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EFEITO DOS RESinuos VEGETAIS DE DIFERENTES
LEGUMINOSAS SOBRE APRODUc;AO DO MILHO

EI\1SOLOS DE TABULEIR0 COSTEIRO
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.~ 0 emprego de leguminosas para adubayao verde e cobertura do solo e uma tecnica vantajosa .

.~ principalmente para os produtores rurais de baixa renda. Essas plantas podem restaurar e manter a
lJ) fertilidade dos solos, combater a erosic>e desertificayao, bem como fomecer madeira e alimentos.
a
:§ Uma particular vantagem das leguminosas e a sua habilidade em se estabelecer nos solos
~ deficientes em nitrogenio, e os beneficios advindos de sua capacidade em produzir materia orginica
aa.. e fixar 0 nitrogenio atmosferico para as plantas comerciais em sucessic>ou associadas.
:g Um sistema de aproveitamento integral do potencial das leguminosas e 0 seu plantio em

"0

~ faixas. As plantas podem ser podadas periodicamente e a fitomassa usada, por exemplo, como
::J~ adubo verde. Neste sistema, conhecido no exterior como "alley cropping", as plantas comerciais
IY sic> cultivadas entre as faixas ou ruas formadas, principalmente, por espeeies perenes de

l~ leguminosas arb6reas e arbustivas.
§? Neste trabalho avaliou-se 0 efeito dos residuos vegetais de diferentes especies de
~ leguminosas, ap6s um ano de cultivo, sobre a produyao de graos de milho em solos arenosos de

tabuleiro costeiro.
As leguminosas e 0 milho foram cultivados em agosto de 1989 e 1990, respectivamente, no

campo experimental do CPAMN-UEP/Pamaiba. Essa regiao apresenta urn clima do tipo Awl pela
classificayao de Koppen, com uma precipitaylo media anual em tome de 1.300 mm e periodo
chuvoso de janeiro a junho.

No plantio das leguminosas, utilizou-se uma parcela de 7,0 m x 3,2 m, contendo nove fileiras
de plantas separadas entre si de 0,40 m. 0 espayamento entre plantas foi de 0,20 m para as especies
Canava/ia obtusifolia DC. (feijao-bravo-do-piaui), Canavalia ensiformis (L.) DC. (feijao-de-
porco), Dolichos Jablab L. (labe-labe cv. LA.C. 697), Cajanus cajan (L.) Millsp. (guandu cv.
Kaki), Stizolobium deeringianum Bort. (Mucuna-rajada), Stizolobium aterrimum Pip. et Trac.
(mucuna-preta) e Stizolobium niveum Kuntze (mucuna-cinza). As especies Callopogonium
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mucunoides Desv, Crota/aria spectabilis Roth spectabilis), 'e;lcocephala
(Lam.) de Wit (leucena) e Tephrosia candida (Rosb.) DC (tefr6sia) foram cuhivadas no
esp~ento de 0,05 m entre plantas. Utilizou-se urn delineamento experimental em blocos ao
acaso com tres repeti~es.

Ap6s urn ano de cultivo das leguminosas, a fitomassa da maioria das plantas foi cortada.
~da e mantida distribuida na superficie do solo na" parcelas. Porem, nas espeeies perenes
leucen.a e tefr6sia. quatro faixas de plantas foram arrancadas altemadamente e as cinco restantes,
podadas na altura de. 60 cm do solo. Nesse trabalho 0 material vegetal mais lenhoso das
leguminosas foi retirado das parcelas. Em seguida. realizou-se 0 plantio do milho (lea mays L.),
cv, Fidalgo, sobre os residuos das leguminosas.

o milho foi cultivado no espa~amento de 0,80 m entre linhas e 0,20 m entre plantas, numa
area experimental de 7,0 m x 3,2 m,utilizando-se as tres fileiras centrais para as avalia~es. Porem,
nos tratarnentos com as esp6cies leucena e tefr6sia, 0 milho foi cultivado associ ado com essas
plantas, utilizando-se as duas fileiras centrais para as avalia~. As faixas de leucena e tefr6sia
foram podadas a med.ida que cobriam 0 milho.

Realizou-se 0 plantio do milho em cultivo minimo, com uma semente por cova, e no sulco
empregou-se uma aduba~ao com 200 kglha da formula 4-30-16, 1.000 kglha de calcario dolomitico
com PRNT de 45% e 20 kg;ba de FTE BR-12 em todos os tratamentos. No entanto, somente 0

tratamento testemunha, sem leguminosa, recebeu aduba~ao em cobertura aos 25 dias e aos 50 dias,
nas quantidades de 45 kglha de N e 45 kg/ha de K20 cada uma.

o sistema de irriga~ao utilizado foi aspersao convencional, com tempo medio de 40 minutos,
tuffiO de rega de dois dias e precipitacao media de 22 rom por hora.

A colheita do milho foi realizada aos 116 dias do piantio e 0 rendimento de graos foi
corrigido para 13% de umidade.

Os tratamentos que mais contribuirarn para a produtividade de gracos de milho foram os
cultivados com leucena, testemunha. tefrosia., feijao-bravo-do-piaui e guandu (Tabela 1), que nao
diferiram significativamente entre si. 0 tratamento testemunha diferiu significativamente dos
tratarnentos crotalaria e mucuna-rajada.

A produ~ de graos obtida com 0 cuitivo associado do milho com a leucena foi de 7.208
kg/ha. enquanto na testemunha essa produ~ao alcan~u 6.137 kglha. Este resultado sugere que os
residuos vegetais da leucena forneceram nutrientes para 0 milho.

Na epoca de plantio do milho, as leguminosas encontravam-se em diferentes estadios de
desenvolvimento e algumas especies haviam completado seu cicIo fenologico. Esse aspecto pode
ter influenciado na produtividade do milho, pois a taxa de mineraliza98.0 dos nutrientes est!
relacionada com a quant' Jde de residuos vegetais disponiveis e com a propor~ao
polifenol/nitrogenio desse material.

Neste trabalho, 0 emprego de leguminosas para cobertura do solo e aduba~!o verde,
principalmente as especies arb6reas e arbustivas, indicam potencial em recic1ar nutrientes para 0

milho cultivado tanto associ ado quanto em sucessao.
Estudos posteriores deverao ser realizados para confirmar resultados e avaliar a

sustentabilidade da cultura do milho quando cuitivado sobre os residuos vegetais de diferentes
esp{~ies de leguminosas, em solos arenosos de tabuleiro costeiro.



TABELA 1 - Altura da planta, altura da espiga, indice de espigas e produtividade de graos de mi-
lho cultivado sobre os residuos vegetais de diferentes especies de leguminosas em
solos arenosos de tabuleiro costeiro. EMBRAPAJCPAMNlUEP-PHB, 1990.

Altura da Altura da Indice de Produtividade
Tratamentos planta espiga esptgas de graos

(m) (m) (esp/plan) (kglha) 1

Leucena 1,82 1,06 1.01 7.208 a

Testemunha 1,81 1,06 1,00 6.137 ab

Tefr6sia 1,80 1,00 0,93 5.796 abe

Feijao-bravo-do-piaui 1,81 1,02 0,91 5.213 abed

Guandu cv. Kaki 1,85 1,03 0,89 5.161 abed

Feijao-de-porco 2,02 1,09 0,82 4.324 bcd

Labe-Iabe cv. IAC-697 1,71 1,01 0,87 4.306 bcd
:·;r.~.-"; ':··-.·.·rj

Mucuna-preta 1,82 '1,01 0,77 4.254 bed

Mueuna-cinza 1,65 0,89 0,84 3.940 bed

Calopogonio 1,63 0,87 0,88 3.679 bed

Crotahiria 1,61 0,86 0,83 3.260 ed

l\~ucuna-r~jada 1,57 0,84 0,61 2.720 d

~,,1Mia
(' 'for (0/),. v. /1)

4.666
19,966

l~·As medias seguidas pela mesma letra oa cotuna nao diferem entre 5i pelo teste de Tukey ao
nivel de 5% de probabilidade


