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RESUMO

O trabalho foi conduzido na Área de
Pesquisa em Produção Orgânica de
Hortaliças (APPOH) da Embrapa Hortaliças/
DF, com o objetivo de avaliar a viabilidade do
cultivo de feijão vagem, cultivar Macarrão
Trepador, sobre coberturas vivas e a
adubação com composto de farelos tipo
bokashi. O delineamento adotado foi blocos
ao acaso dispostos em parcelas subdivididas,
com três repetições. Realizou-se semeio
direto do feijão vagem em covas sobre as
coberturas perenes de grama batatais
(Paspalum notatum), amendoim forrageiro
(Arachis pintoi) e de forma tradicional sem
cobertura do solo (controle). Foram utilizadas
quatro doses de bokashi anaeróbico 5, 10,
20 e 40 t ha

-1
 equivalentes a 100, 200, 400 e

800 kg ha
-1
 de Nitrogênio, parcelados em

quatro épocas. Os resultados demonstram
que para o número de vagens e produção, o
amendoim forrageiro foi a cobertura que
apresentou o maior desempenho e a grama
batatais o menor. O aumento das doses de
bokashi proporcionou comportamento
quadrático para o número de vagens e
produção. As doses de 25,1 e 25,2 t ha

-1
 de

composto de farelos resultaram no número
máximo de vagens comerciais e totais, sendo
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99,0 e 118,3 vagens, respectivamente. As
máximas produtividades comercial e total,
17,91 e 19,74 t ha

-1 
de feijão vagem, foram

obtidas com 25,03 e 25,35 t ha
-1 

de composto
de farelos.
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ABSTRACT

Evaluation of organic compost
fertilization to organic production of snap
beans growed on living cover of Arachis

pintoi and Paspalum notatum

This work was conducted in organic
agriculture experimental field of Embrapa
Vegetables, Federal District, Brazil, to
evaluated the snap beans production (cultivar
Macarrão Trepador), on living covers and
organic fertilization with organic compost
(bokashi). The experiment was carried out in a
randomized complete block design, followed
a split plot scheme with three replications. The
snap beans was planted under soil living
covered with Paspalum notatum, Arachis
pintoi, and in a conventional crop systen without
soil cover (control). Four levels of anaerobic
organic compost (5, 10, 20 e 40 t ha

-1
) equal to
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INTRODUÇÃO

Solos agrícolas das regiões tropicais e subtropicais, expostos a condições climáticas
intensas, necessitam da proteção contínua da cobertura vegetal.

A movimentação do solo e sua exposição direta à ação do clima provocam a erosão,
com perda de nutrientes e redução dos teores de matéria orgânica, o que leva à degradação
do solo e redução na produtividade agrícola (Calegari et al., 1993). Com isso, a cobertura do
solo, durante os cultivos, nessas regiões torna-se uma alternativa de manejo e proteção _
como o controle da erosão _ promovendo também a estabilidade e sustentabilidade do sistema
produtivo e redução dos custos de produção (De-Polli et al., 1996).

Além disso, favorece a conservação da umidade do solo, aumentando a atividade
microbiana; reduz a infestação de plantas daninhas, diminui a compressividade e compactação,
controla algumas pragas do solo e melhora sua estrutura (Penteado, 2000). O uso de espécie
adequada de cobertura viva ocasiona melhorias nas condições físicas, químicas e biológicas
do solo; facilita o manejo da cultura, como o controle natural da vegetação espontânea e contribui
para a reciclagem de nutrientes do mesmo.

 A grama batatais, uma poácea (gramíneas), possui sistema radicular fasciculado,
tornando-a útil na reconstrução da estrutura do solo, adicionando biomassa ao solo, oferecendo
controle de erosão e melhorando a penetração da água, além de fixar pequenas quantidades
de nitrogênio (Oliveira et al., 2006). O

 amendoim forrageiro é uma fabácea (leguminosa) muito utilizada na cobertura de várias
culturas como café, mandioca e frutíferas por ser altamente tolerante ao sombreamento (Vilela,
2009). Possui um sistema radicular pivotante que se aprofunda mais no solo, fixa nitrogênio,
mobiliza e recicla nutrientes.

Em consorciação com gramíneas, as leguminosas fornecem nitrogênio ao solo e plantas,
por meio da fixação biológica desse elemento por bactérias do gênero Rhizobium, que o
retira da atmosfera e o repassa à planta (Lima et al, 2006); como coberturas vivas, promovem
melhorias físicas, químicas e biológicas no solo, facilitam o controle de plantas espontâneas,
reduzindo a necessidade de capinas. As coberturas podem ser utilizadas em locais declivosos
ou em propriedades localizadas em regiões montanhosas, reduzindo o escorrimento superficial
e conseqüentemente, diminuindo a erosão (Altieri, 2002).

Este trabalho tem por objetivo avaliar a viabilidade do cultivo de feijão vagem, cultivar
Macarrão Trepador, sobre coberturas vivas e a adubação com composto de farelos tipo bokashi.

100, 200, 400 e 200 kg.ha
-1
 of nitrogen were

evaluated. The N fertilization was supplied from
organic compost provided to crop in four
dates. The results prove that for commercial
and total yield was highest on Arachis pintoi
living cover. The level 25,1 and 25,2 t. ha

-1
 of

organic compost resulted in maximum
commercial and total pods number, being 99,0

and 118,3 pods respectively. The maximum
commercial and total yield, 17,91 and 19,74 t ha

-

1
 of snap beans, was obtained with level of  25,03

and 25,35 t ha
-1
 of organic compost of brans.

KEYWORDS: Phaseolus vulgaris L., Arachis
pintoi L., Paspalum notatum L, organic
compost.
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MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado na Área de Pesquisa e Produção Orgânica de Hortaliças
(APPOH) da Embrapa Hortaliças, Brasília/DF, no período de maio a outubro de 2007 em
Latossolo Vermelho, cujas características químicas da área sob coberturas vivas e solo desnudo,
antes do plantio do feijão vagem, estão apresentadas na Tabela 1. Foi montado em
delineamento de blocos ao acaso com três repetições no esquema de parcela subdividida. As
parcelas foram constituídas pelas coberturas amendoim forrageiro e grama batatais,
implantadas anteriormente, em áreas de 100m² cada uma, e plantio em canteiro sem cobertura
(testemunha). As subparcelas consistiram das doses 5, 10, 20 e 40 t ha

-1
 de um composto de

farelos anaeróbico, tipo bokashi, doses equivalentes a aproximadamente 100, 200, 400 e 800
kg ha

-1
 de N, fornecidas em quatro épocas, sendo 1/2 no plantio e 1/6 em cada cobertura, aos

20, 40 e 60 dias após o plantio. Foi utilizado o feijão vagem cultivar Macarrão Trepador de
hábito indeterminado, cujo plantio foi realizado em covas, em espaçamento de 20x80cm. O
composto de farelos utilizado foi elaborado com cama de matriz de aviário, calcário dolomítico,
torta de mamona, farelo de trigo, farinha de ossos, carvão moído e inoculado com
microorganismos eficientes (EM). O composto produzido apresentou os seguintes teores totais
de nutrientes: Ca = 89,46 g kg

-1
, Mg = 16,54

 
g kg

-1
, N = 21,98 g kg

-1
, K = 10,38 g kg

-1
, P = 20,43

g kg
-1
, S = 3,02 mg kg

-1
, Zn = 249,50 mg kg

-1
, Cu = 256 mg kg

-1
, Fe = 4750,0 mg kg

-1
 e B = 25,14

mg kg
-1
. As colheitas foram feitas a partir dos 80 dias após o transplante durante 6 semanas.

Utilizou-se 10 plantas de cada parcela para as avaliações de produção. Os dados foram
submetidos à analise de variância utilizando regressão para as doses de composto e teste
Tukey com 5% de probabilidade para comparar as médias das coberturas vivas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve diferença significativa entre as coberturas quanto ao número de vagens e produção
(Tabela 2). As plantas que foram cultivadas sobre o amendoim forrageiro e sem cobertura de
solo apresentaram melhor resultado do que aquelas cultivadas sobre a grama batatais para
todas as características avaliadas.

A despeito de seu melhor desempenho, observou-se tendência de menores teores
de nutrientes no solo sob amendoim forrageiro em relação ao solo descoberto (Tabela 1).
Tal fato provavelmente se deve às maiores extrações de nutrientes ocorridas nos cultivos
anteriores (tomate, alface, repolho), uma vez que, nesta cobertura, as espécies sempre
apresentaram maiores produções. Avaliando estas mesmas coberturas na cultura da alface,
Lima et al., (2007) observaram que o plantio tradicional em canteiro, sem cobertura de
solo, apresentou melhor desempenho tanto em relação ao amendoim forrageiro quanto a
grama batatais.

Para a adubação orgânica, observou-se que o aumento das doses de bokashi resultou
em comportamento quadrático para o número de vagens e produtividade (Figuras 1 e 2). As
doses de 25,1 e 25,2 t ha

-1
 de composto de farelos resultaram no número máximo de vagens

comerciais e totais, sendo 99,0 e 118,3 vagens, respectivamente.

As máximas produtividades comercial e total, 17,91 e 19,74 t ha
-1 

de feijão vagem, foram
obtidas com 25,03 e 25,35 t ha

-1 
de composto de farelos.
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Resultados semelhantes foram observados em experimento realizado com a cultura do
tomate onde o número de frutos e produtividade comercial máximos foram obtidos com as
doses de aproximadamente 25 t ha

-1 
de composto de farelos (Lima et al., 2008).
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Tabela 1. Características químicas e físico-químicas do solo sob as coberturas vivas de Amendoim Forrageiro
(AF), Grama Batatais (GB) e Sem Cobertura (SC)

pH em água
Cobertura

(1:2,5)
P K Al Ca Mg CTC V M.O

mg/dm³ cmol
c
/dm³ % g/dm³

AF 5,35 12,10 180 0,20 5,10 2,10 14,34 56,07 33,70

GB 5,20 8,20 160 0,25 5,40 2,70 15,18 58,51 38,80

SC 5,55 19,80 350 0,00 5,40 2,80 14,62 56,88 38,80

Tabela 2. Número e produção de vagens comerciais (NVC, PVC), número e produção total de vagens (NVT,
PVT) por parcela de 4 m

2
 de feijão vagem cultivar Macarrão Trepador cultivado sobre coberturas vivas de amendoim

forrageiro, grama batatais e plantio tradicional em canteiros. Brasília, Embrapa Hortaliças, 2007

Cobertura  NVC  PVC  NVT PVT

(kg.parcela
-1
) (kg.parcela

-1
)

Amendoim Forrageiro 107,33 a 19,08 a 126,00 a 21,00 a

Solo sem cobertura 69,50 ab 12,41 ab 92,83 ab 14,58 ab

Grama Batatais 48,91 b 7,25 b 54,66 b 7,83 b

CV (%) 35,16 44,02 33,92 42,94
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Figura 1. Número de vagens totais (NVT) e comerciais (NVC) do feijão vagem em função de doses de
composto. Brasília, Embrapa Hortaliças, 2007

Figura 2. Produção total (PVT) e comercial (PVC) de feijão vagem em função de doses de composto.
Brasília, Embrapa Hortaliças, 2007


