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ADUBAÇÃO COM MUCUNA PRETA EM SOLOS DE CERRADOS 

1a0 Pereira* 

Razes da pratica 

A adubaço verde usada em todo programa de rotaçao de culti 

vos Nos Cerrados, apEs os pesados investimentos iniciais de ôorreço do solo, o 

cultivo e o enterrio-  de leguminosas como adubos verdes constituem em excelente 

complemento da adubação qutmica, resultando em maior produtividade das culturas 

subseqüentes. 

Nos solos infestados de nemat6ides ou de ervas daninhas, a mu 

cuna constitui-se num &timo controlador, reduzindo os efeitos desses fatores na 

cultura posterior. 

Variedades 

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

nos solos corrigidos de Cerrados, a mucuna pret Adubação com mucuna preta S ... 
1981 	 FL-04017 

* Pesquisado r da EMBRAPA-CPAC 

AI-SEDE- 30141-1 



%p6cas de semeadiira 

Os semeíos no inicio do periodo chuvosa tm produzido mais mas 

sa por rea. Todavia, seus efeitos tm sido compensadores atE em semeios de dois 

meses antes do final das chuvas. 

Preparo do solo 

O solo deve ser bem arado e gradeado. A araço deve ser profun 

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

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

ino eu 1 aç ao 

Seu inEculo existe normalmente no solo. Portanto, E 	dispensE 

veL a inocu1aço. Uma boa nodulaço em suas raizes representarE maior fixação de 

nitrogenio atmosfErico. Isso devera representar maior rendimento na aduhaço ni 

trogenada da cultura subseqüente. 

Densidade de seineio 

Recomenda-se semear de 7 a 10 sementes víEveis por arietro qua-

drado, o que dE um consumo de 60-80 kg de sementes por hectare. 

Adub aç ao 

A mucuna preta 	cultivada com aproveitamento do efeito residu 

al das adubaç6es químicas anteriores e da fertilidade natural do solo. Nos solos 

pobres, fazem-se a eorreçao da acidez e a adubaçao fosfatada, potssica e de mi 

cronutrientes, conforme recomendaçes da assistncia tEenica local. 



Tratos culturais 

Em virtude do úpido crescimento da cultura,.os tratos 	cultu 

rais fazem-se somente no seu estdio inicial. 

Incorporaçio de massa verde 

O corte da mucuna para incorporaçio da massa verde ao solo 

realizado da floraçio ao inicio da formaço das vagens. A incorporaço e proces-

sada em duas condiçSes. No caso da produção de pouca nassa vegetal (<20 t/ha), 

usa-se apenas grade pesada ou araço e gradagem. No caso de produçio de 	muita 

massa (->20 tlha), procede—se uma gradagem leve, espera-se uma murcha 	parcial 

por 5 a 7 dias e efetua-se gradagem com grade pesada, seguida de araço mais gra 

dagem. 

Se a mucuna for semeada antes de janeiro, deve-se incorpora-Ia 

antes do final das chuvas. Semeada ap&s esse mas, deve-se incorpora-la no intcio 

das chuvas subseqüentes (outubro). 

Produçio 

De sementes: A colheita é feita atravas da cataçio à mo dos 

cachos de vagens, por nio existir maquina adequada para essa tarefa; £ - pos-

stvel cortar as plantas com ceifadeira, enleirar e trilhar. Em qualquer - caso, 

faz-se a trilhagem a maquina. Varia de 1.200 a 1.500 kg por hectare nas condi-
ç6es descritas acima. 

De massa verde: pode variar de 30 a 35 mil quilos por hectare. 

Pragas e doenças 

No foram observados ataques severos a essa cultura na regiio 

dos Cerrados. 



opçaes 

Alm dessa leguminosa, outras podem ser usadas como adubos ver 

des: Crotalaria juncea, Crotalaria paulina, feijão de porco, feijo guandu e ou 

tras. 


