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RESUMO 12 
 13 

O feijão-de-metro é uma hortaliça não-convencional tradicionalmente utilizada nas 14 

regiões Norte e Nordeste. Contudo, suas exigências nutricionais para produção tanto das 15 

vagens como de sementes são pouco conhecidas. O objetivo deste estudo foi avaliar a 16 

produção de vagens em função de doses de fósforo. O trabalho foi realizado no campo 17 

experimental da Embrapa Amazônia Ocidental, Setor de Plantas Medicinais e Hortaliças 18 

em Manaus-AM, no período de agosto a outubro de 2017. O delineamento experimental 19 

foi em blocos ao acaso com quatro repetições e seis tratamentos, correspondendo às doses 20 

de fosforo de (0; 75; 150; 300; 600 e 900 kg ha-1 de P2O5) na forma de superfosfato triplo 21 

(46,6% de P2O5). A parcela foi composta por 4 fileiras com 16 plantas, onde apenas as 22 

duas fileiras centrais foram avaliadas. O espaçamento utilizado foi de 0,3 x 1 m e a 23 

calagem foi realizada aos 60 dias de antecedência do plantio, para elevar a saturação por 24 

bases a 70%. Foi avaliada a produtividade de vagens, número e comprimento médio das 25 

vagens. Os resultados foram submetidos ao teste F a 5% de probabilidade, e quando houve 26 

significância foi realizada análise de regressão em função das doses de P2O5. Não houve 27 

diferença significativa para o comprimento das vagens, sendo o valor médio obtido de 48 28 

cm. Ocorreu comportamento quadrático para as demais variáveis em função das doses. A 29 

dose de 600 kg ha-1 de P2O5 promoveu a maior produtividade de vagens (11.211 kg ha -1) 30 

e o maior número de vagens por planta (39). 31 

 32 
PALAVRASCHAVE: Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdec., hortaliça 33 

não-convencional, nutrição de plantas. 34 
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