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RESUMO
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar doses de nitrogênio sobre a qualidade
fisiológica de sementes de feijão-caupi, cultivar BRS Mazagão. Para tanto, foi conduzido um
experimento na Fazenda Jabuti, Roraima, em março/2003. Para a produção de sementes
foi conduzido um experimento em campo em delineamento de blocos casualizados, com
quatro  tratamentos  constituídos  de  quatro  doses  de  nitrogênio  (0;  20;  40;  e  60  kg/ha)
aplicadas  em cobertura,  com quatro  repetições.  Para  avaliar  a  qualidade fisiológica  das
sementes  foi  conduzido  um experimento  em  laboratório  com delineamento  inteiramente
casualizado, com quatro repetições de 50 sementes cada. A germinação das sementes não
aumentou em função da elevação das doses de nitrogênio aplicadas ao solo, apresentando
média de 91%. O nitrogênio aplicado ao solo proporcionou a produção de sementes mais
vigorosas, ocorrendo aumento linear da emergência das sementes em campo com elevação
de suas doses, passando a emergência média de 88% para 94%.
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ABSTRACT -  Physiological quality of cowpea seeds according to different levels of
sidedressed nitrogen.
This  work  was  carried  out  objecting  to  study  the  effects  of  different  levels  of  nitrogen
application on the physiological quality of cowpea  cv. BRS Mazagão seeds. This work took
place at Jabuti Farm, in Boa Vista, Roraima, Brazil, during March, 2003. The cowpea seeds
were obtained trough a field experiment, wich presented four nitrogen levels as treatments
(zero,  20,  40  and  60  kg/ha);  the  experimental  design  was randomized  blocks,  with  four
replications.  The  physiological  quality  of  the  seeds  was  assessed  trough  an  experiment
conducted in laboratory conditions; its experimental design was completely randomized, with
four  replications,  presenting  the  same  four  levels  of  N  as  treatments,  and  each  plot
consisting  of  fifty  seeds.  The  seed  germination  rate  did  not  increase  as  related  to  the
elevation of N doses applied to the soil, showing a mean rate of 91%.  The N applied to the
soil provided a more vigorous seed production; a linear increase occurred in the rates of field
seed emergency with the increasing of  N doses applied, while the mean emergency rate
increased from 88% to 94%.
Keywords: Vigna unguiculata (L.) Walp., BRS Mazagão, nitrogen livels.



Nos campos de produção de sementes a utilização de fertilizantes é mais comum do
que  nas  lavouras  de  consumo,  devido  as  condições  de  solo,  quanto  a  composição  e
disponibilidade  de  nutrientes  para  as  plantas,  que  influem  na produção  e  qualidade  da
semente,  por  afetar  a  formação  do  embrião  e  dos  órgãos  de  reserva,  assim  como  a
composição química (Carvalho & Nakagawa, 2000). Contudo, o número de experimentos
relacionados, especialmente,  com a finalidade de se determinar fórmulas equilibradas de
adubação para produção de sementes, praticamente é nula, de modo que o emprego de
fertilizantes  é  feito  com  base  nos  resultados  obtidos  para  as  respectivas  culturas  de
consumo.

O nitrogênio é um macronutriente primário, essencial para as plantas, por participar
da formação de proteínas, aminoácidos e de outros compostos importantes no metabolismo
das  plantas.  Sua  ausência  bloqueia  a  síntese  de  citocinina,  hormônio  responsável  pelo
crescimento das plantas, causando redução do seu tamanho e conseqüentemente redução
da produção econômica das sementes (Mengel & Kirkby, 1982).

Embora  o  nitrogênio  exerça  efeito  altamente  positivo  sobre  a  produção  do  feijão
comum, é importante se conhecer o modo mais adequado de aplicá-lo, isso porque, doses
elevadas no plantio podem provocar perdas do elemento, em razão da sua mobilidade no
solo, além de danos às sementes, reduzindo-lhes a porcentagem de emergência (Araújo et

al.,  1994).  Com  relação  ao  feijão  caupi,  pouco  se  conhece,  ainda,  a  respeito  das
quantidades  a  se  utilizar,  que  permitam  a  obtenção  de  rendimentos  satisfatórios  na
produção e melhoria na qualidade das sementes.  Quanto as  perdas por volatilização de
amônia proveniente da uréia estas podem ser reduzidas, se o fertilizante for fornecido no
solo, seguido de irrigação (Ribeiro, 1996).

O presente trabalho foi conduzido visando avaliar a influência de doses de nitrogênio
sobre a qualidade de sementes de feijão caupi.

MATERIAL E MÉTODOS
Um  experimento  foi  conduzido  na  Fazenda  Jabuti,  Boa  Vista,  em  março/2003

utilizando-se sementes de feijão caupi, da cultivar BRS Mazagão, produzidas pela Embrapa
Roraima-RR, visando avaliar a qualidade fisiológica das sementes. 

O delineamento  experimental  foi  em blocos casualizados com quatro tratamentos,
constituídos de quatro doses de nitrogênio (0; 20; 40 e 60 kg/ha) aplicados em cobertura,
com quatro repetições. A análise do solo indicou a seguinte composição: pH = 5,4; fósforo =
1,23 mg/dm3; potássio = 12,71 mg/dm3; Alumínio = 0,0 cmol/dm³; Cálcio = 0,80 cmol/dm³;
Magnésio = 0,24 cmol/dm³ e matéria orgânica = 19,10 g/dm³. A adubação mineral consistiu
da aplicação de 450 kg/ha da fórmula  02-20-20 acrescida de 40 kg/ha  de FTE BR 12,
enquanto a adubação de cobertura constou do fornecimento das doses de nitrogênio (uréia)



aplicadas em cobertura,  aos 30 dias após a semeadura.  As plantas foram mantidas em
campo limpo, por meio de capinas e foram efetuadas irrigações. A colheita das sementes foi
realizada manualmente, quando a maioria das vagens estavam secas. No armazém foram
retiradas manualmente as sementes das vagens.

No experimento de laboratório, o delineamento utilizado foi inteiramente casualizado,
com quatro repetições, avaliando-se os efeitos dos mesmos tratamentos empregados para
obtenção das sementes, sendo a qualidade fisiológica das sementes avaliada através do
teste padrão de germinação (Brasil,  1992) e  primeira  contagem de germinação além de
emergência em campo e massa de mil sementes. Os dados foram submetidos a análises de
variância e de regressão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores de porcentagem de germinação e de primeira contagem de germinação,

são apresentados na figura 1A e B e os de emergência em campo e massa de mil sementes
na figura  2A e B.  As doses de nitrogênio  não  afetaram a germinação que se manteve
próxima  de  91%,  verificando-se  redução  da  porcentagem  de  germinação  na  primeira
contagem (72 para 65%). Observa-se que à medida que aumentou as doses de nitrogênio
aplicadas no solo, ocorreu uma maior emergência das sementes de feijão-caupi em campo
e  que na  maior  dose  de  nitrogênio  a  massa  de  mil  sementes  sofreu  acréscimo.  Estes
resultados demonstram que o nitrogênio aplicado no solo resultou em sementes de feijão-
caupi de qualidade, embora não tenha respondido positivamente no teste de germinação e
na primeira contagem de germinação como nos resultados obtidos por Oliveira et al. (2002).
Com  feijão-comum,  Soratto  et  al.  (1999)  obteve  aumento  linear  na  germinação  das
sementes, bem como melhoria no vigor, mediante aplicação de nitrogênio em cobertura no
solo. Também, a ausência de resposta das doses de nitrogênio aplicadas sobre a qualidade
(germinação e primeira contagem), vem comprovar os resultados conflitantes, em relação à
nutrição da planta x qualidade fisiológica das sementes.
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Figura 1. Porcentagem (A) e primeira contagem (B) de germinação de sementes de feijão caupi, em função de
doses de nitrogênio aplicadas em cobertura.
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Figura  2.  Porcentagem  de emergência  em  campo  (A)  de  sementes  de  feijão  caupi  e  (B)  massa  de  mil
sementes, em função de doses de nitrogênio aplicadas em cobertura.
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