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RESUMO
Com o objetivo de avaliar doses de esterco bovino na presença e ausência de adubação

mineral  sobre a produção e a qualidade de sementes  de feijão-fava,  cultivar “Raio-de-Sol”,
conduziu-se dois experimentos na Universidade Federal da Paraíba, em Areia, no período de
abril a novembro/2004, sendo um em campo e outro em laboratório. No experimento em campo
avaliou-se a produção de sementes em blocos casualizados, em esquema fatorial 6 x 2, com
seis doses de esterco bovino (0; 10; 20; 30; 40 e 50 t ha-1) e presença e ausência de NPK, em
quatro repetições. No experimento em laboratório, avaliou-se a qualidade das sementes, em
delineamento inteiramente casualizado,  em função das mesmas doses de esterco bovino e
presença e ausência de NPK, em quatro repetições, através de teste de germinação e de vigor
(índice  de  velocidade  de  germinação  -  IVG).  A  produção  de  sementes  na  presença  de
adubação mineral foi de 1,74 t ha-1 em função das doses de esterco bovino, enquanto na sua
ausência foi de 1,96 t ha-1 na dose de 22,8 t ha-1 de esterco bovino. A germinação em função
das doses de esterco  bovino na presença de NPK,  as doses  de 20,  40 e 50 t  ha-1  foram
responsáveis pelos mais elevados percentuais (95, 93 e 93%), respectivamente, enquanto na
ausência de NPK, o mais elevado percentual de germinação (95%), foi obtido na dose de 40 t
ha-1 de esterco bovino. O IVG, na presença de NPK, foi superior no tratamento sem esterco
bovino (4,5), e na ausência, não houve diferença entre as doses de esterco bovino, o que pode
indicar que a elevação do IVG em sementes de feijão-fava, foi função dos adubos NPK.
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ABSTRACT
Yield and quality lima bean seeds in relation of use of cattle manure and presence and
absence of NPK

With the aim to evaluate levels of cattle manure in the presence and absence of mineral
fertilizer about the yield and the quality of lima bean seeds, cv. “Raio-de-Sol”, carried out at
Universidade Federal da Paraíba, in Areia, Brazil, in the period of April/2004 to Novembre/2004,
being on at field and another  in laboratory conditions.  The field experiment  was installed to
evaluate the yield, by using different levels of cattle manure (0; 10; 20; 30; 40 and 50 t ha-1) and
presence and absence of mineral fertilizer distributed in randomized blocks, with the treatments
in factorial scheme 6 x 2 , being used the complete randomize design, with four replications. In
the laboratory experiment had been evaluated seeds quality, in a fully sketching using different
levels of cattle manure in four replications. The effects were evaluated through germination test
and index. Seeds productivity in the mineral fertilizer was 1.74 t ha-1 according to cattle manure
used. In the absence of mineral fertilizer, seeds productivity was 1.96 t ha-1 in the levels of 22.8 t
ha-1. The germination percentage in relation of levels of cattle manure in the presence of NPK,
the levels of 20, 40 and 50 t ha-1 were responses that more germination percent (95, 93 and
93%), respectively, fully in the absence the more germination percent (95%), were obtained in
the  40 t  ha-1 level  of  cattle  manure.  Index of  germination  speeds,  in  the  presence  of  NPK
reached maximum value of 4.5, in fully absence of cattle manure don’t have difference inter
cattle  manure levels,  indicating  that  mineral  fertilizer gave elevation in  Index of  germination
speed if lima bean sand seeds.
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INTRODUÇÃO
No  estado  da  Paraíba,  o  feijão-fava  é  cultivado  em  quase  todas  as  micro-regiões,

destacando-se como o maior produtor nacional dessa hortaliça, juntamente com os estados de
Pernambuco, Minas Gerais e Sergipe (Vieira, 1992).

A adubação orgânica constitui uma fonte de nutrientes mais completa e equilibrada para
as plantas do que os adubos minerais, por apresentar maior potencial de uso como fertilizante,
principalmente  em  cultivos  hortícolas,  sendo  juntamente  com  o  NPK,  imprescindível  na
produção de sementes de alta qualidade, por estarem relacionados com o florescimento e a
frutificação  das  culturas  (Delouche,  1981).  Entretanto,  pouco  se  conhece,  a  respeito  das
quantidades a utilizar para a obtenção de rendimentos satisfatórios de sementes de feijão-fava.



Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar o emprego de doses de esterco bovino na
presença e ausência de adubação mineral sobre a produção e a qualidade de sementes de
feijão-fava.

MATERIAL E MÉTODOS
Dois experimentos, em campo e laboratório, foram conduzidos no Centro de Ciências

Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, durante o período de abril a novembro de 2004.
No  experimento  em  campo  avaliou-se  a  produção  de  sementes  em  Neossolo  Regolítico
Psamítico  Típico,  textura  franca,  com  as  seguintes  características:  pH  em  H2O  =  6,5;  P
disponível 51,33 mg dm-3; K = 99,00 mg dm-3; Al trocável = 0,0 cmol dm-3; Ca + Mg = 2,25 cmol
dm-3 e 11,61 mg kg-1 de matéria orgânica. O esterco apresentava as ...............

Nos dois experimentos, os tratamentos foram distribuídos em esquema fatorial 6 x 2,
com seis doses de esterco bovino (0, 10, 20, 30,40 e 50 t ha-1) e presença e ausência de NPK,
em quatro repetições, sendo empregado o delineamento em blocos casualizados no campo e
inteiramente casualizado em laboratório. No campo, a parcela experimental foi constituída de
20 plantas, espaçadas de 1,0 x 0,50 m e em laboratório por 50 sementes. 

Para a obtenção das sementes, realizou-se o plantio por meio de semeadura direta, com
quatro sementes por cova da cultiva Raio-de-Sol. Aos quinze dias após, realizou-se o desbaste
para duas plantas e o tutoramento pelo processo de varas cruzadas. Durante a condução das
atividades  de  campo,  foram  realizadas  capinas  e  irrigação  pelo  método  de  aspersão
convencional. 

Para obtenção das sementes, as vagens foram colhidas à medida que se apresentavam
secas,  as  quais  foram  debulhadas  e,  quantificada  a  produção  de  sementes,  onde  sua
qualidade  foi  determinada  no  Laboratório  de  Análise  de  Sementes,  mediante  testes  de
germinação e vigor (índice de velocidade de germinação -  IVG),  conforme as Regras para
Análises  de  Sementes  (Brasil,  1992).  Os  dados  foram  avaliados  por  meio  de  análises  de
variância e de regressão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na presença de NPK ocorreu produção média de 1,74 t ha-1 de sementes, em função

das doses de esterco bovino, enquanto na sua ausência,  a produção máxima estimada de
sementes  foi  de  1,96  t  ha-1 obtida  com  22,8  t  ha-1 de  esterco  bovino  (Figura  1).  Esses
resultados podem indicar boa produção de sementes de feijão-fava nas condições de Areia-PB,



isso porque foram superiores aos obtidos por Santos et al. (2002).Também a superioridade da
produção, em função da combinação do esterco bovino e NPK, demonstra a necessidade do
emprego de adubos orgânicos e minerais nos campos de produção de sementes de feijão-fava.

Quanto à qualidade das sementes de feião-fava, a germinação em função das doses de
esterco bovino na presença de NPK, as doses de 20, 40 e 50 t ha-1  foram responsáveis pelos
mais elevados percentuais (95, 93 e 93%), respectivamente, enquanto na ausência de NPK, o
mais  elevado percentual  de germinação (95%), foi  obtido  na dose de 40 t  ha-1 de esterco
bovino, que por sua vez diferiu estatisticamente apenas da dose de 20 t ha-1. Também houve
uma  superioridade  da  presença  de  NPK,  na  melhoria  da  germinação,  em  relação  a  sua
ausência.  Quanto  ao  IVG,  na  presença  de  NPK,  o  tratamento  sem  esterco  bovino  foi
responsável  pelo  maior  valor  (4,5)  e  na  ausência,  não  houve diferença entre  as doses  de
esterco bovino,  o que pode indicar que a elevação do IVG em sementes de feijão-fava,  foi
função dos adubos NPK (Tabela 1).
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TABELA 1.  Valores  médios  de  germinação  e  índice  de  velocidade  de  germinação  (IVG)  de
sementes de feijão-fava, cultivar “Raio-de-Sol”, em função de doses de esterco bovino e presença
e ausência de NPK. Areia, CCA-UFPB, 2005.

Esterco bovino (t ha-1)
Germinação IVG

Adubação Mineral Adubação Mineral
Presença Ausência Presença Ausência

0 90,00 abA 90,00 abA 4,50 aA 3,15 aB
10 89,00 abA 89,00 abA 3,46 bA 3,73 aA
20 95,00 aA 79,00 bB 3,64 abA 3,35 aA
30 78,00 bA 89,00 abB 3,13 bA 3,76 aB
40 93,00 aA 95,00 aA 3,83 abA 3,95 aA
50 93,00 aA 89,00 abA 3,84 abA 3,60 aA

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem a 5% de
probabilidade pelo teste de tukey.


