
Adubar nas primeiras fases de crescimento com adubo equilibrado, depois adubar com adubo rico em 
fósforo e potássio na floração e formação das vagens.


