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Resumo
O feijoeiro comum é plantado em todos os Estados do Brasil ao longo de todo o ano. Dentre 
as regiões de cultivo destaca-se o Cerrado, onde os solos são predominantemente ácidos e 
pobres em nutrientes, em destaque o fósforo (P). O uso de microrganismos solubilizadores de 
fosfato tem por característica potencializar a disponibilidade deste nutriente nos solos. O inocu-
lante BiomaPhos® é um produto que contém a tecnologia desenvolvida pela Embrapa que visa 
aumentar a eficiência de uso do fósforo por bactérias para as plantas. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a eficiência agronômica do inoculante para solubilização de fosfato para a cultura 
do feijoeiro-comum aplicado via tratamento de semente. Os experimentos de campo foram codu-
zidos na safra das águas 2020/21 (Mafra-SC e Santo Antônio de Goiás) e safra de inverno 2021 
(Santo Antônio de Goiás). Os tratamentos foram compostos de: 1) Testemunha absoluta, 2) 50% 
de adubação fosfatada, 3) 100% de adubação fosfatada, 4) 1 mL kg-1 de BiomaPhos® + 50% de 
adubação fosfatada, 5) 2 mL kg-1 de BiomaPhos® + 50% de adubação fosfatada, 6) 3 mL kg-1 de 
BiomaPhos® + 50% de adubação fosfatada e 7) 4 mL kg-1 de BiomaPhos® + 50% de adubação 
fosfatada. Foram determinados os parâmentros de desenvolvimento radicular e foliar e a pro-
dução de grãos. O tratamento com o uso de 4 mL kg-1 de BiomaPhos® + 50% de adubação 
fosfatada proporcionou incremento de massa seca de raiz e de parte aérea, proporcionando um 
incremento de produção de grãos em relação ao tratamento com 100% de adubação fosfatada 
de 17%, 10,7% e 7,3% em Mafra-SC 2020/21, Santo Antônio de Goiás-Go 2020/21 e Santo 
Antônio de Goiás-Go 2021, respectivamente. A produtividade média do tratamento com 100% 
da adubação fosfatada foi de 3.678,60 kg ha-1, enquanto que o tratamento com 4 mL kg-1 de 
BiomaPhos® + 50% de adubação fosfatada proporcionou produtividade média de 4.092,60 kg 
ha-1.
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