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Adubação nitrogenada de cobertura em linhagem de feijão-comum
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O nitrogênio desempenha papel importante no desenvolvimento da planta de feijão-comum, principalmente no 
incremento da produtividade de grãos. No programa de melhoramento do feijoeiro da Embrapa Arroz e Feijão, testes 
são realizados para se conhecer as linhagens quanto à sua resposta na produtividade de grãos em relação a doses 
crescentes de nitrogênio. Portanto, este trabalho teve como objetivo definir, na linhagem de feijão-comum do grupo 
carioca CNFC 11948, o efeito de doses de nitrogênio aplicado em cobertura, em sistema de semeadura direta na região 
dos Cerrados. O experimento foi conduzido em condições de campo, na estação experimental da Embrapa, em Santo 
Antônio de Goiás, GO. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro repetições. Foram utilizadas 
seis doses de nitrogênio (25, 50, 75, 100, 125 e 150 kg ha-1), na forma de ureia, mais a testemunha sem N. Essa 
adubação nitrogenada de cobertura foi aplicada no estádio de desenvolvimento V4 do feijão-comum (terceiro trifólio). A 
produtividade de grãos da linhagem CNFC 11948 foi linear (y = 296,15x + 1338,9; R² = 0,93**) dentro do intervalo 
das doses testadas. Isto indica que, nas condições estudadas, esta linhagem de feijão foi responsiva à aplicação de N até 
a dose de 150 kg ha-1.
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