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INFLU~NCIA TIOESPAÇ~~NTO E DENSIDADE SOBRE FEIJOEIRO
( Phaseolus vulgaris, L cv.-Rosinha) ElYI RONOONIA

o
10

1MOACIR .ross SALES MEDRAm
CESAR AUGUSTO M. SOBRALl

° experimento foi 'conduzido durante" o ano de "1978,no muni
c ipi o de Ji-paraná, Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto" em
solo cujas racacterísticas químicas foram as seguintes:

me/100 de solo (mIou g)ppm

Al+++obpH em H20 1° P
(/)
o
"Oo+-
'3
(/)

«>o:
7,3 0,0 1,0 5,5 0,8 - 0,5 38,5

..
o1«o-z Objetivou-se verificar o efeito do espaçamento e densida
I.LI

~ de sobre a produtividade e o comportamento do feijoeiro em relação
doença fÚllgica causada por Thanatephorus cucumeris (Frank)
condições de Rondônia, 2050 mm de chuvas anual e 83% de UNidade reI
tiva, tem contribuido para uma redução da produtividade da cultura.

,-

Foram testados os espaçamentos de 0,7Om x 0,3Om; 0,5Om
0,3Om e 0,35m x 0,3Om, combinados com densidades de 2,3 e 4 plantas
cova.
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2.° delineamento utilizado foi de blocos ao acaso em parc~
Ias subdivididas com 4 repetições. _Na parcela foi testado o espa-

çarnento e na subparcela a densidade. A área da parcela foi de )5,6
(10,5m x 7,2m), e a dasubparcela foi de 25,2m2(7,2Om x 3,5OmL- seu.

2do a área-útil da sl1bparcela de 20,7m •,
Devido ao objetivo do trabaLho, não -,foi,-efétuado':.o

le de doenças" send o controladas as pragas. --
° resultado da análise de variância mostrou que a produt~

vidade nos e spaçamento s de 0,35m x 0, 30m e 0,5Om x '0, 30m, com média ~I

de 1.173 kg/ha e 1.117 kg/ha, respectivamente, não deferiram entre I

si, (Tukey 5%), sendo superiores ao 0,7Om x 0,3Om com produtividade'
de 893 kg/ha. Não houve significância para densidade e para a inte
ração espaçamento x densidade.




