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Utilização de leguminosas contribui no
fornecimento de nitrogênio para culturas de
interesse comercial e protege solo da erosão

Adubos verdes são plantas utilizadas para melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do
solo. Há espécies como leguminosas, que se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio do ar,
transferindo-o para as plantas. Estas espécies também estimulam a população de fungos micorrízicos, microrganismos que aumentam a absorção de
água e nutrientes pelas raízes.
Os benefícios trazidos pela associação entre leguminosas e bactérias fixadoras de nitrogênio podem
ser obtidos através de práticas como a inoculação
de sementes no momento do plantio.
O inoculante consiste num material que contém
bactérias específicas para cada espécie de leguminosa. Por este motivo, o inoculante preparado
para uma leguminosa não pode ser usado em outras espécies. Deve-se evitar o uso de fertilizantes
minerais nitrogenados ou de agrotóxicos junto às
sementes inoculadas, pois tais substâncias podem
ser tóxicas para as bactérias fixadoras.
A utilização de adubos verdes no período de inverno já é bastante comum, mas a utilização de espécies de verão, tais como as crotalárias, mucunas, feijão bravo do Ceará, feijão de porco, guandu
entre outros, ainda é feita por um número reduzido
de agricultores no sul do país.
As altas temperaturas e chuvas que ocorrem durante o verão permitem alta produção de biomassa, incorporação de nitrogênio e ciclagem de nutrientes. Assim, a introdução de leguminosas de verão em sistemas de consórcio ou de rotação de culturas pode incorporar quantidades significativas de
nitrogênio aos sistemas de produção. Existe ainda
a possibilidade de associar essa forma de adubação verde com sistemas de plantio direto. A formação de grande quantidade de palhada favorece a
proteção do solo e dificulta o estabelecimento de
plantas invasoras.

Utilização dos Adubos Verdes
Em pré-cultivo ou rotação de culturas: quando são
utilizadas antes ou depois de uma cultura para melhorar o solo para a cultura que será plantada em
seguida.
Em consórcio: pode ocorrer o plantio conjunto da
cultura e do adubo verde e em seguida o corte e
deposição do material sobre o solo para fornecer
nutrientes ainda para esta cultura, ou então o plantio na parte final do ciclo da cultura, sendo que o
adubo verde se desenvolve na parte final e após o
ciclo de cultura, beneficiando a cultura seguinte.
Cultivo em faixas: quando se cultivam faixas de leguminosas perenes ou semiperenes separando
talhões de culturas e as leguminosas são podadas
periodicamente para adubar as culturas.
Informações adicionais podem ser obtidas no site da
Embrapa Agrobiologia: www.cnpab.embrapa.br
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