Inoculante de extrato de nódulos na cultura do feijão-caupi: uma
alternativa para inoculação
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A inoculação de sementes de leguminosas com estirpes bacterianas, fixadoras do nitrogênio
atmosférico, é uma prática de comprovada eficiência para a cultura da soja. Para outras
culturas de grãos, no entanto, a inoculação ainda não atingiu um patamar significativo. Nos
últimos anos, o uso de extrato de nódulos para inoculação de sementes de leguminosas vem
sendo testado, tendo como foco a obtenção de maior eficácia na prática de inoculação, com a
eliminação de etapas críticas do processo. Objetivou-se neste trabalho, testar em campo a
inoculação com extrato de nódulos, em feijão-caupi. O experimento foi realizado em
Teresina, Piauí, em um Argissolo Vermelho Amarelo distrófico. O delineamento
experimental foi blocos casualizados, com cinco repetições e quatro tratamentos, constituídos
por: inoculante do extrato de nódulos; inoculante comercial (BR 3267); adubação
nitrogenada; e testemunha. Utilizou-se a cultivar BRS Guariba, na qual foram avaliadas as
seguintes variáveis: número de nódulos (NN), massa seca de nódulos (MSN) e massa seca da
parte aérea (MSPA). Os dados foram submetidos à análise de variância. Na fase de
desenvolvimento vegetativo, o tratamento com extrato de nódulos foi superior (p<0,05) em
NN, MSN e MSPA. No início da floração, considerado o pico máximo da fixação biológica
de nitrogênio, os tratamentos em que se utilizou o extrato de nódulos e o inoculante comercial
não diferiram entre si e foram superiores (p<0,05), atingindo incrementos de 47%; 23%; e
52% em NN; MSN; e MSPA, respectivamente. Conclui-se que o uso do extrato de nódulos,
apresenta potencial como prática alternativa de inoculação.
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