
RECOMEN.pACOES
PARA 0 FEIJAO <:iUANDU

o feijao guandu e uma das mais importantes
leguminosas. Produz massa verde para alimentayao ani-
mal e graos ricos em proteina

Prefere solos profundos, bem drenados com pH
proximo do neutro. Em solos acidos e arenosos a
recomendayao Qeral e fazer a correyao com 2 t/ha de
calcario dolomltico e adubayao com 200 k~/ha de
superfosfato simples e 50 kg/ha de cloreto de potassio.

EPOCA DE PLANTIO

Para produyao de feno, fazer 0 plantio em linhas no
espayamento de 1,0 m entre linhas. Usar em torno de 8
sementes por metro linear. Gasta-se cerca de 20 kg/ha de
sementes. Fazer uma capina de 4 a 6 semanas apos 0
plantio.

Foram obtidos, em Teresina, 9,7 t/ha/ano de feno,
em tres cortes, com 18% de proteina bruta.

Alem do feno, 0 guandu porJeser usado picado verde
ou como farelo. A primeira colhc;;a podera ser feita aos 90
dias e dai em diante, a cad a 8 SCfT1anas,no periodo das
chuvas ou na seca. quando a cultura for irrigada.

INCORPORA9Ao DE MATERIA ORGANICA E
NITROGENADA

Da cultura do guandu caem cerca de 2,5 t/ha de
material morto, principalmente folhas, que se incorporam
ao solo. Como este material tem em media 1,5 de nitrogenio,
representa um acrescimo de 37 kg desse elemento 0
equivalente a 185 kg de sulfato de amenia.

As plantas de Quandu fixam 0 nitrogenio atraves de
bacterias associadas as suas raizes Podendo, neste caso,
incorporar ao solo mais de 100 kg/ha/ano de nitrogenio, 0
correspondente a mais de 500 kg/ha/ano de sulfato de
amenia.

Cortar as plantas a aproximadamente 50 cm do solo.
Passar 0 material na forrageira e espalhar no terreiro, Mexer
o material pelo menos 3 vezes por dia. Dois dias de sol sac
suficientes para a fenayao do material. Guardar 0 feno em
galp6es ventilados sob a forma de fardos ou granel.

Para fazer 0 farelo, passar 0 material fenado na
forrageira munida de peneira.
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