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Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de doses de adubação orgânica na cultura 
do girassol. O experimento foi instalado em área de Latossolo Vermelho distroférrico típico 
bem drenado. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com 3  
repetições, num total de 21 parcelas com 640 plantas.  Os 7 tratamentos envolveram doses de 
adubação orgânica, organomineral e mineral, aplicadas na cultura do girassol. Foram 
avaliados os diâmetros do capitulo (DC), massa do capitulo (MC), massa de aquênios/capítulo 
(MA/C), massa capítulo sem aquênios (MCSA), massa de cem aquênios (MCA), massa de 
capítulo/parcela (MC/P), massa de capítulo sem aquênios/parcela (MCSA/P), massa 
aquênios/parcela (MA/P) e produtividade (P).  Para o feijão foram avaliadas todas as partes 
secas do vegetal. Observou-se aumento na produtividade, em kg ha-1, do girassol, em função 
da utilização de esterco, sendo o tratamento T1 (20 t ha-1 de esterco de bovino) foi o que 
apresentou o maior resultado em todos os parâmetros avaliados, inclusive na produtividade 
(951,7 kg ha-1). Para o feijão, destacaram-se os T2 e T3 (orgânicos), T4 e T6 (organominerais), 
inclusive na produtividade (333,7 kg ha-1), valor obtido pelo T6 (organomineral). Conclui-se 
que as adubações orgânicas e organominerais foram eficientes em propiciar valores superiores 
de produtividade nas duas culturas.  
 

Palavras-chave: adubação orgânica, biodiesel, rotação de culturas. 

 

Levels of cattle in sunflower cultivation in consortium with bean 

 

Abstract: The objective of this research was to evaluate the response of sunflowers to 
different organic fertilizers doses applied on soil. The research was carried in a well-drained 
Rhodic Ferralsol soil. The experimental design used was a random blocks with tree 
replications, totalizing in 21 plots. The 7 treatments involved doses of organic fertilizer, 
organic-mineral fertilizes and just mineral fertilizers. The parameters evaluated was: bagged 
flowers diameter (DC), bagged flowers mass (MC), achenes mass/bagged flower (MA/C), 
bagged flower mass without achenes (MCSA), hundred achenes mass (MCA), bagged flower 
mass/plot (MC/P), bagged flower without achenes/plot (MCSA/P), achenes mass/plot (MA/P) 
and productive (P). For the beans where evaluated all the dry vegetal parts. An increase in 
yield, kg ha-1, sunflower, according to the use of liquid manure, and the treatment T1 (20 t ha- 1 
liquid manure beef) offered the largest result in all parameters assessed, including 
productivity (951,7 kg ha-1). For the Adzuki, amauri the T2 and T3 (surface-active), and T4 T6 
(organominerais), including productivity (333,7 kg ha-1), value obtained by T6 

 



Cultivando o Saber 
 

Cascavel, v.1, n.1, p.58-71, 2008 

59 

(organomineral). It is concluded that the organic fertilisation used and organominerais were 
efficient provide higher yield in the two cultures. 

 
Key words:  organic fertilization, biodiesel, crop rotation 
 

Introdução 
 

Na atualidade os adubos orgânicos alcançaram grande evidência, devido 

principalmente ao custo dos adubos minerais, além da grande utilização em sistemas 

agroecológicos de produção agrícola. Com isso  houve grande expansão das certificações de 

produtos agroecológicos, onde o principal insumo são os fertilizantes orgânicos.  

A adubação orgânica por ser constituída por resíduos produzidos na propriedade rural 

ou das imediações é uma técnica de baixo custo que vem sendo utilizada na condução de 

lavouras de pequenos agricultores (Severino et al., 2006). Segundo Schimidt et al. (2003), o 

chorume resultante da lavagem de estábulos, sala de ordenha e bezerreiro encontrado em 

regiões com produção leiteira tem sido considerado pelos agricultores e pecuaristas como 

alternativa para adubação nitrogenada. 

Em regiões onde se utilizam sistema de confinamento ocorrem elevada produção de 

esterco, podendo ser aproveitado na adubação das culturas (Pauletti et al., 2008; Costa, 2005). 

A adubação com esterco bovino aumentou a produtividade de grãos  e espigas verdes de 

milho, condição proporcionada certamente pela ação do fertilizante nas propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo auxiliando na retenção de umidade, com isso disponibilizando 

fósforo e potássio (Silva et al., 2004). Outro efeito com esterco de bovino foram observados 

por Gomes et al. (2005) utilizando doses crescentes do fertilizante, onde obtiveram aumentos  

dos teores de cálcio trocável no solo. A tendência dos produtores rurais é otimizar a 

propriedade rural utilizando resíduo animal em uma cultura ou em consórcio de culturas que é 

prática viável.  A consorciação e a rotação de cultura são práticas que proporcionam equilíbrio 

ao solo, além disso, melhoram a disponibilidade de nutrientes.  

Para Bezerra et al. (2007) e  Portes (1984), o consórcio de culturas, cultivo simultâneo 

de duas ou mais espécies é prática empregada, sobretudo por agricultores de regiões tropicais 

que tem sobrevivido por anos não apenas por motivos tradicionais, mas pelos benefícios que 

auxiliam na sua adaptação ecológica.   

De acordo com Azevedo et al. (2007), o consórcio envolvendo cereais e leguminosas 

pode propiciar alimentação e rendimento econômico ao produtor.  Para Rossi (1998), o 

consórcio entre girassol e o feijoeiro é satisfatório quando o girassol é a cultura principal, pois 

sofre redução de crescimento com sombreamento. Paes (2005), cita que é importante à 
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introdução de outras espécies nos sistemas agrícolas como o girassol pelo fato de poder ser 

incluído em rotação de culturas.  

Segundo Silva et al. (2007), a cultura do girassol sob ponto de vista agronômico 

apresenta características desejáveis como: ciclo curto, qualidade, bom rendimento de óleo. De 

acordo com Villalba, (2008), a cultura proporciona adaptação às diferentes condições 

edafoclimáticas. De acordo com Rossi (1998) o esterco de bovino e de ave aumenta a 

produção de maneira significativa nos anos com precipitação adequada e umidade no solo na 

cultura do girassol.  Para Backes et al. (2008), a cultura chama a atenção de agricultores, 

técnicos e empresas em virtude da possibilidade da utilização do óleo de girassol na 

fabricação de biodiesel. Assim, aponta que devido à demanda de biodiesel a área de cultivo 

tende a aumentar, pois o girassol serve como alternativa econômica para rotação e sucessão de 

culturas.  

Segundo Bruginski e Pissaia (2002), o grande interesse na cultura do girassol é a 

possibilidade de produzir óleo de ótima qualidade, sobretudo por apresentar quantidade 

significativa de ácido linoléico, fundamental para o corpo humano. Além disso, diante dos 

óleos vegetais, o de girassol é de excelente qualidade nutricional e sabor.  Teixeira (2005) 

relata que a produção de óleo de girassol é em media 700 kg ha-1. Diante do exposto o 

girassol além de servir para produção de biodiesel apresenta-se como alternativa de consórcio 

com outras culturas.  

O feijoeiro é considerado uma cultura importante entre as leguminosas na América 

latina, algumas regiões da África e alguns países da Ásia. Contudo o feijão é um componente 

indispensável na mesa dos brasileiros (Thung e Oliveira, 1998). Para Souza et al. (2006), a 

cultura do feijoeiro é uma das mais disseminadas no Brasil, tendo, além do ganho econômico, 

alta relevância social em virtude de ser um alimento básico do povo brasileiro.    

A cultura do feijoeiro por sua vez apresenta sensibilidade às temperaturas altas e 

baixas. A temperatura ideal para a cultura é 21°C sendo adequada à média ótima de 

18  a 24°C. Além disso, pode ser semeado em épocas diferentes, não tolera excesso de água, 

porém sua falta em períodos críticos leva a queda de rendimentos, tem ciclo curto e tolera 

competição em consórcio (Leite et al., 2007).   Dessa forma as variedades com desempenho 

satisfatório em monocultivo produzem significativamente em consórcio (Vieira 1984).  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de doses de adubação orgânica 

na cultura do girassol. 
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na “Fazenda Santa Mônica”, localizada no município de 

Cafelândia-PR, apresentando as seguintes coordenadas: latitude de 24º 47' 56“S e  longitude 

de 53º 24' 49"W, a uma altitude média de  597 m. O clima da região é do tipo Cfa, 

mesotérmico superúmido, segundo a classificação de Köeppen. A precipitação média é de 

1800 mm bem distribuídos durante o ano, com temperaturas médias das máximas e mínimas 

de 25,3 e 15,5°C, respectivamente. O experimento foi implantado em uma área de 1.691,8 

m2. A área experimental fica situada em meia encosta, sendo o solo classificado como 

LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico (Embrapa, 2006), bem drenado.  

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com 3  repetições 

totalizando 21 parcelas, cada uma com 16 linhas de 10 metros de comprimento, espaçadas de 

0,45 m, com área de 72 m² por parcela. Entre as parcelas deixou-se um espaço de 1 m e 3 

metros entre blocos. A densidade de sementes foi de 6,66 e 8 por metro para o girassol e 

feijão respectivamente e  profundidade de semeadura de 4 cm. O poder  germinativo das 

sementes estava entre 85% e 90%. As duas linhas externas de cada parcela e 1,5 m de cada 

rua foram consideradas como bordadura, fazendo-se as avaliações apenas na área útil da 

parcela com 37,8 m2.  

Os tratamentos (T) foram constituídos por quantidades de adubo mineral, 

organomineral e orgânicos apresentando seguinte ordem: T0 (adubação mineral (AM) 

recomendada para a cultura do girassol); T1 (20 t ha-1 de Esterco Bovino (EB)); T2 (25 t ha-1  

de EB); T3 (30 t ha-1 de EB); T4 (15 t ha-1 de EB + 50 % da AM (Adubação Mineral) 

recomendada para a cultura do girassol); T5 (20 t ha-1 de EB + 25 % da AM recomendada para 

a cultura do girassol): T6 (25 t ha-1 de EB + 25 % da AM recomendada para a cultura do 

girassol). 

Em função dos diferentes tratamentos foi utilizado quantidades de nitrogênio, fósforo 

e potássio aplicados por ocasião da semeadura nos tratamentos com adubação mineral e 

organomineral apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1- Quantidades de adubo mineral distribuídos na semeadura do girassol em função 
dos tratamentos  
Tratamentos                                                        Quantidades 

                             
N                                  P2O5                             K2O 
-----------------------------k ha-1-------------------------- 

T0                                    18                                  80                                 80 
T4                                    30                                  40                                 40 
T5                                    15                                  20                                 20 
T6                                    15                                  20                                 20 

 

As fontes utilizadas na adubação mineral foram: uréia, super simples e cloreto de 

potássio. A adubação mineral foi parcelada somente no T0 recebendo 70% da adubação 

recomendada em cobertura, 30 dias após a emergência do girassol que foi 42 kg ha-1 de N.  

O esterco e a uréia em cobertura foram aplicados manualmente, em filete contínuo 

lateralmente às plantas. As adubações foram realizadas para a cultura do girassol sendo o 

feijoeiro favorecido indiretamente. Utilizou-se o híbrido de girassol M734 (Dow 

AgroSciences) e a cultivar de feijão Pontal como consórcio. 

A semeadura foi simultânea realizada em 8 de dezembro de 2007,  efetuada 

mecanicamente, com semeadora Semeato modelo PS8, de 8  linhas, tracionada por trator. As 

plantas daninhas foram controladas mediante capinas manuais. O preparo da área foi 

convencional, com uma subsolagem e uma gradagem.  Os tratos fitossanitários para controle 

de Vaquinha (Diabrotica speciosa), Lagarta Preta (Chlosyne lacinia saundersii), Percevejos 

(Nezara viridula, Piezodorus guildinii e Eushistus heros) foram realizados com aplicação de 

inseticida CLORPIRIFÓS (PA) na dose de 1,5 L ha-1.   

A colheita do experimento foi realizada aos 98 dias após a emergência (DAE), sendo o 

girassol e o feijão colhidos manualmente. As plantas de girassol e feijão colhidas foram 

aleatoriamente sorteadas. Após a colheita dos capítulos e das plantas de feijão estas foram 

secas e trilhadas manualmente.  Procedendo-se, em seguida, a separação contagem e pesagem 

diversas partes das plantas.  Foram realizadas avaliações do diâmetro do capítulo (DC), massa 

do capítulo (MC), massa de aquênios/capítulo (MA/C), massa capítulo sem aquênios 

(MCSA), massa de cem aquênios (MCA), massa de capítulo/parcela (MC/P), massa de 

capítulo sem aquênios/parcela (MCSA/P), massa aquênios/parcela (MA/P) e produtividade  

(P).   

Para o feijão foi determinado número de vagens por planta (NV/P), número de grãos 

por vagem (NG/V), número de grãos por planta (NG/P), massa de cem grãos (MCG), massa 

vagem/planta (MV/P), massa de grãos/planta (MG/PL), massa seca de vagens por planta 
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(MSV/P), massa das vagens sem grãos (MVSG), massa da planta sem vagens (MPSV), massa 

da planta mais vagem sem grãos (MPVSG), massa total da planta (MTP = massa seca da 

planta, massa seca de vagem sem sementes, massa de sementes), massa da palha/parcela 

(MP/P), massa de grãos/parcela (MG/P) e produtividade (P).  O rendimento de aquênios e 

grãos foi determinado pela colheita das plantas em uma área útil de 37,8 m2  na parte central 

de cada parcela.  

A massa de grãos foi determinada com a utilização de três subamostras, em cada 

parcela, cujas médias foram extrapoladas para 100. O número de vagens por planta foi obtido 

por contagem das vagens que apresentavam mais de uma semente e, no mínimo, 2,5 cm de 

comprimento.  O número de grãos por vagem foi quantificado pela razão entre o número de 

grãos e o número de vagens da planta. A análise estatística foi realizada utilizando-se o 

programa SISVAR versão 4.3. As médias foram testadas pelo LSD com 5% de significância. 

 

Resultados e Discussão 

 

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios do diâmetro do capítulo (DC), massa 

do capítulo (MC), massa de aquênio/capítulo (MA/C), massa de capítulo sem aquênios 

(MCSA) em função da aplicação de adubo orgânico e organomineral.  

Constata-se que a adubação orgânica ao lado das plantas de girassol interferiu nas 

características avaliadas. Este comportamento confirmou aos resultados de Gomes et al. 

(2005), com aplicação de adubo orgânico no milho no sulco de semeadura verificando que a 

produtividade de grãos tendeu a ser maior quando comparada com a aplicação a lanço. A 

quantidade de esterco utilizada no T1 alterou o DC resultando no valor máximo obtido entre 

os tratamentos. Por outro lado o DC decresceu com a adubação mineral. Esses resultados 

foram semelhantes aos encontrados por Wendt et al. (2005), onde verificaram redução do 

diâmetro do capítulo utilizando vegetação espontânea e doses decrescentes de adubação 

mineral. Para Silva et al. (2005), o elevado efeito da adubação orgânica com esterco de 

bovino, distribuído ao lado da semente, possivelmente seja pelo fato da arquitetura do sistema 

radicular do algodoeiro. 
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Tabela 2 - Diâmetro do capítulo (DC), massa do capítulo (MC), massa de aquênios/capítulo 
(MA/C), massa do capítulo sem aquênios (MCSA),  em função de adubação com esterco de 
bovino e mineral utilizada para o girassol, em semeadura convencional 
Tratamentos Girassol 

DC 
MC MA/C 

 
MCSA 

 
 

(mm) ---------------------------(g)--------------------------- 
T0    141,15    c     76,09  b    41,67    c        32,40 ab 
T1 167,59 a 101,91 a 67,98 a        34,09 a    
T2     159,93 abc     85,57 ab    56,20 abc 29,66 abc 
T3   162,51 ab     88,75 ab  59,86 ab 27,72   bc 
T4     147,64   bc     82,01 ab    53,61 abc 29,57 abc 
T5     154,87 abc     66,58   b    47,09   bc 26,04     c 
T6     159,16 abc     86,57 ab  60,17 ab 26,12     c 
DMS         19,85 22,53        16,50          5,09 
CV %   7,15 15,09        16,80          9,75 
Médias, seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste LSD, a 5% de 
probabilidade. 
CV = Coeficiente de variação 
DMS = Diferença mínima significativa 
 

Com relação à MC e a MA/C é verificado comportamento semelhante na avaliação 

estatística. O emprego do esterco proporcionou aumentos de MC e MA/C, constatado em T1 

que superou T0 e T5. Possivelmente utilizando apenas esterco ocorreu disponibilidade gradual 

de nutrientes no decorrer do ciclo da cultura caracterizando efeito acentuado nos aumentos de 

MC e MA/C. A adubação mineral de 60 kg ha-1 de N utilizada em T0 e T5  não proporcionou 

aumentos de MC e MA/C, assim Sachs et al. (2006) observaram que o número de 

aquênio/capítulo foi afetado pela adubação nitrogenada obtendo resposta máxima na dose de 

46 kg ha-1 de N. 

A produção de MCSA com esterco no T1 foi superior ao T3, T5 e T6, muito embora, as 

quantidades de esterco destes tratamentos fossem iguais ou superiores ao T1. Um aspecto 

importante a ser observado, é que o preparo do solo da área foi convencional possibilitando o 

desenvolvimento radicular, maior absorção de água e aproveitamentos dos nutrientes 

existentes no solo, assim como os nutrientes oriundos da adubação orgânica. Esse resultado 

encontrado pode ser explicado pelo aumento expressivos do teor de P total nas camadas de 

20-40 e 40-60 cm, em relação às áreas não adubadas, indicando mobilização vertical de P 

(Galvão et al., 2008). Menezes e Silva (2008) estudando mudanças na fertilidade em 

NEOSSOLO REGOLÍTICO após seis anos de adubação orgânica verificaram que a adubação 

com 15 t ha-1 de esterco elevou o teor de P total no solo em 187 e 165% quando comparado ao 

plantio e incorporação da crotalária na época da floração e testemunha sem esterco ou 

crotalária. 
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Na Tabela 3 podem ser visto os efeitos das doses de adubo orgânico e organomineral 

na massa cem aquênios, massa de total/parcela, produtividade, massa aquênios/parcela. 

Tabela 3 - Massa cem aquênios (MCA), massa de capítulo/parcela (MC/P), produtividade, 
massa aquênios/parcela (MA/P) em função de adubação orgânica e mineral utilizada para o 
girassol, em semeadura convencional 

Girassol Tratamentos 
MCA 

(g) 
MC/P 
(kg) 

P 
kg ha-1 

MA/P 
(g) 

T0  5,42   b 4,50 ab 636,68 ab   2406,67 ab 
T1       6,90 a      5,32 a         951,71 a 3597,33 a 
T2 6,71 ab 5,06 ab 841,27 ab   3180,00 ab 
T3 6,38 ab 5,06 ab 820,99 ab   3103,33 ab 
T4 6,22 ab 4,58 ab 625,22 ab   2363,33 ab 
T5 6,00 ab 3,88 ab 589,06   b   2226,67   b 
T6 6,59 ab 3,61   b 809,53 ab   3060,00 ab 

DMS       1,37      1,66         326,73         1235,00 
CV %     12,22    20,64           24,37 24,37 
Médias, seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste LSD, a 5% de 
probabilidade. 
CV = Coeficiente de variação 
DMS = Diferença mínima significativa 
 

Considerando os efeitos da aplicação do esterco e suas diferentes doses, observa-se 

que a MCA em T1 apresenta-se significativamente superior ao T0, indicando que ações 

simples de manejo podem determinar o sucesso desse sistema de cultivo. 

A cultivar M734 apresentou diferenças de MC/P entre os tratamentos. O incremento 

de 1,71 g de MC/P em T1 em relação a T6  é consideravelmente elevado, provavelmente o 

esterco por ser constituído da mistura de fezes e urina tenha propiciado condição lenta de 

disponibilização de nutrientes, o que possibilitou alcançar aumentos significativos. Dessa 

forma, o resíduo animal esta em um ambiente aberto sofrendo ataque de microrganismo e 

transformações do meio.  Segundo Brito et al. (2005), os estercos de bovino e de ovino 

implicaram nos maiores aumentos no conteúdo de magnésio no solo.  

Observa-se um aumento de P, em kg ha-1, do girassol, em função da quantidade de 

esterco aplicado em T1 referente a MA/P de 3,60 kg. O incremento médio verificado na 

produtividade foi da ordem de 38,10% comparado ao T5, que correspondeu a um ganho de 

massa de aquênios/parcela 2,23 kg. Com base nesses resultados pode-se afirmar que houve 

eficiência técnica na produção, uma vez que, mesmo no T0 a produtividade média foi de 

589,06 kg ha-1 e T1 houve aumento de P que chegou a 951,71 kg ha-1.  

Em quantidades superiores a 30 t ha-1 a distribuição de adubo orgânico reduziu o 

rendimento do algodão, uma vez que a distância entre sistema radicular e o adubo pode ter 
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proporcionado toxidez, conseqüentemente excesso de amônia na atmosfera e de sais de 

potássio na solução do solo (Silva et al., 2005). Backes et al. (2008) estudando o desempenho 

de cultivares de girassol em duas épocas de plantio de safrinha no planalto norte catarinense 

notaram que Catissol e Dow M734 apresentaram produtividades próximas de 2.000 kg ha-1 na 

primeira época de plantio, por outro lado na segunda época foi muito inferior com média de 

618 kg ha-1, e apenas Dow MG2 e Dow M734 produziram próximo a 1.000 kg ha-1.  

Ungaro et al. (2000) relatam cultivares mais tardia apresentam tendência mais 

produtiva, pelo fato de ter mais tempo para fazer fotossíntese, mas fatores como nível de 

sensibilidade a doenças e área foliar pode apresentar interferência nessa relação. Para Castro 

et al. (1999) as diferenças de produção entre os anos possivelmente ocorreu pelas oscilações 

de fertilidade natural do solo e por distribuição melhor de chuvas no decorrer do ciclo da 

cultura.  

Na cultura do feijão, os resultados foram distintos em relação à cultura do girassol. 

Estas diferenças foram observadas tanto nos tratamentos em que foi utilizado adubação 

orgânica e quanto na mistura organomineral. Na Tabela 4 podem ser visto os efeitos das doses 

de adubo orgânico, organomineral e mineral na massa de vagem/planta, número de 

grãos/planta, massa de grãos/plantas, massa da planta sem vagem em função de adubação 

com esterco de bovino, organomineral  e mineral utilizada para o girassol. 

As aplicações de fertilizante mineral, adubação organomineral e as doses de esterco 

não causaram diferença significativa no número de grãos/vagens (NG/V), massa de vagem 

sem grãos (MVSG), massa de palha/parcela (MP/P), massa de grãos/parcela (MG/P) e 

produtividade (P) por hectare em consórcio. Provavelmente por terminar o ciclo com 4 

plantas por metro, pela adubação ser direcionada para a cultura do girassol e pelo fato do 

feijoeiro ser uma cultura que suporta a competição em consórcio. O rendimento de grãos do 

feijoeiro não apresentou variação segundo Venturini et al. (2003), com vermicomposto, adubo 

químico ou o uso associado. Por outro lado, Maciel et al. (2004) constataram produtividade 

no monocultivo do feijoeiro foi de 1.782 kg ha-1, entretanto em consorcio foi 589 kg ha-1. 
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Tabela 4 - Massa de vagem/planta (MV/P), número de grãos/planta (NG/P), massa de 
grãos/plantas (MG/P), massa da planta sem vagem (MPSV) em função de adubação com 
esterco de bovino e mineral utilizada para o girassol, em semeadura convencional 
 

Feijoeiro Tratamentos 
MV/P 

(g) 
NG/P MG/P 

(g) 
MPSV 

(g) 

T0 14,16   b        54,56  b  11,72   b           5,72  b 
T1 17,00 ab 63,11 ab 14,28 ab    6,81 ab 
T2      25,90 a        90,55 a            20,89 a    9,90 ab 
T3 21,11 ab 82,89 ab 18,80 ab 11,61 a 
T4      25,50 a        85,45 a            21,40 a     8,60 ab 
T5 20,24 ab 78,44 ab 17,47 ab     7,47 ab 
T6 19,93 ab 68,11 ab 16,76 ab     8,24 ab 
DMS      10,93        30,08             8,68           4,94 
CV %      29,90        22,63           28,15         33,29 
Médias, seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste LSD, a 5% de 
probabilidade. 
CV= Coeficiente de variação 
DMS = Diferença mínima significativa 
 

Com relação ao efeito do esterco no feijoeiro observa-se para MV/P, NG/P e MG/P 

tiveram comportamento semelhantes ao T2 e T4 superando a testemunha. Isso indica que a 

menor quantidade de esterco mais adubo mineral do tratamento T4 usada na cultura do 

girassol produziu resultados viáveis indiretamente na cultura do feijoeiro. Segundo Santos et 

al. (2001), o esterco de bovino produziu resposta de natureza quadrática em relação ao 

rendimento. Assim, determinou-se a equação de regressão, calculando a dose de 24 t ha-1 que 

acusou a maior produtividade de vagens. Segundo Maciel et al. (2004), o número de grãos e a 

massa de 100 grãos tiveram pouca influência no consórcio. Segundo os autores isso pode ser 

esclarecido, pois essas características são próprias da cultivar tendo pouca influência do 

ambiente. A aplicação de adubo orgânico afetou o feijoeiro fato que pode ser verificado em T3 

para a característica MPSV que apresentou incrementos significativos comparado ao T0.  

Possivelmente o esterco tenha propiciado condição de solo apropriado ao desenvolvimento 

radicular e a plantas em resposta tenham crescido vegetativamente. 

Na Tabela 5 podem ser observados os efeitos das doses de adubo orgânico, 

organomineral e mineral na massa de cem grãos (MCG), massa da planta mais vagem sem 

grãos (MPVSG) e massa total da planta (MTP) em função de adubação com esterco de bovino 

e mineral utilizada para o girassol, em semeadura convencional 

 
 
 



Cultivando o Saber 
 

Cascavel, v.1, n.1, p.58-71, 2008 

68 

Tabela 5 - Massa de cem grãos (MCG), massa da planta mais vagem sem grãos (MPVSG) e 
massa total da planta (MTP) em função de adubação com esterco de bovino e mineral 
utilizada para o girassol, em semeadura convencional 
Tratamentos Feijoeiro 

 MCG  MPVSG MTP 
 ----------------------------------------(g)---------------------------------------- 

T0 20,35   b                  8,09   b 19,81   b 
T1 22,20 ab                  9,89 ab 24,16 ab 
T2 22,81 ab 14,23 ab            35,12 a 
T3 21,96 ab                16,02 a            35,16 a 
T4 24,10 ab 12,79 ab 34,19 ab 
T5 23,85 ab 12,44 ab 28,58 ab 
T6            25,27 a 11,30 ab 28,27 ab 

DMS              4,49                  6,82            14,61 
CV %            11,00                31,66            28,01 
Médias, seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste LSD, a 5% de 
probabilidade. 
CV = Coeficiente de variação 
DMS = Diferença mínima significativa 

 

De acordo com a análise estatística as variáveis estudadas apresentaram efeito 

significativo. Em relação à MCG, as diferentes doses de adubação orgânica promoveram 

resultados semelhantes com destaque para T6, contudo apresentado comportamento 

diferenciado em relação T0.  

A MPVSG em T3 apresentou resultado significativo em relação à testemunha. Este 

comportamento difere do encontrado por Morgado (2006), em que a produção de restolho 

feijão-caupi no plantio consorciado com sorgo foi 27,3 g planta-1. Por outro lado na avaliação 

da MTP destacaram-se T2 e T3 que mostraram diferenças significativas em relação à 

testemunha.  

Conclusões 

As doses de adubações orgânicas e organominerais foram eficientes em promover 

melhorias nos parâmetros fitométricos e na produtividade para as  culturas estudadas.  

A distribuição do adubo orgânico proporcionou aumento no rendimento de aquênios e 

produção de matéria seca  do girassol. Contudo, doses acima de 20 t ha-1 da adubação 

orgânica e organomineral não propiciaram incrementos de produtividade. 

Doses superiores a 20 t ha-1 de adubação orgânica propiciaram  aumentos de  massa de 

grãos por parcela no  feijoeiro. Conclui-se que as adubações orgânicas e organominerais 

foram eficientes em propiciar valores superiores de produtividade nas duas culturas.  
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