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Em um experimento de competição de variedades de feijão, condu
zido no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (CPAC), no período de junho a agoSto de 1987, num Latossolo Vermelho-Escuro, ob
servou-se im comportamento diferenciado das variedades em relação
à nodulação. Apesar de todas as variedades terem sido inoculadas,
algumas não apresentaram nódulos e outras apresentaram nódulos me
ficientes.
Com o objetivo de identificar a causa dos diferentes graus de
especificidade dessas variedades de feijão, foram conduzidos dois
experimentos em casa de vegetação no CPAC.
O primeiro experimento foi conduzido em vasos Leonard com areia
e vermiculita (misturadas na proporção de 1:2) e solução nutritiva
esterilizada (Noris, 1964). Esse experimente teve como objetivo
verificar se a especificidade hospedeira, observada no experimento
de campo, era devidó à incompatibilidade genética entre as varieda
des de feijão e as estirpes de rizóbio utilizadas no inoculante
e/ou estabelecidas no solo. O delineamento experimental foi o de
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blocos ao acaso com 3 repetições. As variedades de feijão testadas
(cNF-5466, CNF-5474, CNF-5478, CNF-5470 e Paraná 1) foram as que
não nodularam bem no experimento de campo. Essas variedades foram
inoculadas separadamente com as estirpes CPAC v-23, 1135 e com um
inoculante feito a partir da diluição de 1 g de solo em lOOmi de
[1 2 0 . O solo utilizado possuía uma população estabelecida de R. legurhinosarum biovar pliaseoli e foi coletado nas parcelas do experimento coiduzido a campo onde essas variedades haviam sido plantadas. Os inoculantes foram utilizados na forma líquida num total de
2 ml/vaso. Para cada variedade houve um tratamento teflemunha sem
inoculação.
O segundo experimento foi conduzido em vasos contendo 3 kg de
saio seco. coletados nas parcelas onde foram cultivadas as variedades que apresentaram problemas na nodulação. O objetivo desse eri
saIo foi verificar a ocorrência de efeitos antagônicos, relacionados ao solo sobre as estirpes de Rhizobium leguminosarum biovar
phaseoli, intrcduzidas através de inoculação. O delineamento experimental foi o de blocos ao acâso, sendo os tratamentos sorteados
dentro de um fatorial completo 5x2, com cinco variedades (CNF 5466,
CNF 5474, CNF 5478, CNF 5470 e Paraná) testadas com e sem inoculação. A inoculação foi feita utilizando-se uma mistura das estirpes
CPAC V-23, CtOS e 1135, na proporção de 1 kg do inoculante para 40
kg de sementes de feijão.
Nos dois experimentos foram semeadas seis sementes por vaso,
desbastadas posteriormente para 2 plantas. As sementes foram esterilizadas com etanol (80%) e HgC1 2 (1%) por um e dois minutos, res
pectivamente, e em seguida lavadas com água destilada e esteriliza
da.
O primeiro e o segundo experimento foram colhidos, respectivamente aos 23 e 35 dias após a germinação. Em ambos os experimentos
avaliaram-se número e peso seco dos nódulos, matéria seca da parte
aérea e atividade da nitrogenase (determinada através da técnica de
redução do acetileno)
No experimento conduzido em vasos Leonard, observou-se que todas as variedades apresentaram uma boa nodulação (número e peso de
nódulos), tanto com a inoculação das estirpes CPAC V-23 e 1135 como
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com as estirpes oriundas do solo, evidenciando a ausência de incom
patibilidade genética entre as variedades de feijão e as estirpes
testadas.
O rendimento de matéria seca de todas as variedadesquando ino
culada com a estirpe.qÇ vT,23,.no diferiu dosresppp jttq : endi
mentos dos tratamentoar.testexwnas sem inoculação,
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riedades apresentarern-.sç..szodu 1 d.as. Isto sugere que essa.efl$rjp4eu
sqa capacidade ciginal de. fixação de nitrogênio, devido p3royvqlnte, a mutações ontâneas ocorridas na sua cultura estoqu% g Es
•se fato é comum 2em.,s14rps., 4e:rizóbio de crescimento rápidoj, ccc;
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phaseoli; que apresentam os ge-

JjhJpça1izado em plasmídeos, e dessa forma suns da f'.xa o
jeitos a modificações relativaxsnte freqaentes.
Otratamenpjin9cu1ado com as estirpes provenientes do solo
apresentouqrnrendirneflp.de matéria seca semelhante, ao do tratamen
tçinpctado.ppme.estirpe .1135, em todas as variedades. Esse fato
arp,esgeQoi urnave. que-esse solo já havia sido cultivado com
fei.jo, : reriormene,e.possuía uma população estatkelecida da estirpe 1135.

os resultados da análise da atividade da nitrogenase não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos inoculados
com solo, quando comparados com os tratamentos inoculados com as
estirpes CPAC V-23 e 1135 nas variedades. CNF 5466k CNF 5474 e Paraná 1. Na variedade CNF 5478, os valores de atividade de nitrogenaseobtidos foram i17ferioresem relação às demais variedades, indepndentemente das estirpes utilizadas. Por outro ladp., a varieda
de CNF 5470 foi a-que apresentpu as taxas mais elevadas-rdeatividade de nitrogenase: 3,32, 10,12e 11,96 micro noles etileno.planta.hT
respectivamente, para os tratamentos inoculados com aastirpe CPAC
V-23, 1135 e as estirpes estae1e,cidas no solo. Esses resultados
estão de acordo com Hungri& & Neves (19$6), sugerindo a existência
de variedades de feijão com diferentes potenciais de fixação deN 2 .
quando associadas com determinadas estirpes de R. leguminosarum
biovar ph-aseoli..
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No segundo experimento, conduzido em vasos contendo solo, não
houve diferenças signÍficativas entre os tratamentos com e sem mb
culação em relação aos parâmetros analisados (número e peso de nólos, matéria seca da parte aérea e atividade da nitrogenase)
A boa nodulação obtidaem todas as variedades, independentkxffen
te da reirioculação, evidenciou a ausência de fatores antag&idcos
do solo sobre o estabelecimento das estirpes inoculadas, e das estirpes estabelecidas na área (indicado pela boa nodulação dos tratamentos testemunha sem inoculação). Entretanto, esses resultados
não deacartam a hipótese de ocorrência de fatores arnbientais ou
de solo, quando da realização do experimento no campo, que poderiam
ter exercido um efeito antagônico sobre a nodulação naqueÏas condi
ç6es especificas.
Os resultados obtidos não permitiram identificar a causa do
comportamento diferenciado em nodular e fixar N 2 nas variedades de
feijão CNF 5466, CNF 5470, CNF 5474, CNF 5478 e Paràná, observado
em condiç6es de campo. Evidejiciaram a perda de eficiência 2 ixadora
da estipe CPAC V-23 e a ausência de incompatibilidade genética en
tre as variedades utilizadas e as estirpes 1135, CPAC V-23, e as
estabelecidas no solo.
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