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INFLUENCIA DA BIOFERTILIZAÇAO DO SOLO COM LEGUMINOSAS NO RENDIMEN
TO DO ARROZ

Biofertilização do solo com Le guminos as., até há bem pouco
denominada de adubação verde. pos s i ve lmente seja uma têcnica tão
antiga quanto a prôpria agricultura. Consiste na incorporação de
massa vegetal oriunda de leguminosas, cultivadas no mesmo local
ou fora de le ~ com a finalidade de restaurar o 'n.fve 1 de fertilida
de do solo.

O emprego de Leguminos as comobiófertilizante, oferece en-
tre outras vantagens, melhoria das propriedades físicas e quími-
cas do solo, incorporação de matéria orgânica que resulta em hu-
mus e mineralizaçãodo n i t r ogên i o e outros elementos com o cons e «

quente aumento do rendimento das culturas.
No Brasil, a biofertilização já foi mais implementada do

que nos dias atuais. Esse decl fn i.o foi provocado pe 10 emprego dos
adubos minerais, uso intensi vo do solo e alto custo da terra.

O emprego desta prática contribuirá decisivamente para a
melhoria da produtividade da cultura do arroz no Acre. Como obje
tivo de se avaliar o efeito da incorporação de leguminosas no au-
mento do rendimento do arroz, instalou-se a campo um experimento
na fazenda EMBRAPA,situada tro'_.km14 da BR 364, em Latossolo Ama...
relo, textura argilo-arenosa.
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A análise do solo realizada antes da instalação revelou os
seguintes resultados: 0,1 ppm de fósforo, 73 ppm potássio, 2,4 Jlle%
de cálcio + magnê sío •. 0,8 met de alumínio e pH 5,2. O delineamen-
to estatístico foi blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro
repetições. A área total de cada parcela foi de 48 mZ e o espaça-
mento das leguminosas, 0,60 m entre linhas, com cinco sementes por
met ro line ar.

Além da testemunha (parcela nao capinada), foram utiliza-
das as Legumi.nos as : mucuna anã (Stizolobium sp.), mucuna preta
(Stizoloôium atterrimum), feij3.o-de-porco (Canavalia ensiformis),
kudzu tropical (Pueraria p h ae e o l o idee y e lablab (Dolichos l.ab l ab y ,
semeadas em 10.10.81 numa âre a de baixa ferti lidade, revestida an I
teriorr _fite por sapezal e capim c eLon í âo.

O preparo da área compreendéuaração e gradagem, seguida
I

da aplicação de 4S kg/ha de PZÜS' sob a forma de superfosfato tri
p Lo , Durante o desenvolvimento das leguminosas não se aplicou qual
quer defensivo, e se realizou uma capina nas parcelas de kudzu e
Lab Lab , em razão destas espécies apresentarem crescimento inicial
lento, notadamentea primeira. A incorporação foi realizada 84 dias
após a semeadura, com auxílio de uma grade de 28 discos, passada
em diversas direçoes. Antes da incorporação determinou-se o rendi
ment.o de massa verde (Tabela 1). A semeadura do arroz IAC-47, foi
realizada nove dias apô s a incorporação das Legumí.nos as, registran
do-se um índice de germinação de 100%.

Pela análise da Tabela 1, constata-se que houve uma corre
1ação quase perfeita, entre·a produção de massa verde e o rendi-
mento do arroz. A única exceção registrada foi com a mucuna anã,
em virtude da mesma se encontrar em estado avançado de frutifica
çao na oportunidade da incorporação, fato que não ocorreu com as

demais espécies.
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TABElA 1 - Rend.i men.to de àtroze massa verde das leguminosas. Rio

Branco ..•AC. 1982.

Leguminos a.s
Incorporadas

Massa Verde
t/ha

Rendimento arroz
kg/ha

Kudzu
Lab Lab

Testemunha (sem capina)

25,25 ab *
21,87abc
29,87 a
15,75 c

7,37 d
6,12 d

2.572 a*
2.401
2.017
1.907
1.534
1. 273

ab
abc

Mucuna preta
Feijão de porco
MUCUTraan.a

bc
cd

cv= 27.,8% cv = 19,1%

*Medias seguidas pela mesma letra nâo di ferem signific:átlvaméIlf~
ao níve 1 de 5% pelo teste Duncan.

Como se pode observar na. Tabela 1, a incorporação da rnassª
verde foi aI tamente bené fi c.a ã me.Ihorí a do rendimento do arroz.
Das cinco l egum.i.nosas testadas. quatro propiciaram acréscimos si,a.
n.i ficati vos, destacando-se a mucun.a preta e feijào-de~potco que
proporcionaram aumento de rendimento de 102 .à 88% respectiVamen-
te, em relação ã testeMunha.

Regi st rou+se uma incidência acentuada de "me l a' na. Labl ab ,
alem de ter sido severamente atacada: por "vaquinha". Admite-se
que esta praga. tétihasido a principal responsável pelo seu màI
desempenho. As demais Legumi.nosas., ap r-esen t aram de senvc Ivdmen to
normal, rC gi.s t rando-vs e alguns cas os i solados de "meIa" e leve a-
taque de vaquinha.

Combase nos resultados a Lc.ançados, sob as condições em que
foi conduzido o experimento; conclui-se que:

a) A incorporação de massa vegetal de mucun a preta e fe í

jão-de-porcoe uma prática altamente vantaj osa para o produtor de
arroz ac reano ; e

b) Computando-se os custos de adubação verde empregando mu
cuna preta, obteve-se o lucro líquido de 73,7%.


