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ADUBAÇÃO DE MOLIBDÊNIO EM FEIJOEIRO1

                                   Jorge Jacob Neto
                                   Avílio Antônio Franco2

Uma grande percentagem dos experimentos realizados no Brasil
com feijoeiro, não tem mostrado resposta à adubação nitrogenada
(Franco 1976, Almeida et al. 1985). Vários fatores limitantes da
produção em condições de baixa fertilidade por um lado e a presença
de Rhizobium que nodula o feijoeiro na maioria dos solos, suprindo o
nitrogênio através da simbiose, por outro, contribuem para a falta
de resposta à adubação nitrogenada. Muitas vezes à inoculação com
estirpes de Rhizobium selecionadas, também não resutam em aumentos
de produção pelos mesmos problemas. Resultados de experimento no
campo, tem mostrado que a simbiose pode fornecer suficiente
nitrogênio, para duplicar a produtividade média Nacional (Duque et
al. 1985) sendo que em casos especiais, a inoculação pode aumentar a
produtividade a níveis acima de 2500 kg/ha (Peres, J.R. EMBRAPA-
CPAC, resultados ainda não publicados). Os trabalhos de pesquisa
visando aumentar o benefício da simbiose tem demonstrado que a
deficiência de molibdênio, micronutriente mais importante para a
fixação biológica de nitrogênio, do que para a assimilação do
nitrogênio mineral do solo, apresenta-se em baixa disponibilidade
nos solos brasileiros. Isto tem sido demonstrado tanto pela resposta
da planta como pela análise do solo (Bataglia et al. 1976; Franco et
al. 1978 e Franco & Day 1980) ou pelo baixo teor deste elemento nas
sementes do feijoeiro (Franco e Munns 1981 e Jacob-Neto 1985).
Aumentos acima de 100% na produção de grãos de feijoeiro tem sido
observados com adubação de Mo em solo deficiente neste nutriente
(Franco e Day 1980).
______
_________________
_
1Resultados obtidos no trabalho de tese de mestrado do primeiro
 autor, Departamento de Solos - UFRRJ, atualmente professor do
 Dept.Fitotecnia da UFRRJ, km 47, Seropédica-RJ.2Pesquisador, PhD. -
EMBRAPA/UAPNPBS, km 47, Seropédica-RJ.
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A adubação com Mo apresenta três dificuldades principais: a)
pequena quantidade de adubo a ser distribuido de maneira uniforme no
solo. b) Imobilização em solos ácidos ricos em óxidos de Fe e Al, e
c) incompatibilidade que algumas formas contendo Mo apresentam com a
inoculação com Rhizobium. Desta foram conduzidos vários experimentos
em casa de vegetação para determinar o nível crítico do Mo em
feijoeiro; o procedimento mais adequado para aumentar o conteúdo de
Mo das sementes e qual o nível de Mo necessário nas sementes para
auto-suficiência das plantas provenientes destas sementes.

No experimento para determinação do nível crítico foi usado um
solo Podzólico Vermelho-Amarelo, pH 5,5, deficiente em Mo (Franco &
Day 1980), com correção de fertilidade segundo análise do solo mais
micronutrientes, exceto Mo. Para estudar a melhor forma de aumentar
a concentração de Mo nas sementes, foi realizado um experimento em
vasos com o mesmo solo PVA usado anteriormente e um solo Latossolo
vermelho-amarelo com aplicações de 200, 400, 800, 1600 e 3200 g.ha-1
de Mo no solo, em uma única aplicação sobre as sementes no plantio,
e os mesmos níveis parcelados em 5 aplicações via foliar (com
adesivo) durante o ciclo da planta. Na determinação do nível de Mo
nas sementes para auto-suficiência, foi usado o mesmo solo PVA com
as sementes provenientes do experimento anterior, combinando com 5
níveis de Mo (0, 20, 40, 80 e 160 g.ha-1) aplicados ao solo.

Em todos os experimentos foi utilizada a cultivar Carioca
inoculada com uma mistura das estirpes de Rhizobium CO5 e SEMIA-487.
A determinação de Mo foi efetuada pelo método de Johnson e Ulrich
(1959), sendo usado molibdato de sódio como fonte de Mo em todos os
experimentos.

As concentrações de Mo nas várias partes da planta decresceram
com a idade da mesma. Com baixa disponibilidade de Mo as maiores
concentrações deste nutriente foram encontrados nos nódulos. Através
da correlação dos níveis de Mo nos nódulos com o nitrogênio total
acumulado na parte aérea da planta, foi possível determinar qual o
nível crítico de Mo para a máxima acumulação de nitrogênio, que foi
de 3,66 ug Mo.g nódulos seco-1. Dependendo do nível de Mo aplicado e
do local de aplicação, o conteúdo de Mo por semente variou de 0,51 a
19,11 ug Mo.semente-1. A aplicação foliar de Mo foi mais eficiente
do que a aplicação ao solo, para aumentar a concentração de Mo nas
sementes.

O experimento usando sementes com níveis crescentes de Mo,
mostrou que em torno de 3,5 ug Mo.semente-1 foi suficiente para que
a planta dependente da fixação de nitrogênio, atingisse acumulação
máxima de nitrogênio sem adubação complementar com Mo. Este conteúdo
de Mo na semente foi atingido com aplicação foliar de 200 g ha-1
mesmo com as plantas crescendo em solos com baixa
disponibilidade de Mo. A aplicação neste solo  de  até 800 g.ha-1
não  foi suficiente para que o conteúdo de Mo na semente atingisse o
nível de auto-suficiência desejado.

Em virtude da importância do Mo para as plantas fixando
nitrogênio atmosférico, a adubação foliar com Mo poderia ser uma
prática recomendada para os produtores de sementes, que forneceriam
sementes com teores adequados de Mo.
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