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A ERVILHACA SATIVA é uma leguminosa anual de sementeira de 
Outono, ou nalguns casos muito pontuais durante a Primavera. 
É utilizada principalmente para corte final, produzindo forragem 
abundante e de boa qualidade. Também é semeada em 
consociação com cereais, como o triticale e aveia. Adaptada 
a todos os tipos de solos e climas, desde zonas semiáridas, 
a húmidas ou em regadio. De estabelecimento inicial lento, 
demonstra todo o seu potencial na Primavera quando as 
temperaturas aumentam e ajudam no seu crescimento.

· A ervilhaca sativa é 
recomendada em relação à 
vilosa em zonas mais secas

· Pode semear-se no Verão 
depois de um cereal para 
obtenção de forragem no 

princípio do Inverno

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

65-85 gramas De setembro a novembro 80-120 Kg/ha

Ervilhaca sativa Vicia sativa

• Ciclo médio
• Elevada produção de forragem e 

grão
• Peso de mil sementes médio-baixo

• Ciclo médio
• Elevada produção de forragem e grão
• Peso de mil sementes médio

Maxivesa

• Ciclo muito precoce
• Elevada produção de grão e forragem
• Peso de mil sementes médio-alto

• Ciclo precoce
• Elevada produção de grão e 

forragem
• Peso de mil sementes médio
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A ERVILHACA VILLOSA é uma leguminosa anual, também 
conhecida como a ervilhaca forrageira da Cerdaña (região da 
Catalunha junto ao Pirenéus), que produz uma planta muito 
vigorosa e produtiva. Floresce em cachos. É muito resistente ao 
frio, e é muito exigente em humidade. Produz uma forragem de 
excelente qualidade. Excelente adaptação a sequeiros húmidos, ao 
frio  e locais com Primaveras longas.

· Recomendada para zonas 
de Invernos frios, onde as 

Primaveras sejam mais 
longas e húmidas.

· Para produção superior de 
matéria seca de forragem 
de qualidade, e menores 

de grão

Ervilhaca villosa Vicia villosa

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

30-45 gramas De setembro a novembro 50-60 Kg/ha

• Ciclo precoce
• Elevadíssima produção de forragem
• Peso de mil sementes médio-baixo
• Elevada resistência a geadas

Villota
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• Ciclo médio
• Elevadíssima produção de forragem
• Peso de mil sementes médio-baixo
• Elevada resistência a geadas

Villana
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A ERVILHA é uma leguminosa proteaginosa cuja cultura 
se encontra mais disseminada no Norte da Europa. As 
proteaginosas são de especial importância na União Europeia 
devido ao déficit de proteína vegetal, e esse facto tem-se 
demonstrado na PAC. O programa de melhoramento genético 
nas Semillas Batlle, tem sido desenvolvido também em 
colaboração com outras entidades, como é o ITACYL, que 
tem permitido apresentar ervilhas que se encontram bem 
adaptadas às condições agronómicas da Península Ibérica, 
também tendo em conta o ciclo e tolerância à seca.

· É recomendável esperar 
por sementeiras mais 
tardias para evitar a 

concorrência de infestantes 
e algum possível problema 

sanitário

· Espécie que requer solos 
bem drenados e ligeiros

Ervilha Pisum sativum

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

160-250 gramas De outubro a fevereiro, dependendo 
da variedade 150-225 Kg/ha
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• Ciclo precoce
• Elevadíssima produção de grão
• Peso de mil sementes alto 

(20-220 gramas)
• Altura média

• Ciclo precoce
• Elevadíssima produção de grão
• Peso de mil sementes alto 

(210-250 gramas)
• Altura média-baixa

• Ciclo médio-precoce
• Elevada produção de forragem
• Peso de mil sementes médio-baixo 

(160-170 gramas)
• Altura elevada

• Ciclo médio-precoce
• Elevada produção de grão e forragem
• Peso de mil sementes médio-baixo 

(160-180 gramas)
• Altura média alta

Forrimax

• Ciclo médio, flor violeta
• Elevadíssima produção de forragem
• Peso de mil sementes médio-baixo (150-180 gramas)
• Altura elevada

P
B
R

Guifilo
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· Pode semear-se em solos 
pesados, onde outras 
leguminosas não se 

desenvolvem

· Elevada produção de 
proteína por ha
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Faveta

As variedades de FAVETA obtidas pelo programa de seleção das 
Semillas Batlle são o resultado de um processo de investigação 
realizado durante muitos anos com o apoio do Instituto Estatal 
Espanhol do CSIC. Distinguem-se pela sua grande produtividade, 
igualando a rentabilidade do trigo em muitos casos, além de que 
apresentam um elevado conteúdo em proteína. Encontram-se 
perfeitamente adaptadas à mecanização e apresentam bastante 
resistência ao frio. Planta que produz muito bem em solo francos e 
franco argilosos, solos nos quais a maioria das proteoginosas têm 
dificuldade em desenvolver-se. Pode utilizar-se para a produção de 
grão para rações e como forrageira, que geralmente tem como destino 
adubação verde. É uma alternativa ideal para rotações, porque deixa 
no solo azoto disponível pela forte fixação (entre 60 e 120 unidades).

Vicia faba minor

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

450-700 gramas Final de outubro a meados de janeiro 150-200 Kg/ha
de acordo com a variedade

• Ciclo médio-precoce
• Elevada produção de grão
• Peso de mil sementes baixo
• Excelente sanidade geral

• Ciclo precoce
• Resistente ao “Orobanche spp.”
• Elevada produção de grão
• Peso de mil sementes médio-alto

Prothabon 101
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• Ciclo médio-precoce
• Elevada produção de grão
• Peso de mil sementes baixo
• Excelente sanidade geral

Prothabat 69
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• Ciclo médio
• Elevada produção de grão
• Peso de mil sementes baixo
• Nível de proteína elevada

Vitabón
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Rutabón
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· Espécie muito bem 
adaptada a solos pobres e 

zonas áridas

· Apresenta resistência 
elevada às baixas 

temperaturas, permitindo 
sementeiras em zonas onde 

o frio não permite outras 
leguminosas como as 

ervilhas
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A VICIA ERVILHA é uma das leguminosas tradicionalmente 
semeadas na bacia mediterrânica pela sua rusticidade e a sua 
boa adaptação às condições edafoclimáticas da Península 
Ibérica. Como todas as leguminosas, a sua principal característica 
é a fixação de azoto atmosférico resultante da simbiose com 
rhizobium, favorecendo as culturas posteriores, geralmente os 
cereais. Em Espanha é uma espécie cultivada fundamentalmente 
nas regiões sul de Aragão e em  Castilha La Mancha. Tem potencial 
de crescimento em Portugal. Da mesma forma que ocorre 
com as ervilhas, favetas e ervilhacas, a sua superfície cultivada 
tem crescido pela necessidade de proteína vegetal pela UE e o 
consequente incentivo da sua sementeira pela PAC.

Vicia ervilha Vicia ervilia

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

30-40 gramas De outubro a princípios de dezembro 100-150 Kg/ha
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• Ciclo médio
• Grão de cor amarelado
• Flor branca
• Boa produção em condições de sequeiro

Hully
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Grão de bico Cicer arietinum

O GRÃO DE BICO é uma espécie leguminosa muito bem adaptada 
à bacia mediterrânea, com grande alternatividade quanto 
à época de sementeira e cuja procura se tem incrementado 
nos últimos tempos como alternativa à proteína animal para 
consumo humano. 

· Planta rústica

· Bem adaptada a solos 
arejados e bem drenados 

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

250-500 gramas
De novembro a janeiro em zonas 

quentes e de janeiro a fevereiro em 
zonas frias

100 Kg/ha
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• Ciclo médio-precoce
• Grão de tamanho médio-pequeno
• Elevado potencial de produção
• Excelente sanidade geral. Resistente a fungos

Garpedro

• Ciclo médio-precoce
• Grão de tamanho médio-pequeno
• Elevado potencial de produção
• Excelente sanidade geral. Resistente a fungos

Badil
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O TREMOÇO é um género que se destaca pelo seu elevado 
conteúdo em proteína. Um dos principais aspetos que lhe confere 
interesse na Península Ibérica, é a sua excelente adaptação a 
solos ácidos, habituais na zona oeste. Compreende diversas 
espécies, todas elas cultivadas em todo o mundo para a 
alimentação humana e animal (algumas variedades apresentam 
por exemplo um alto conteúdo em carotenos muito interessantes 
para rações), além de que também se utiliza em diversos 
processos industriais.

Tremoço Lupinus albus - Lupinus angustifolius

· Planta utilizada para 
recuperação de solos 

florestais, com baixo nível 
de matéria orgânica e nos 
quais exista a necessidade 

de reduzir e/ou eliminar 
arbustivas e infestantes 

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA 

190-380 gramas De finais de outubro  
a meados de dezembro 100-150 Kg/ha
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Tremoço

DESCRIÇÃO
• Grande capacidade de fixação de azoto 

atmosférico

• Porte ereto com 90 a 120 cm

CARATERÍSTICAS
• Bem adaptada a solos ácidos a neutros.
• Requerem boas condições de drenagem.
• Plantas precursoras de fertilidade e muito 

rústicas.
• Elevada rusticidade.

VARIEDADES
• RUMBO BAER: flor branca (albus)
• LILA BAER: flor violeta (angustifolius)
• AZURO: flor violeta (angustifolius)
• DALBOR: flor violeta (angustifolius)
• KARO: flor violeta (angustifolius)
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Tremocilha Lupinus luteus

A TREMOCILHA é uma planta precursora de fertilidade que 
se destaca pela sua rusticidade e elevado conteúdo em 
proteína. Outro dos aspetos que lhe confere muito interesse no 
mediterrâneo, é a sua adaptação a solos ácidos e com baixo nível 
de matéria orgânica. Espécie tradicional do ecossistema montado.

· Planta utilizada para 
recuperação de solos 

florestais e de baixo nível 
em matéria orgânica. Muito 

adequada para combater 
infestantes e arbustivas 

nefastas

PESO 1.000 SEMENTES (PMS) ÉPOCA DE SEMENTEIRA DOSE DE SEMENTEIRA

70-200 gramas De finais de outubro
a meados de dezembro 70-120 Kg/ha
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Tremocilha

CARATERÍSTICAS
• Bem adaptadas a solos pobres, com pH ácidos a 

neutro.
• Requer boas condições de drenagem.
• Plantas precursoras de fertilidade e muito rústica.

VARIEDADES
• MISTER: Ciclo precoce
• BARYT: Ciclo precoce
• COMÚN: Ciclo médio-tardio

DESCRIÇÃO
• Grande capacidade de fixação de azoto 

atmosférico

• Porte ereto com 90 a 120 cm


