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AJMJEAÇÃO COM WJCUNA PRETA EM SOLOS DE CERRADOS 

Joao Pereira* 

Raz6es da pratica 

- 	 A adubaço verde usada em todo programa racional de rotaço 

de cultivas. Nos Cerrados, apGs os pesados investimentos iniciais de correçio do 

solo, o cultivo e o enterrio de leguminosas como adubos ver4es constituem em exce 

lente corpleuento da adubaçio qu!mica, resultando em maior produtividade das eul 

turas subseqUentes. 

Nos solos infestados de nematGides ou de ervas daninhas, a nu-

cima con.titui-se num Gtimo controlador, reduzindo os efeitos desses fatores na 

cultura posterior. 

Adubação com Inucuna preta era 
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Variedades 

Dentre as muitas variedades de mucuna existentes, 	destaca-se, 

nos solos corrigidos de Cerrados, a mucuna preta. 

£pocas de senadura 

Os semeios no infcio do pedodo chuvoso tani produzido mais mas 

sa por área. Todavia, seus efeitos t;m sido compensadores at& em sen2ios de dois 

meses antes do final das chuvas. 

Preparo do solo 

O solo deve ser bem arado e gradeado A araçao deve ser profun 

da, fazendo-se a gradagem imediatamente antes do semeio, para se evitar a concor 

rneia de ervas daninhas no primeiro estdio de desenvolvimento das plantas. 

tnoculaço 

Seu inSculo existe normalmente no solo. Nas, recentemente, ob-

servou--sé que aumentando a concentraço do in6culo no solo a nodulaço melhor. 

Uma boa nodulaçao em suas raizes representará maior fixaço de nitrognio atmos 

frico. Isso deveá representar maior economia de nitrognio na adubaço da eul 

tl.zra subseqknte. 

Densidade de semeio 

Recomenda-se semear de 7 a 10 sementes viaveis poT metro quadra 

do, o que dá um consumo de 60-80 kg de seinentes por hectare. 

Adubaço 

A inucuna preta & cultivada com aproveitamento do efeito 	resi- 

dual das adubaçes qu!micas anteriores e da fertilidade natural do solo. Nos 	ao 

los pobres, fazem-se a correção da acidez e a adubaço fosfatada, potssica e de 

micronutrientes, conforme recomendaç6es da assisancia t&nica local. 
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Tratos culturais 

Em virtude do rpido crescimento da cultura, os tratos cultu-

rais fazem-se somente no seu estdjo inicial. 

lncorporaço de massa verde 

O corte da muctma para incorporaço da massa verde ao solo 

realizado da f1oraço ao inrcio da formacao das vagens. A incorporaço & processa 

da em duas condiçes. No caso da produço de 	pouca massa vegetal (< 20 tJha), 

usa-se apenas grade pesada ou araçao e gradagem. No caso de produço de muita mas 

sa ( > 20 t/ha), procede-se uma gradagem leve, espera-se uma murcha parcial por 5 

a 7 dias e efetua-se gradagem com grade pesada, seguida de araçSo mais gradagem. 

Se a mucuna for semeada antes de jane.{ro, deve-se incorpora-la 

antes do final das chuvas. Seneada ap&s esse aias, deve-se incorpora- Ia no in!cio 

das chuvas subseqUentes (outubro). 

P roduço 

De sementes: A colheita & feita atravs da cataço 5 	no dos 

cachos de vagens, por no existir mqui.na  adequada para essa tarefa. 	possrvel 

cortar as plantas com ceifadeira, enleira.r e trilhar. Em qualquer caso, faz-se a 

trilhagem mquina. Varia de 1.200 a 1.500 kg por hectare nas condiçes descrj 

tas acima. 

De massa verde: Uma boa produçio em geral 	superior a 30 tona 

ladas. 

Pragas e doenças 

Nao foram observados ataques severos a essa cultura na regiio 

dos Cerrados. 

Opç6és 

Alm dessa leguminoso, outras podem ser usadas como adubos ver 

des: Crotalaria junceo, Crotalaria paulina, feijo de porco, feijo gruandue outras. 


