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Caros clientes,

É com enorme prazer que anunciamos que a Advice.AgriBusiness é representante em Portugal
da empresa holandesa De BOLSTER, obtentora e multiplicadora de sementes de hortícolas,
aromáticas, germinados, flores, espécies para cobertura e "adubos verdes".

A De BOLSTER, empresa existente no mercado das sementes biológicas há vários anos, detém
diversas variedades exclusivas, multiplica e comercializa sementes, em Modo de Produção
Biológico, não OGM, com elevada germinação e a um preço justo.

Dado que a De Bolster comercializa mais de 300 variedades de dezenas de espécies, optámos
por dividi-las em diferentes grupos: Hortícolas de Folhas e Brássicas, Frutos, Raízes, Aromáticas,
Germinados, Flores e “Adubos Verdes”, dando origem a diferentes catálogos.

Apresentamos-lhe o catálogo de Leguminosas, que inclui diversas variedades de ervilhas, favas e
feijões.

Caso tenha alguma dúvida ou questão, não hesite em nos contactar.
Esperamos corresponder às vossas expectativas.

A equipa Advice.AgriBusines.
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Ref. 41330

Ervilha de trepar var. Grijze Roodbloeiende (tipo mangetout
ou “torta”)
Pisum sativum

A ervilha Grijze Roodbloeiende produz flores vermelhas. Atinge uma altura de
cerca de 130 cm. As vagens são um pouco mais doces quando atingem um estádio
mais maduro (quando as sementes são visíveis). Esta é uma variedade muito
produtiva, embora a colheita seja um pouco mais difícil, devido à grande
quantidade de folhas que produz.

Ref. 41320

Ervilha de trepar var. Hendriks (tipo mangetout ou “torta”)
Pisum sativum

A ervilha Hendriks tem um período muito longo de crescimento e colheita. É uma
variedade muito confiável e firme e possui boa resistência ao Fusarium. Atinge
cerca de 200 cm de altura. As vagens são um pouco mais doces quando atingem
um estádio mais maduro (quando as sementes são visíveis).

Ref. 41310

Ervilha de trepar var. Heraut (tipo mangetout ou “torta”)
Pisum sativum

A ervilha Heraut é uma variedade precoce de ervilhas com vagens firmes que
atinge cerca de 130 cm de altura.

Ref. 41305

Ervilha de trepar var. Sweet Horizon (tipo mangetout ou “torta”)
Pisum sativum

Esta variedade de ervilha é adequada para o cultivo em redes, pois atinge uma
altura de 1,2m. É considerada uma variedade semi-tardia a tardia. Possui um alto
potencial de produção e rendimento, em parte devido às suas resistências. As
vagens largas e longas (comprimento 9-10 cm e largura 22 mm), de cor verde
escura e quase sem fio, facilitam a colheita.
Resistências (HR): Er (Oídio) / Fop (Fusariumoxysporum – Raça 1). Tolerante
à Ascochyta.

Ref. 41270

Ervilha de trepar var. Precoce de Maio
Pisum sativum

A ervilha Precoce de Maio é uma variedade precoce e produtiva, adequada para
diversos tipos de solos. As sementes são bastante finas e redondas. A planta
atinge cerca de 140 cm de altura.

Leguminosas

4

Ref. 41290

Ervilha de trepar var. Senator
Pisum sativum

A ervilha Senator é uma variedade vigorosa e muito produtiva. Atinge cerca de 140
cm de altura. É uma ervilha firme, com sabor adocicado. É relativamente tardia e,
portanto, pode ser complementada com a variedade Precoce de Maio.

Ref. 41220

Ervilha rasteira var. Blauwschokkers
Pisum sativum

A ervilha roxa Blauwschokkers é uma bonita variedade em que, tanto as flores
quanto as vagens são roxas. Adequada para consumo em fresco e conservação
(congelação e/ou secagem das sementes).

Ref. 41240

Ervilha rasteira var. Maravilha de Kelvedon
Pisum sativum

A ervilha Maravilha de Kelvedon é uma ervilha doce. É uma planta resistente a
doenças e pragas. Esta variedade atinge uma altura de cerca de 70 cm, podendo,
ser cultivada sem suporte.

Ref. 41302

Ervilha rasteira var. Lusaka
Pisum sativum

A ervilha doce (tipo sugar snap) Lusaka produz vagens rectas e muito saborosas,
com cerca de 8-9 cm de comprimento e 15 mm de largura. Estas crescem em
cachos e são completamente sem fio. Esta variedade está adaptada à colheita
mecânica e manual. Altura média da planta: 40-60 cm.
Resistências (HR): Er (Oídio).

Ref. 41307

Ervilha rasteira var. Nairobi
Pisum sativum

A ervilha doce (tipo sugar snap) Nairobi é uma variedade precoce, produtiva, com
vagens sem fio, rectas, com cerca de 8-9 cm de comprimento e 15 mm de largura.
Em alguns países utilizam suportes para a planta. Esta atinge uma altura média de
60-70 cm.
Resistências (HR): Er (Oídio).
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Ref. 41300

Ervilha rasteira var. Norli (tipo mangetout ou “torta”)
Pisum sativum

A ervilha doce Norli produz muitas vagens bastante pequenas. É uma variedade
comummente conhecida e cultivada. Torna-se mais doce em um estádio posterior
de desenvolvimento. As vagens podem ser consumidas cruas ou cozinhadas.
Ref. 41230

Ervilha rasteira var. Rozijnerwt
Pisum sativum

A ervilha Rozijnerwt forma flores de cor roxa e vagens verdes, alcançando uma
altura de cerca de 70 cm. As sementes possuem um sabor delicioso. Adequada
para consumo em fresco e conservação (congelação e/ou secagem das sementes).
Ref. 41172

Feijão de trepar var. Cobra
Phaseolus vulgaris

O feijão Cobra é uma variedade semi-precoce que produz vagens sem fio, de cor
verde clara, cujo crescimento das sementes se apresenta lento. Adequada para a
produção em estufa. As vagens medem cerca de 20 cm e com um diâmetro 7-9
mm. A planta atinge cerca de 300 cm de altura.
Resistências (FC): BCMV (V1), vírus de mosaico comum de feijão;
(Antracnose).

A

Ref. 41174

Feijão de trepar var. Golden Gate
Phaseolus vulgaris

O feijão de trepar Golden Gate apresenta vagens planas, de cor amarela uniforme,
com 24-26 cm de comprimento e 24 mm de largura, sem fio. Variedade semiprecoce, adequada para produção em estufa e ao ar livre. A planta atinge uma
altura média de 200cm.
Resistências (HR): BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão.
Ref. 41190

Feijão de trepar var. Helda
Phaseolus vulgaris

O feijão de trepar Helda possui vagens longas, bastante largas e achatadas.
Variedade muito produtiva, permitindo longos períodos de colheita.
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Ref. 41160

Feijão de trepar var. Mechelse Markt
Phaseolus vulgaris

O feijão de trepar Mechelse Tros ou Mechelse Markt, tem um alto rendimento e é
precoce. Variedade muito produtiva, permitindo longos períodos de colheita.

Ref. 41171

Feijão de trepar var. Neckargold
Phaseolus vulgaris

O feijão Neckargold é uma variedade muito saborosa. As vagens são macias,
profundamente amarelas, suculentas e de 23-25 cm de comprimento. Este feijão
forma uma planta firme, com uma raiz que cresce em profundidade. Oferece um
grande período de colheita e altos rendimentos. É resistente ao vírus do mosaico
comum de feijão.
Ref. 41170

Feijão de trepar var. Neckarkoningin
Phaseolus vulgaris

O feijão de trepar Neckarkoningin possui vagens com cerca de 20 cm de
comprimento, e permanecem muito carnudas e suculentas por um longo tempo.
Esta variedade tem um alto rendimento e é precoce. Variedade muito produtiva,
permitindo longos períodos de colheita.
Ref. 41180

Feijão de trepar var. Stokkievitsboon
Phaseolus vulgaris

O feijão Stokkievitsboon é uma cultura robusta, em que as vagens e as sementes
são de cor vermelha-raiada. Indicado para consumo das sementes (feijão seco)
que, quando cozidas, possuem uma pele macia e fina.
Ref. 41176

Feijão de trepar var. Vitalis
Phaseolus vulgaris

O feijão de trepar Vitalis apresenta vagens planas, de cor verde-escura. Devido ao
seu lento desenvolvimento, as vagens são de excelente qualidade, pois formam
sementes muito pequenas. Estas não têm fio e atingem cerca de 20 cm de
comprimento e 20 mm de largura. A planta tem uma altura média de 200cm.
Variedade semi-precoce, adequada para produção em estufa e ao ar livre.
Resistências (HR): BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão.
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Ref. 41081

Feijão rasteiro var. Compass (Tipo “Dwarf french bean”)
Phaseolus vulgaris

O feijão Compass forma uma planta rasteira (cerca de 50 cm de altura). Forma saborosas
vagens longas (12-14 cm), muito finas e uniformes, de cor verde escura e sem fio. Devido à
maturação uniforme, permite uma colheita concentrada. Adapta-se à colheita mecânica.
Maturação: 71-72 dias.
Resistências (HR): BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão; Ps (Pseudomonas
syringae); A (Antracnose).
Classificação (mm): <6,5 (75%); 6-8 (25%)
Ref. 41082

Feijão rasteiro var. Domino (Tipo “Dwarf french bean”)
Phaseolus vulgaris

O feijão rasteiro Domino possui vagens finas, longas (12-13 cm) e definidas, adequadas
para a colheita concentrada, mecânica e manual. Planta com uma altura de cerca de 50cm e
de alto rendimento. Ciclo: cerca de 70 dias.
Resistências (HR): BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão; Ps (Pseudomonas
syringae); A (Antracnose). Classificação (mm): 8-9 (80%); 9-10,5 (20%).
Ref. 41080

Feijão rasteiro var. Double White (Tipo “Dwarf french bean”)
Phaseolus vulgaris

O DoubleWhite é um feijão francês rasteiro, suculento e saboroso que permite um período
de colheita bastante alargado. Resiste bem às doenças com tempo húmido. Adapta-se à
colheita mecânica.
Ref. 41083

Feijão rasteiro var. Faraday (Tipo “Dwarf french bean”)
Phaseolus vulgaris

O feijão do tipo rasteiro Faraday possui vagens homogéneas, de cor verde – escura, muito
finas e sem fio. A planta atinge uma altura de cerca de 50 cm. Esta variedade tem um longo
período de colheita e tem uma vida útil muito boa, portanto, é apropriada tanto para indústria
como para mercados de consumo em fresco. Variedade pouco susceptível à Botrytis. Ciclo:
cerca de 70 dias.
Resistências (HR): BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão; Ps (Pseudomonas
syringae); A (Antracnose).
Classificação (mm): 6,5-8 (80%); 8-9 (20%).
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Ref. 41217

Feijão rasteiro var. Valdor (Tipo “Dwarf french bean”)
Phaseolus vulgaris

O feijão Valdor possui um excelente sabor, com atraentes vagens amarelas nos estádios
iniciais que amadurecem bastante tarde. As vagens atingem cerca de 12-14 cm de
comprimento. Variedade adequada para a colheita mecânica e manual.
Resistências (HR): BCMV (V1), vírus de mosaico comum do feijão; Ps (Pseudomonas
syringae); A (Antracnose). Classificação (mm): 6,5-8 (50%); 8-9 (50%).
Ref. 41215

Feijão rasteiro var. Capitano
Phaseolus vulgaris

O feijão Capitano possui vagens de cor amarela, sem fio, muito saborosas. É a variedade
padrão cultivada em muitos países. Adequado para colheita mecânica ou manual. Altura da
planta: 50 cm. Tamanho médio das vagens: 15 cm de comprimento e 20 mm de largura.
Resistências (HR): BCMV:1 (Vírus do mosaico comum do feijoeiro)/ Ps (Pseudomonas
syringae) / A (Antracnose).
Ref. 41195

Feijão Rasteiro var. Nassau
Phaseolus vulgaris

O feijão Nassau possui vagens de cor verde-brilhante, achatadas, sem fio e muito
saborosas. Em muitos países esta variedade é a referência para a colheita mecânica, mas
também se adequa bem à colheita manual. Altura da planta: 50 cm. Tamanho médio das
vagens: 16 cm de comprimento e 17 mm de largura. Resistências (HR): BCMV:1 (Vírus do
mosaico comum do feijoeiro)/ Ps (Pseudomonas syringae) / A (Antracnose).
Ref. 41200

Feijoca de trepar var. Emergo
Phaseolus coccineus

A feijoca ou feijão de Espanha Emergo é uma cultura robusta, produtiva, com flores brancas
e vagens muito longas, grossas, de cor verde-escura. Atinge alturas de 300 cm. Podem-se
consumir as vagens ou as sementes (numa fase de desenvolvimento mais avançada). É
uma cultura normalmente utilizada como proteção contra o vento, devido à sua robustez.
Ref. 41205

Feijoca de trepar var. Lady Di
Phaseolus coccineus

A feijoca LadyDi é uma planta que atinge cerca de300cm, longa e vigorosa, com muitas
flores vermelhas. As vagens são de cor verde e sem fio, com um comprimento médio de 2830 cm e largura de 18-20 mm. Permite um longo período de colheita. As sementes são de
cor preta e vermelha.
Resistências (HR): BCMV:1 (Vírus do mosaico comum do feijoeiro); BYMV (Vírus do
mosaico amarelo do feijoeiro).
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Ref. 41210

Fava var. Express sel. Eleonora
Vicia Faba

A fava Eleonora é uma variedade do tipo Express desenvolvida por De Bolster. É de porte
rasteiro, atingindo cerca de 90-100 cm de altura. Variedade pouco sensível ao “tombo”. As
vagens são brilhantes, longas, delgadas e com cerca de 5-6 grãos, cada. Forma uma planta
forte, podendo até ser utilizada como corta-vento para outras culturas. Cresce numa
diversidade de solos e exige pouca fertilização. Excelente sabor e aparência, adequada para
a congelação. NOTA: Quando a variedade Eleonora e a variedade Ratio são semeadas na
mesma altura, a variedade Ratio é ligeiramente mais precoce, antecipando a produção em
cerca de 10 dias relativamente à Eleonora.
Ref. 41212

Fava var. Ratio
Vicia faba
A fava Ratio é bastante precoce e produtiva. Atinge a altura de 70-80 cm. Forma múltiplas
hastes e é de porte rasteiro, sendo pouco sensível ao “tombo”. Forma uma vagem, com 4-5
grãos. Os grãos possuem um sabor excelente.
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