
ANÁLISE FOLIAR DE FEIJOEIRO. I — NUTRIÇÃO 
NITROGENADA E POTÁSSICA ( 1 ) . RÚTER HIROCE, JOSÉ ROMA
NO GALLO e SHIRO MIYASAKA. Miyasáka et cdü (2- 3 ) constataram 
que a aplicação, no sulco ou em cobertura, de diferentes espécies 
de matéria orgânica não decomposta, pouco antes do plantio, 
acarretou aumentos no teor de K em folhas de feijoeiro (Phaseo-
lus vulgaris L.). 

Este trabalho relata os efeitos da adubação, mineral ou 
orgânica, nos teores de nitrogênio e potássio das folhas de fei
joeiro e estabelece correlações entre esses teores e a produção. 

Material e método — Foram instalados três ensaios na Esta
ção Experimental de Campinas (Latossolo Roxo) e um na Estação 
Experimental de Pindorama (solos Podzolizados de Lins e Marília, 
variação Marília), pela Seção de Leguminosas, do Instituto Agro
nômico. O delineamento e as adubações desses ensaios já foram 
relatados por Miyasaka et alii (*• 6 ) . 

A amostragem de folhas, separadas em pecíolo e folíolo, de 
cerca de 20 plantas por subparcela, foi feita na época da flo
ração ( 6 ) . No pecíolo foram determinados nitrogênio nítricô e 
potássio; no folíolo, nitrogênio total e potássio. 

Resultados e discussão — Os resultados comparativos da 
análise estatística dos teores de nitrogênio e de potássio nas 
duas partes de folhas de feijoeiro, além dos dados de produção, 
acham-se no quadro 1. 
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( ) As médias que apresentara ao menos uma letra em comum nSo diferem 
entre si pelo teste de Duncan a 5%. 



No ensaio de Pindorama, houve somente efeito da adubação 
mineral nitrogenada nos teores de nitrogênio solúvel (N-NO ; í) e 
de potássio das folhas e na produção (quadro 2). 

No ensaio Campinas I, houve: redução no teor de N-NO3 
nas folhas, como efeito de capim-gordura e serapilheira; aumento 
no teor de K, no tratamento com soja perene em cobertura; 
aumento de produção nas subparcelas em que essa matéria orgâ
nica foi incorporada ao solo ou aplicada em cobertura. O efeito 
da adubação mineral nitrogenada foi significativo nos teores de 
N-NO3 e de K, bem como na produção, enquanto o efeito da 
adubação potássica foi significativo apenas no teor de K (qua
dro 2). 

Correlações significativas foram obtidas entre os teores de 
N-NO3 ou de K e a produção, tanto no ensaio de Pindorama 
como no Campinas I (quadro 1). 

No ensaio Campinas II, o efeito da matéria orgânica foi 
significativo somente nos teores de K, nos tratamentos com soja 
perene verde, grão-de-bico e tremôço. Das adubações minerais 
somente a nitrogenada teve efeito significativo, aumentando o teor 
de N-NO3 nas folhas (quadro 3). 

Correlações significativas foram obtidas entre o teor de N-N0 3 

e a produção (quadro 1). 

No ensaio Campinas III, houve efeito significativo da casca 
de amendoim no teor de N-N0 3 ; no de K, desse tratamento e 
dos tratamentos com folhas de café (um jaca no sulco ou um 
no sulco mais um na superfície); na produção, dos tratamentos 
com folhas de café (2 jacas no sulco), casca de grão de café, 
casca de amendoim e capim-gordura. Em relação à adubação 
mineral, somente houve o efeito da adubação nitrogenada no teor 
de N-NO3 (quadro 4). 

Dos efeitos das adubações, orgânica e mineral, como se veri
ficou, os mais significativos foram observados nos teores de 
nitrogênio nítricô e nos de potássio do folíolo do feijoeiro. Não 
houve efeito da adubação potássica no teor de K das folhas. 

O aumento de concentração de K verificado" nas folhas de 
feijoeiro pela aplicação de matéria orgânica confirmou os resul
tados obtidos por Miyasaka e outros Ca). 



Produção 



Conclusões — Os resultados obtidos nos ensaios permitem 
tirar as seguintes conclusões: 

a) A adubação mineral nitrogenada aumentou significativa
mente os teores de N-N0 3 ou N total nas folhas. Melhores cor
relações foram observadas entre o teor de N-NO3 das folhas e 
a produção. 

b) Algumas espécies de matéria orgânica, em ensaios insta
lados em Campinas, aumentaram significativamente os teores de 
K e de N-NO3 nas folhas. 

c) Foram observadas correlações estreitas entre os teores 
de K do folíolo e a produção, indicando maior sensibilidade do 
folíolo do que do pecíolo para a diagnose da nutrição potássica 
do feijoeiro. LABORATÓRIO DE ANÁLISE FOLIAR E SEÇÃO 
DE LEGUMINOSAS, INSTITUTO AGRONÔMICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO. 

LEAF ANALYSIS IN DRY BEANS (Phaseolus vulgaris L.) I — NITRO
GEN AND POTASSIUM NUTRITION 

SUMMARY 

The effects of additions of fresh organic matter and fertilizer to 
the soil on nitrogen and potassium contents of the leaves of dry beans 
(Phaseolus vulgaris L.) were studied. 

Results of four experiments showed that: (a) There was a significant 
increase in the N contents of the leaves associated with addition of 
nitrogen fertilizer to the soil; (b) Dry beans yields were correlated with 
the N contents of the petiole and with the K contents of leaflets; 
( o The incorporation of some organic matter to the soil increased 
significantly the N and K contents of the leaves in experiments carried 
out on a Latosolic Terra Roxa soil. 




