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RESUMO 

A rotação de culturas é uma prática essencial, no cultivo de hortaliças, para 
controle de pragas e doenças e tem sido usada, também, visando ao aproveitamento dos 
resíduos de adubação. O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito residual da 
adubação orgânica, aplicada na cultura do pepino, sobre a nutrição e produção de feijão-
vagem em cultivo subseqüente, em casa de vegetação. Utilizou-se esterco bovino e 
húmus de minhoca, nas doses equivalentes a 0; 10; 20; 40; 80; 120 e 180 t ha-1, 
aplicadas antes do plantio de pepino. Os tratamentos foram distribuidos em esquema 
fatorial (2 x 7), dois tipos de fertilizantes orgânicos e sete doses de cada, no 
delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições. Após a colheita do pepino, 
o solo dos vasos permaneceram em pousio, por seis meses. Apos este período, foi 
semeado o feijão-vagem, cv. Macarrão Trepador. Aos 22 dias após a emergência, fez-se 
uma adubação de cobertura com 50% das doses de cada fertilizante organico. Avaliou-
se o estado nutricional das plantas, inserção da vagem, ciclo, número, comprimento e 
massa fresca e seca das vagens, produção de massa fresca e seca da planta inteira. Os 
teores foliares de nutrientes, em dag/kg, variaram de 3,2 a 4,2 (N), 0,33 a 0,51 (P), 2,84 
a 3,84 (K), 1,08 a 1,51 (Ca), 0,30 a 0,38 (Mg) e 0,14 a 0,22 (S). A exceção do Ca (2,5 
dag kg-1), todas as concentrações de macronutrientes ficaram dentro da faixa adequada. 
O Zn e o Cu ficaram pouco abaixo dos valores adequados. A altura de inserção da 
primeira vagem, comprimento, massa fresca e teor de matéria seca das vagens não 
apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos, sendo os valores médios de 
39 cm, 11,1 cm, 4,86 g e 8,69%, respectivamente. A produção máxima de vagem foi 
alcançada com 105 t ha-1 de esterco bovino (409,2 g) e 172 t ha-1 de húmus (429,5 g). 
A máxima produção de massa fresca de planta inteira foi 520,2 g para esterco bovino e 
533,3 g para húmus, ambas obtidas na maior dose aplicada. A produção máxima de 
massa seca da planta (96,8 g e 105,2 g) foram obtidas com 154 t ha-1 de esterco bovino 
e 180 t ha-1 de húmus, respectivamente. A produtividade máxima foi superior a 8,0 t 
ha-1, com 84 dias de ciclo. O plantio do feijão-vagem em sucessão ao pepino, visando à 
rotação de culturas e aproveitamento de resíduos orgânicos, é promissor, sendo 
necessária adubação de cobertura, para suprimento de nutrientes. 
Palavras-chave: Cucumis sativus L., Phaseolus vulgariss L., resíduo orgânico, rotação 
de culturas. 
 
 
 



SEDIYAMA MAN; ALMEIDA CHS; VIDIGAL SM;LOPES IPC; 
NASCIMENTO JLM. Efeito residual da adubação orgânico do pepineiro sobre a 
nutrição e produção de feijão-vagem em cultivo subseqüente. Horticultura Brasileira 
30: S5549-S5556. 
. 

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 5550 

ABSTRACT  
Residual effect of organic fertilization of cucumber on the nutrition  and 
production of snap bean in subsequent cultivation 
Crop rotation is an essential practice in vegetable production to control pests and 
diseases and it has also been used to recover residual fertilizer. This work aimed to 
evaluate the residual effect of organic fertilization of cucumber on yield of snap-bean in 
a subsequent cultivation at vegetation home. The experimental design was arranged in 
randomized blocks, in a 2 x 7 factorial scheme, i.e., two types of organic fertilizers 
(bovine manure and earthworm humus)  and seven rates (0; 10; 20; 40; 80; 120 and 180 
t ha-1), in four replications. The organic fertilizers was applied before the cucumber 
planting.  After the crop of the cucumber, the snap-bean Macarrão Trepador was sowed. 
To the 22 days after the emergency, it was made a sidedressing fertilization with 50% of 
the rates of each organic fertilizer. It was evaluated the nutritional state of the plants, 
insert of the green bean, cycle, number, length and fresh and dry mass of the green 
beans, production of fresh and dry mass of the whole plant. The content of nutrients, in 
dag/kg, varied from 3.2 to 4.2 (N), 0.33 to 0.51 (P), 2.84 to 3.84 (K), 1.08 to 1.51 (Ca), 
0.30 to 0.38 (Mg) and 0.14 to 0.22 (S). The exception of the Ca (2.5 dag kg-1), the 
content of macronutrients were appropriate. Zn and the Cus were a little below the 
appropriate values. The height of insert of the first green bean, length, fresh mass and 
matter content dries of the green beans didn't present significant differences among the 
treatments, being the medium values of 39 cm, 11,1 cm, 4.86 g and 8.69%, respectively. 
The maximum yield of green bean was reached with 105 t ha-1 of bovine manure (409.2 
g) and 172 t ha-1 of humus (429.5 g). The maximum yield of fresh mass of plant 
completes went 520.2 g for bovine manure and 533.3 g for humus, both obtained in the 
largest applied rate. The maximum yield of mass dries of the plant (96.8 g and 105.2 g) 
were obtained with 154 t ha-1 of bovine manure and 180 t ha-1 of humus, respectively. 
The maximum yield was superior to 8.0 t ha-1, with 84 days of cycle. The planting of 
the snap-bean in succession to the cucumber, seeking to the rotation of cultures and use 
of organic residues, it is promising, being necessary sidressings fertilization for supply 
of nutrients. 
Keywords: Cucumis sativus L, Phaseolus vulgariss L., organic residue, rotation of 

cultures. 

 

INTRODUÇÃO 

O feijão-vagem (Phaseolus vulgaris L.) é uma planta herbácea pertence à 

família Fabaceae. É uma cultura de interesse para pequenos agricultores, devido a vários 

fatores, principalmente, pela sua adaptabilidade à condição de consórcio com outras 

espécies como a mandioca e em rotação com o pepino ou tomate, para aproveitamento 

da estrutura de condução das plantas e de resíduos de adubação, além de apresentar 

mercado consumidor com tendência de crescimento. A rotação de culturas é uma prática 

essencial no cultivo de hortaliças, especialmente em cultivo orgânico, sendo usado tanto 
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para controle de pragas e doenças quanto para o aproveitamento dos resíduos de 

adubação. Esta prática é ainda mais comum para as hortaliças como o pepino e a vagem, 

que normalmente empregam altos níveis de adubação, o que é de fundamental 

importância para nutrição adequada das plantas, qualidade dos frutos e melhoria na 

produtividade, além do aproveitamento da estrutura para o tutoramento das plantas.  

Existem poucas pesquisas envolvendo o uso se fertilizantes orgânicos no cultivo do 

feijão-vagem (Santos et al., 2001b; Oliveira et al., 2006). A aplicação de adubos 

orgânicos, especialmente os estercos de animais e os compostos orgânicos, tem sido 

considerada muito importante para a produção de hortaliças. A matéria orgânica 

adicionada ao solo na forma de fertilizantes orgânicos, de acordo com o grau de 

decomposição dos resíduos, pode ter efeito imediato no solo, ou efeito residual, por 

meio de um processo mais lento de decomposição (Santos et al., 2001a). Neste sentido, 

a avaliação do efeito residual dos adubos orgânicos é um fator importante no contexto 

da adubação a ser adotada, contribuindo para reduzir o custo de produção. 

A aplicação de adubos orgânicos, especialmente os estercos de animais e os compostos 

orgânicos, tem sido considerada de grande importância para a produção de hortaliças. 

Pesquisas têm sido desenvolvidas, visando ao aproveitamento da adubação residual do 

plantio de hortaliças (Santos et al., 2011). Este trabalho foi desenvolvido com o  

objetivo de avaliar o efeito residual da adubação com húmus de minhoca e esterco 

bovino aplicados no pepineiro, sobre a nutrição da planta, produção de vagens e de 

massa fresca e seca das plantas de feijão-vagem, cv. Macarrão Trepador, plantado em 

sucessão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação, tipo túnel alto, pertencente à 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Viçosa-MG, no período de 

12/08/2011 a 10/11/2011. O solo utilizado no experimento, Argissolo Vermelho-

Amarelo câmbico, fase terraço, coletado na camada de 0 a 20 cm, antes do plantio do 

pepineiro apresentou as seguintes características em mg/dm3: P = 38,7 e K = 140; em 

cmolc/dm3: Ca2+ = 2,4; Mg2+ = 0,9; Al3+ = 0,0; H + Al = 2,97; SB = 3,66; CTC (t) = 3,66 

e CTC (T) = 3,63; pH (H2O) = 5,8; V = 55% e MO = 26,0 g kg-1. As características dos 
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fertilizantes orgânicos aplicados no plantio do pepineiro e na cobertura do feijão-vagem 

se encontram na Tabela 1. 

Ambos experimentos foram conduzidos no delineamento de blocos casualizados, com 

quatro repetições, no esquema fatorial (2 x 7), sendo dois tipos de fertilizante orgânico 

(esterco bovino e húmus de minhoca vermelha da califórnia) e sete doses de cada 

fertilizante. As doses dos fertilizantes aplicadas nos vasos para o cultivo do pepineiro, 

com uma planta por vaso, foram: 0; 60; 120; 240; 480; 720 e 960 g por vaso, 

equivalentes a: 0; 10; 20; 40; 80; 120 e 180 t ha-1, sendo 100% aplicado no plantio. 

Após a colheita do pepineiro os vasos permaneceram com o substrato por seis meses em 

pousio, em seguida o substrato de cada tratamento foi removido triturado e retornado ao 

vasos. Esses foram irrigados por capilaridade e, em cada vaso, foram semeadas cinco 

sementes de feijão-vagem, cv. Macarrão Trepador, de vagens cilíndricas e crescimento 

indeterminado.  

Os vasos foram alocados em casa-de-vegetação tipo túnel alto, no espaçamento de 0,5 

m entre plantas e 1,0 m entre fileiras. O delineamento experimental e os tratamentos 

foram os mesmos usados no ensaio anterior, com pepino. Aos 22 dias após a 

emergência fez-se uma adubação de cobertura, aplicando 50% das doses dos mesmos 

fertilizantes aplicadas no ensaio anterior, nos respectivos tratamentos. 

No florescimento das plantas, aos 40 dias após o plantio, fez-se uma aplicação de 

molibdênio, na dose correspondente a 80 g ha-1, e uma semana após fez-se a 

amostragem de folhas para análise do teor de nutrientes, coletando uma folha 

completamente desenvolvida (folha + pecíolo) a partir do ápice e avaliou-se também a 

altura de insersão das vagens nas plantas. Foram realizadas sete clheitas, quando 

avaliou-se número, comprimento, massa de matéria fresca e seca das vagens. Ao final 

das colheitas, fez-se o corte das plantas rente ao solo e avaliou-se a massa fresca e seca 

das plantas. Amostras de folhas e da planta inteira foi lavada em água destilada e 

colocadas para secar em estufa com circulação de ar a 70°C por 72 h. Posteriormente, as 

amostras foram moídas em moinho tipo Willey, acondicionadas em sacos de papel e 

levadas ao laboratório para análise de nutrientes. Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância. A comparação entre médias de cultivares foi feita com base no 

teste F e análise de regressão para avaliar o efeito de doses e fertilizantes. Os modelos 
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foram escolhidos com base na significância dos coeficientes de regressão, utilizando-se 

o teste “t” a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A temperatura máxima média no período de condução do experimento foi de 35,07 °C e 

a mínima média de 16,10°C. Não houve diferença significativa quanto aos teores 

foliares de N, K, Ca e B, mas observou-se efeitos quanto aos teores de P, Mg, S, Zn, Mn 

e Cu. De modo geral, os teores foliares de nutrientes, em dag/kg, variaram de 3,2 a 4,2 

(N), 0,33 a 0,51 (P), 2,84 a 3,84 (K), 1,08 a 1,51 (Ca), 0,30 a 0,38 (Mg) e 0,14 a 0,22 

(S). Trani & Raij (1996) estabeleceram faixas de teores adequados de nutrientes em 

folhas sadias de feijão-vagem (dag kg-1) de 4,0 a 6,0 para N; 0,3 a 0,7 para P; 2,5 a 4,0 

para K; 1,5 a 3,0 para Ca; 0,3 a 0,8 para Mg e 0,2 a 0,5 para S. Para os micronutrientes, 

em mg kg-1, de 30 a 100 para Zn; 50 a 300 para Mn; 10 a 30 para Cu; 20 a 60 para B e 

50 a 300 para Fe. Considerando-se essas faixas de valores, todas as concentrações de 

macronurientes encontradas são adequadas, à exceção do Ca (1,08 a 1,51) que ficou 

abaixo do valor adequado, especialmente, nas doses menores de fertilizantes. Baixos 

teores de nutrientes como S, Fe e Zn, provavelmente, estejam relacionados à baixa 

liberação de nutrientes no cultivo orgânico, pois os fertilizantes usados apresentavam 

concentrações razoáveis, especialmente, de Fe (Tabela 1). De acordo com Santos et al., 

2001a, a adubação orgânica pode ter efeito imediato no solo ou efeito residual, por meio 

de um processo mais lento de decomposição. No entanto, não ocorreu maior absorção 

deste nutriente pelas plantas, quando comparado a cultivos convencionais, de acordo 

com resultados obtidos por Oliveira et al. (2006). 

As características altura de inserção da primeira vagem, comprimento, massa fresca e 

seca das vagens não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos, sendo 

os valores médios de 39 cm, 11,1 cm, 4,86 g e 8,69%, respectivamente. O comprimento 

médio das vagens foi baixo e o teor de matéria seca nas vagens foi considerado alto em 

relação ao obtido por Oliveira et al., (2006). Esse fato provavelmente esteja ligado à 

diferença entre os cultivos, ou seja, a vaso e a campo. 

A produtividade de massa fresca e seca de vagens e de massa fresca e seca da planta 

inteira teve comportamento quadrático, em função do aumento das doses de ambos os 
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fertilizantes aplicados. Neste sentido, a produção máxima de vagem foi alcançada com 

105 t ha-1 de esterco bovino (409,2 g) e 172 t ha-1 de húmus (429,5 g). A máxima 

produção de massa fresca de planta inteira foi 520,2 g para esterco bovino e 533,3 g 

para húmus, ambas obtidas no tratamento com 180 t ha-1 de fertilizante. A máxima 

massa seca da planta (96,8 g) foi obtida com 154 t ha-1 de esterco bovino e 180 t ha-1 de 

húmus (105,2 g). 

A produção média por planta foi de 330 g, correspondendo à produtividade média de 6 t 

ha-1 no espaçamento adotado e ciclo de 84 dias. A produção máxima de vagem foi 

alcançada com 105 t ha-1 de esterco bovino (409,2 g) e 172 t ha-1 de húmus (429,5 g) 

(Figuras 1 A e 1B). A máxima produção de massa fresca de planta inteira foi 520,2 g 

para esterco bovino e 533,3 g para húmus, ambas obtidas com 180 t ha-1 de fertilizante 

orgânico (Figura 1C). A produção máxima de massa seca da planta (96,8 g) foi obtida 

com 154 t ha-1 de esterco bovino e 180 t ha-1 de húmus (105,2 g) (Figura 1D). 

O resíduo da adubação orgânica do pepineiro, juntamente com uma adubação de 

cobertura, foi suficiente para nutrir as plantas feijão-vagem; entretanto, a produtividade 

de vagens foi baixa, considerando duas plantas por vaso e o espaçamento usado. Nessas 

condições a produtividade máxima no período de foi superior a 8,0 t ha-1. Esse valor 

está aquém daquele obtido a campo sob cobertura viva e adubação orgânica, para feijão-

vagem de porte determinado do tipo 1, em média 15 t ha-1 (Oliveira et al.; 2006) e para 

feijão-vagem de porte indeterminado, do tipo 4 que, segundo Trani & Raij (1996), é de 

20 t ha-1. A produção máxima de vagem foi de 409,2 e 429,5 g por vaso alcançada com 

as doses de 105 t ha-1 de esterco bovino e 172 t ha-1 de húmus de minhoca.  

O plantio do feijão-vagem em sucessão ao pepineiro, visando à rotação de culturas e 

aproveitamento de resíduos orgânicos, é promissor, sendo necessária adubação de 

cobertura, para suprimento de nutrientes. As exigências nutricionais do feijão-vagem 

podem ser satisfeitas apenas com adubação orgânica. 
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Tabela 1 - Características do esterco bovino e do húmus de minhoca usados na adubação 
de plantio do pepineiro e na adubação de cobertura do feijão-vagem [Characteristics of 
cattle manure and humus earthworm, used in fertilizer of planting of cucumber and 
fertilizing snap-bean coverage]. EPAMIG, Viçosa, MG – 2011 

Características Unidades Plantio do pepineiro Cobertura do feijão-vagem 
Esterco Húmus Esterco Húmus 

Nitrogênio g kg-1 15,7 14,8 9,9 15,1 
Fósforo g kg-1 5,8 4,1 3,2 6,5 
K g kg-1 12,8 8,0 3,2 14,4 
Ca g kg-1 12,0 9,5 10,2 16,1 
Mg g kg-1 5,4 4,7 2,6 4,9 
S g kg-1 4,7 4,0 6,2 4,3 
Zn mg kg-1 225 117 93 154 
Fe mg kg-1 18840 14835 29177 25186 
Mn mg kg-1 236 469 617 534 
Cu mg kg-1 77 32 19 33 
B mg kg-1 25,2 12,3 9,3 11,8 
Densidade kg dm-3 0,31 0,99 0,35 0,89 
Umidade (70oC) % 39,7 47,4 25,42 23,4 
C/N - 6,8 8,3 8,34 5,47 
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Figura 1 – Produção (A) e número médio (B) de vagens, produção de massa fresca (C) e seca (D) da 
planta inteira de feijão–vagem, cv. Macarrão Trepador, cultivada em vasos, em função de doses de 
esterco bovino e húmus de minhoca [Production (A) and the average number of pods (B), production of 
fresh mass (C) and dry (D) of the whole plant of snap-bean, cv. Macarrão Trepador, cultivated in pots, 
according to doses of bovine dung and humus earthworm]. EPAMIG, Viçosa, MG - 2011 


