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o feijao-de-vagem e uma variedade da especie PRd44Qdt4~
vulga~i~ L •• que produz vagens'tenras e pouco fibrosas.

No Piau!. ha urn razoavel consumo desse legume. entretan
to. todo 0 produto comercializado na CEASA/Tsresina e proveniente
de outros estados. principalmente de Serra da Ibiapaba no Ceara.

Oiante desse consumo e das limitaQoes impostas pelo cli
ma. particularmente da temperatura. pata 0 cultivo do feijao de
vagem da especie P. vulgani~ L~ (edaptade a temperaturas variando
de 18 a 300C) decidiu-se testar cultivares de feijao de metro da
8specie V. unguiculata subsp. ~e~quipedali~, que tern a mesma uti
11za980 do feijao-de-vagem e que. em observaQoes anteriores mos
trou nao sofr~r limitaQoes de clima. nas condiQoes de Teresina.

016E~ FARW-l3 e FARF-13. procedentes do Centro Nacional de Pesqui
sa de Arroz e Feijao - CNPAF. Goiania - GO. e a cultivar ViQosa
procedente de ViQosa-MG.

Fai utilizado 0 d~lineamento experimental de blocos ca
su~lizados com tre5 repetiQoes. Utilizou-se 0 espaQamento de 1.0
x 0.40m com duas plantas par cova. As parcelas tiveram uma area
6til de 6m2•



PESQUISA EM ANDAMENTO
o ensaio foi instalado em Teres1na, em 21.08.£1, em so

10 Podzolico Vermelho Amarelo de textura arenosa. 0 trabalho foi
1mplantado em area previamente utilizada com 0 cultivo do tomate,
aprove1tando-se as tutores e a adubaQ~o remanescente da cultura
anterior (aplicada em fevereiro/81l, a qual foi de: 300 kg/ha de
sulfato de amanio, 1 000 kg/ha de superfosfato simples, lOa kg/ha
de sulfato de magnesio. 15 kg/ha de borax, 8 kg/ha de sulfato de
zinco, 4 t/ha de calcaria dolomitico e 30 t/ha de esterco de cur
raI.

Davida as baixas prc:.ipita<;:oes ocorridas foi usada irr.!
ga<;:~o suplementar per infiltra<;:~o. Na Tabela I, s~o apresentadas
as teffiperaturas m~diaB mensa is observadas durante 0 perfodo de
condu<;:~o dO ensale.

TABELA 1. Temperatura m~dia mensal no perfodo de agosto/8l a j~
nairo/32. Teresina-PI, 19a2.

Temperatura
media (oCl

27,1
28,3
30,2
29,6
29,0

27,0

As colhe1tas f8r~m realizadas emintervalss de quatro
dias. tendo sido feitas 16 co1heitas no periodo de novembro/81 a
janeiro/82. Na Tabela 2, sac apresentados as dados de comprimento
medio 8 de I'enc1i.iflentode vagens. Os resultados alcan<;:ados eviden
ciam que tratc-se de uma importante op<;:ao para os horticultores
do cinturac verde de Teresina. n~o so pelos rendimentos obttdo8i.
mas tamb~m cor possib11itar uma rota9~0 com a cultura do tomate,
aproveltando dosts, a adubaQ~o residual e 0 espaldeiramento.

E nt rea s cu 1t~v are s aval iad as, a FAR F - 13 des t ac0u-5e com
rendimento superior a B t/ha. sendo seguida pelas cultivares -lVx
3433-02E e TVx 3456-016Ecom rendimentos superiores a 4 t/ha.



TABELA 2. Rendimento de vagem em t/ha eceomprimento media de va
gem de eultivares de feijao-de-metro em Teresina-PI,
1982.

Comprimento media
ade vagem (em)

aRendimento
(t/ha)

FARF - 13
TVx 3433-02E
TVx 3456 - 016E
Vi9o.sa
FARW - 13
C.V.

35,7 ab
31,1 b
31,7 b
38,3 a
34,7 ab

6.74

8,5 a
4,4 ab
4,2 ab
2,9 b
2,8 b

36.43

afEm eada eoluna, medias seguidas par uma me sma letra, nao dife
rem significativamente ao nrvel de 5% de probabilidade pel0 tes
te de TUkey.


