
Resultado da analise
N Pz 05 KzO

(kg.ha") P no solo mg.dm'3 ~ nosolo mg.dm3

0-5 6-10 > 10 0-25 26-5 > 50

Dosagem de aplicac;:ao(kg.ha")
60 40 20 40 30 20

Em areas recem-desmatadas ou em solos de textura
arenosa e com baixos nfveis de materia organica (menos de
10 gkg"j, recomenda-se utilizar uma adubac;;aode
cobertura, com nitrogenio na dose de 20 kg de Nha", entre
20 e 25 dias ap6s 0 plantio.

Caso seja necessario adubac;;aonitrogenada, recomenda-se
usar as combinac;;6es sulfato de am6nio e superfosfato
triplo ou ureia e superfosfato simples para garantir 0

suprimento de enxofre as plantas. Em solos com deficiencia
de micronutrientes, aplicar no sulco de plantio 10 kg ha" de
FTE BR 12. Deve-se repetir a analise qufmica do solo ap6s 0

terceiro cultivo consecutivo.

A fase de maior suscetibilidade da cultura do feijao-caupi
situa-se ate 35 dias ap6s a emergencia da planta, sendo
necessario, portanto, manter a cultura nesse perfodo livre de
plantas daninhas.

as metodos de contrale de pragas e doenc;;asbaseiam-se no
contra Ie preventivo e no contra Ie qufmico. a primeira consiste
no uso de sementes sadias e certificadas, hist6rico da area a
ser plantada, quanto a ocorrencia de pragas e doenc;;as,
ratac;;aode culturas e uso de cultivares resistentes. a controle
qufmico consiste na aplicac;;aode herbicidas, sendo que a
decisao de realizar.tratamento qufmico da lavoura nao deve
basear-se somente na expectativa de perdas no rendimento,
mas, principalmente nos custos de aplicac;;ao.

A colheita deve ser realizada quando as plantas atingirem a
maturidade fisiol6gica, caracterizada pela mudanc;;ade cor
das vagens e dos graos, obedecendo aos padr6es da
variedade considerada. a estagio ocorre, normalmente, 20
dias ap6s 0 infcio da fase de formac;;aodas vagens. A
qualidade dos graos e afetada e a quantidade reduzida, se a
colheita for feita antes e depois.

Em feijao-caupi, as sementes sac armazenadas sob
diferentes formas: em recipiente de plastico (tambores),
em latas de flandre, garrafas de vidro, silos de zinco, ou
ainda, em caixa de amianto, que devem ficar totalmente
vedadas. A vedac;;aodos recipientes pode ser com cera
de abelha ou, no caso de recipiente de boca larga, pode-
se cobrir 0 feijao com uma camada fina de areia. Para
armazenamento, os graos devem estar bem secos,
podendo utilizar como indicador 0 ponto no qual os graos
se quebram ao serem pressionados nos dentes.
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a feijao-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) e uma
cultura de subsistencia do pequeno agricultor e de grande
importancia para a Regiao Nordeste do Brasil, por
apresentar cicio curto e maior tolerancia ao estresse
hidrico, alem disso e uma das principais fontes de
proteina e energia para a populac;:aode baixa renda .
Apresenta varios nomes vulgares, sendo conhecido como
feijao-macassar ou feijao-de-macassa e feijao-de-corda na
Regiao Nordeste; feijao-da-coI6nia, feijao-da-praia e
feijao-de-estrada na Regiao Norte; feijao- miudo na
Regiao Sui; feijao-fradinho, catador e gurutuba em
algumas regi6es do Estado da Bahia e do Rio de Janeiro.

a feijao-caupi e cultivado em uma ampla faixa ambiental
desde a latitude 40° Nate 30° S, sendo que 0 bom
desenvolvimento ocorre na faixa de temperatura de 18 a
34°C. Na Regiao Meio-Norte do Brasil, nao existem
limitac;:6es termicas para 0 crescimento e 0

desenvolvimento da cultura.

As regi6es cujas cotas pluviometricas oscilem entre 250
e 500 mm anuais saD consideradas aptas para a
implantac;:ao da cultura. Entretanto, a limitac;:ao em
termos hidricos encontra-se mais diretamente
condicionado a distribuic;:ao do que a quantidade total das
chuvas ocorridas no periodo. As deficiencias hidricas
iniciais podem afetar sensivelmente 0 processo
germinativo, comprometendo 0 estabelecimento da
cultura; enquanto que deficiencias posteriores poderao
paralisar 0 crescimento, bem como retardar 0

desenvolvimento reprodutivo das plantas. a estagio de
enchimento de graos de feijao-caupi e 0 mais sensivel ao
estresse hidri.co.

a feijao-caupi pode ser cultivado em quase todos os
tipos de solos, desenvolvendo-se, em geral, em solos
com regular teor de materia organica, leves, profundos,
arejados e dotados de media a alta fertilidade. Entretanto,
solos com baixa fertilidade podem ser utilizados,
mediante aplicac;:6esde fertilizantes quimicos ou
organicos.

a uso de cultivares recomendadas para a regiao, a
semeadura na epoca correta, 0 espac;:amento entre fileiras
e a densidade de plantio, assim como a adubac;:ao, 0
controle de pragas, doenc;:ase plantas daninhas saD
praticas culturais fundamentais para 0 sucesso da cultura
do feijao-caupi.

a conhecimento do cicio das cultivares que vao ser
utilizadas e indispensavel para 0 planejamento da lavoura.

Cicio super precoce: a maturidade e alcanc;:adaate 60
dias ap6s a semeadura.

Cicio precoce: a maturidade e alcanc;:adaentre 61 e 70
dias ap6s a semeadura.

Cicio medio: a maturidade e alcanc;:adaentre 71 a 90 dias
ap6s a semeadura.

Cicio medio-precoce: a maturidade e alcanc;:adaentre 71
e 80 dias ap6s a semeadura.

Cicio medio-tardio: a maturidade e alcanc;:adaentre 81 e
90 dias ap6s a semeadura.

Cicio tardio: a maturidade e alcanc;:adaa partir de 91 dias
ap6s a semeadura.

Para 0 cultivo em pequenas areas, onde 0 produtor tem
condic;:6es de fazer duas ou mais colheitas manuais, as
cultivares mais indicadas saD aquelas de cicio medio.
Para 0 cultivo de grandes areas, e importante que sejam
utilizadas duas ou mais cultivares de ciclos diferentes.
Para 0 cultivo de safrinha, quando 0 caupi e semeado do
meio para 0 fim da estac;:aodas chuvas, as cultivares
mais indicadas saD as de cicio super precoce, precoce e
medio-precoce.

No Estado do Piaui, de 1981 a 1998, foram
recomendadas 15 cultivares, saD elas: Pitiuba, (1981),
Sempre-verde (1981), Pendanga (1981), Quarenta Dias
(1981), Vita-3 (1983), Vita-7 (1983), BR-Poti (1985), BR
7-Parnaiba (1987), BR 9-Longa (1987), BR 10-Piaui
(1987), CE 315 (1987), BR12- Canide (1988), Monteiro
(1988), BR14-Mulato (1990), e BR17-Gurgueia (1994).

Para 0 Estado do Maranhao, foram recomendadas quatro
cultivares: EMAPA 821 (grupo mulato), EMAPA 822
(grupo vinagre) que e a mesma cultivar Vita-3,
recomendada para 0 Piaui em 1983, CNC 0434 (grupo
branco) e a BR 18-Pericuma (grupo mulato).

A melhor epoca de plantio para a variedade de feijao-
caupi de cicio medio (71 a 90 dias) e a metade do
periodo chuvoso de cad a regiao. Para variedades de cicio
super precoce (55 a 60 dias), 0 ideal e plantar uns 2
meses antes de terminar 0 periodo chuvoso.

A maior produc;:aode graos, normal mente, e obtida com
uma densidade de plantio em torno de 50 a 60 mil
plantas por hectare para variedades de porte prostrado
e de 70 a 90 mil plantas por hectare para as variedades
de porte ereto.

a espac;:amento de 0,60 a 1,00 m entre linhas e 0 mais
indicado para variedades de porte prostrado, enquanto
que para variedades de porte ereto 0 espac;:amento e de
OAO a 0,60m. a numero de sementes na linha de
plantio e de seis a oito sementes por metro linear.

De uma maneira geral, a recomendac;:ao de adubac;:ao
quimica leva em considerac;:ao 0 resultado da analise
quimica do solo e as exigencias nutricionais da cultura.
Recomendac;:6es de adubac;:aoquimica:


