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INTROQUÇQ E AVAL1Z0 DA CU 

DO GIJANOU EM PARNAXOA-PI 

Luiz Fernando Garc(a 1  

Q gejandu (Cajanus cajan L. Millsp), também conhecid 

por guando andu, feijo guandu e ervilha-verde, é urna plant 

da farnrl ia das leguminosas citie se encontra disseminada em cruas 

todas as reg i ces t rop i ca i s 

Essa planta sem iperene e de port e arbust i vo , pouc 

exigente em -Ver tiiidade e resistente t seca, possui alt 

capac: idade de produz ir nassa veget ai e 1 Í. urna das mal 

importantes culturas para a produçao de craos ai Irnent fc lOS fl 

md i a Pode--se ut 1 1 i zar corno adubo verde no cont rol e d 

eroso, corno quebra - ventos, na ai i ment aço humana, forrage 

para os an i mais e no bai ancearnent o de raç6es Em termos d 

protei'na bruta 10 kçJ de forragem verde de feijo guanci 

ecju i valem a 1 ky de fáreio de sOJas 

1 E:n9 	AcjrÇ', 	M.Sc., El"lflRAPA/Centro Nacional - de 
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Com o objetivo de observar seu comportamento nas 

condiçZks locais e produzir seinentes, plantaram-se quatro 

cult i vares de fcijo suandu, Kak i , Preto, Vermelho e Roxo-Ano, 

em fevere ira de 1969, €poca chuvosa na reg io. 

O piarit ia real i zo'.i--se em solos arenosos de tabuleiro 

costeiro, pertencentes À Unidade de Mapeamento Areia 

Ouartzosas Alicas e Di strcjficas Á fraco e moderado fase 

caatinja 1itortnea relevo plano, localizados no campo 

experimental do Centro Nacional de Pesquisa de Ar icuitura 

Irrigada (CNPÁI). As sementes utilizadas procederam do Centro 

de Pesquisa Asropecurr ia dos Cerrados (CPAC). 

Corr iç3 i'i-se a Çrea ut ii izada. em novembro de 1967, com 

2000 kg/ha de caicÇrio doiomft ico, 500 kg/ha de superfosfato 

simples e 100 kglha dc cloreto de potssio, distribuídos a 

lanço. 

O preparo do solo consi st iu em duas 	gradaycris 

superf i c 1 ai s e sulcarn(nt o do terreno numa Áreu 'li ii de 1620 r2, 

sendo 646 m2  ut ii izados para o plant lo da cult ivar Kak i e 

324 a 2  para cada urna das dema i s cul t i vares 

Para 	o plant ia, fez-se uma 	adubaç%o 	conforme 

recomendaçko de anÇ1 ise do solo, com 170 kglha de superfosfato 

simples e 90 <guia de cloreto dc pot(ssio. 	Misturaram-se 

previamente os adubos, colocando-os em faixas de 50 cm, dentro 

de sulcos, abaixo das sementes, na profundidade de 15 a 20 cm 

O espaçamento ut ii 1 zado foi de .1,00 m entre ] inhas ou 

sulcos e 1,00 m entre p1 antas, com 1 semente por cova na 
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profundidade de 2 a 3 cm. F 1 zeram-se duas cap mas no per rodo 

inicial do desenvolvimento da cultura para controlar as plantas 

daninhas. No se escarificaram as sementes utilizadas, nem se 

i nocul arain com r i zdb i o, 

Na Tabela 1, observam-se dados sobre o 	ciclo 	e 

prod'iço de sementes das quatro cult ivares de feijio guandu. 

Em geral, as 4 cultivares apresentaram 70% de 

germinaço, tendo-se e>:ecutado replantio. A produtividade média 

alcançada, considerando-se as quatro cultivares, ficou em torno 

de 2500, k g/ha de sementes. À cul t 1 var que apresent ou maior 

desenvolvimento veget at i vo e maior produç10 de sement es foi a 

Kak 1 , enquanto que a Roco-Anio apresentou maior precoc idade na 

produço de sementes Observaram-se as inc idnc ias de 

c igarr inha, da lagarta-das-va9ens, de percevejos e de caruncho 

Fez--se o controle do caruncho com a antec ipaçt4o da colheita e 

no armazenamento das sementes, através do uso de fosf ina, 

empregando-se 1 pastilha (3 9) na base de 1 g do ingrediente 

ativo por tonelada de gr1os. Com  relaço t ocorrência de 

doenças, verificou-se a morte de algumas plantas da cultivar 

Roxo-An1o, dcv ido, provavelmente, ao e>cesso de umidade que 

-Favoreceu a Inc id&nc ia de fungos do solo. No se ut il izaram 

nenhum t i po de de-Vens i vo agr (col a e adubo n i t rogenado nesse 

cult ivo. 

As c'jlt ivares de porte alto, Kak i , Preto e Vermelho, 

atingiram dc 2,5 a 4 m de altura e a de porte bai>o, Roxo-

-Anio, de 50 cm a 1,20 m de altura. A colheita foi cont ínua, 

pois se encontravam, ao mesmo tempo, plantas apresentando 
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flores, vagens verdes e vagens maduras ao longo de todo o ciclo 

das cult ivares estudadas As produçes obt idas (Tabela 1) 

correspondem a um per rodo de 280 di as, desde o plant ia, no qual 

ocorreu mais de 4 meses de seca na reg iko. 

Após 	o per rodo chuvoso, as plantas 	receberam 

apIicaço de Çgua em intervalos de 30 dias aproximadamente, a 

fim de evitar a queda das folhas da cultura no 'errado seco 

Verificou—se que, após c:ada api icaço de (gua, as plantas 

emitiam nova brotaçio, Pioravam e produziam vagens. 

Pelos resultados obt i dos at & o momento, constata—se 

que o guandu é uma planta promissora para se cult ivar nos solos 

arenosos de tabuleiro costeiro e tornar-se economicamente 

importante para a regi o de Parna rba. 

Cont i nua--se aval i ando a cultura do fe i jio gundu para 

conf 1 rmaçao de rsultados e para quant ifi car sua produçao de 

massa verde e seca, bem como anal i sar as vantagens do seu 

emprego como adubo verde em rotaço com cult ivcs cornerc it 15, 

nas condiçzZes edafoclirurc(ticas desta regi\o 

TABELA 1 - Dados fenoldgirvs e de produtividade de sennte5 de quatro cultivares de feij5o 
guandu cultivados em SOlOS arenosos. 

inrcio da lnrcio da 

Inttio Florado fornço atunço Produtividade 

Cultivar Emerncia floraçb phuia de vagens de vagens de sementes 

(dias) (dias) (dias) (dias) (dias) (kg/ha) 

Kaki 6 90 135 109 4.15 3189 

Preto 7 90 135 160 ilO 2966 

VErilelhe 100 135 tIO 120 2409 

Rwo-Au5o 7 C5 95 90 116 900 


