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RESUMO 

É apresentada uma chave para identi

ficação visual das deficiências de macro 

e de micronutrientes em Vigna sinensis. 

INTRODUÇÃO 

Em trabalho anterior foram apresentadas as justifica

tivas para a condução de estudos sobre a nutrição mineral 

de Vigna sinensis^ parte importante da dieta no Nordeste 

do Brasil (DANTAS et alii9 1979) 
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MATERIAL Ε MÉTODOS 

Detalhes experimentais foram fornecidos em trabalho an-

terior conforme citação ja feita. 

RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 

A chave para a identificação visual de deficiências 

de macro e micronutrientes no feijão macassar e dada na Ta

bela 1. A caracterização das cores se fez com a ajuda de 

VILLALOBOS & VILLALOBOS (1947); a letra ou letras indicam 

a cor e o seu matiz; o numero ou números dao o valor da lu

minosidade; o grau expressa a tonalidade do matiz. 

De um modo geral ha concordância com dados referentes 

a outras leguminosas. Ê de se notar porem, que as deficien 

cias de Mo e de Zn afetaram primeiramente as folhas mais ve_ 

lhas. 

RESUMO Ε CONCLUSÕES 

Depois de induzir sintomas de carência de macro e mi

cronutrientes em Vigna sinensis cultivada em solução nutri

tiva foi construída uma chave que permite o emprego da diag^ 

rxose visual (com as limitações conhecidas) para avaliar o 

estado nutricional de cultura. 

SUMMARY 

STUDIES ON THE MINERAL NUTRITION OF Vigna sinensis. V. 
A KEY FOR THE IDENTIFICATION OF SYMPTOMS OF DEFICIENCY 

OF MACRO AND MICRONUTRIENTS 

Symptoms of deficiency of macro and micronutrients 

were induced in Vigna sinensis by growing two cultivars in 

nutrient solution under the necessary treatments. Results 

there of were used to prepare a key which could be used in 

the visual diagnosis of mineral deficiencies. As a rule, 



the information obtained is in agreement with result found 

in the literature for other legumes. It is noteworthy, 

however, that symptoms of Mo and Zn first showed up in 

older leaves. 
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