
 

 

 

MANEIO DE  COLHEITA E PÓS-COLHEITA DE  CULTURA DO FEIJÃO 
VULGAR  (PHASEOLUS VULGAR (L.)) EM PRODUÇÃO DE SEMENTE 
  PRODUÇÃO DE SEMENTE 
INTRODUÇÃO 
O feijão-vulgar (Phaseolus vulgaris L.) é uma 

leguminosas muito importante na dieta da 

população moçambicana, por ser 

reconhecidamente uma excelente fonte 

protéica, além de possuir bom conteúdo de 

carbohidratos e de ser rico em ferro. Cresce 

melhor em solos férteis. Porém, 

frequentemente é mais cultivado em solos de 

baixa produtividade. O feijão vulgar cresce 

melhor em solos com pH do solo entre 5,0 e 

6,0. 

                                                                                                        

 
 
VARIEDADES RECOMENDAS 
 

Variedade 
Ano 

Libertada 

Rendimento 

potencial 

(kg/ha) 

Caracteríticas 

A222 2011 2,800 Maturação em 85 diss. Tegumento de cor preta, tamanha 

menor, muito preferido para preparação de feijoada. 

Altamente adaptado para todas regiões de produção de feijão. 

AFR 703 2009 2,200 Maturação em 80 dias. Tegumento vermelho, semente larga, 

Altamente adaptado para todas regiões de produção de feijão. 

CAL 143 2009 2,400 Matuação em  90 dias; Red mottled; grão de tamanho médio, 

resistente a ALS1, Halo blight, CBB2 e ferrugem. Altamente 

adaptado para todas regiões de produção de feijão. 

NUA 45 2011 2,000 Maturação em 65 dias, com manchas a vermelho, semente 

larga, ricaa em ferro  (102ppm) and zinco(35ppm), rápida 

cozedura, bom sabor, resistente a ALS e CBB. Altamente 

adaptado para todas regiões de produção de feijão, mas 

também adaptadao ao ciclos curtos. 

SUGAR 131 2011 2,500 Maturação em 90 dias. Salpicado a vermelho (Sugar), semente 

larga, resistente a ALS, CBB e ferrugem. Altamente adaptado 

para todas regiões de produção de feijão. 

VTTT 923/10-3 2011 2,300 Maturação em 85 dias, Salpicado a vermelho (Sugar), semente 

larga, resistente a ALS, CBB e ferrugem. Altamente adaptado 

para todas regiões de produção de feijão. 

VTTT 924/4-4 2011 2,500 Maturação emn 85 dias, Salpicado a vermelho (Sugar), 

semente larga, resistente a ALS, CBB e ferrugem. Altamente 

adaptado para todas regiões de produção de feijão. 

VTTT 925/9-1-2 2011 2,300 Maturação em 80 dias. Vermelho. Resistente a ALS.  

Altamente adaptado para todas regiões de produção de feijão. 

 
  

                                                           
1 ALS = Angular leaf spot-Mancha angular da folha 
2 CBB = Common bacterial blight-  
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COLHEITA E RENDIMENTO 
Quando Colher  
O feijão vulgar pode ser colhido entre 60 a 120 dias após a sementeira, dependendo do tipo de 

variedade e tipo de crescimento.  

 Variedades de ciclo curto ou precoces podem ser colhidas mais cedo. Essas variedades 

amadurecem mais rápido, mas resultam em rendimentos mais baixos. É mais apropriada onde a 

chuva é incerta.  

 As variedades tardias têm longo período fenológico permitindo-lhes acumular mais biomassa que 

é então traduzida para formação e enchimento de vagens.  

Como colher 
 Colher as vagens do campo muito cedo de manhã, porque, quando a temperatura sobe as vagens 

ficam muito secas e podem se abrir e deixar cair os grãos no chão.  

 Ao escolher as vagens trate de descartar as vagens com sinais de doença, brote, ou danificadas 

por insecto;  

 Os grãos devem ser postas a secar na luz solar até atingir 13-14% de humidade, um processo que 

leva 2 a 4 dias dependendo da intensidade da luz solar e da temperatura. 

Rendimentos 
As variedades podem render: 

 2000kg/ha em lavouras irrigadas; 

500kg a 1.000kg/há em lavouras de sequeiro. 

Maneio pós-colheita 
 Após a colheita das plantas do campo, estas devem ser deixadas a secar durante dois dias antes 

de se separar as vagens das plantas.  

 As vagens devem ser deixadas a secar por um dia na luz solar, em seguida, manuseado com um 

pedaço de pau para permitir que os grãos saiam das vagens.  

 Separe as vagens dos grãos.  

 Tratamentos químicos ou biológicos de pragas devem ser realizados antes do armazenamento em 

local fresco e seco para evitar a infestação por insectos, como os coleópteros. 

 Depois da debulha, os grãos devem ser separados das impurezas; 

 As sementes danificadas e com indícios de ataques por alguma doença devem ser separadas e 

queimadas;  

 Todas impurezas devem ser retiradas e separadas das sementes para garantir a qualidade destas.  

Empacotamento 
 Depois de limpa, a semente deve ser empacotada em embalagens hermeticamente fechadas 

para evitar a entrada de pragas que possam danificar a semente; 

 Podem ser usados sacos de sisal para a conservar por longo período e de rafia para 

conservação em curtos períodos.  

Armazenamento e conservação 
 Os grãos de feijão devem ser armazenados em teor de humidade de 11% em um lugar limpo e 

seco. Os agricultores podem conservar e armazenar o seu produto para vender mais tarde.  

 A semente pode ser armazenada em armazéns construídos à base de cimento e betão quando 

haver condições ou em silos convencionais ou mesmo tradicionais para melhor conservação. 

Ela deve ser tratada com Malation 1% de pó para evitar pragas de armazenamento;  

 Os armazéns devem ser bem ventilados e secos, de modo a permitir a circulação de ar e 

respiração da semente. Não vender semente como grão, para poder ter mais retorno. 
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