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Níquel e molibdênio são micronutrientes essen-
ciais que apresentam a capacidade de alterar o 
crescimento e o desenvolvimento do feijoeiro. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade, o crescimento 
e a composição mineral do feijão Ouro Vermelho em resposta às 
adubações com molibdênio (Mo) e níquel (ni). O experimento 
foi conduzido a campo em Argissolo Acinzentado distrófico, no 
arranjo fatorial 5 x 2, referente a cinco doses de ni (0; 15; 30; 
45 e 60 g ha-1) e duas de Mo (0 e 80 g ha-1), no delineamento em 
blocos casualizados, com quatro repetições. A aplicação foliar de 
ni e Mo foi feita aos 25 dias após a semeadura, por meio de um 
pulverizador manual. As características avaliadas foram: estande 
final, altura, produtividade, número de vagens por planta, número 
de sementes por vagem, massa de 100 sementes e os teores de n, 
p, K, Fe, Mo, e ni.  

Conclusões:

• As adubações com 80 g ha-1 de Mo e com 60 g ha-1 com ni 
aumentaram em 12,71% e 27,5%, respectivamente, a produtividade 
do feijoeiro comum, cultivar Ouro Vermelho.

• A adubação molíbdica aumentou o teor de n, mas reduziu 
o teor de Fe da semente. As doses de ni aumentaram o teor de n da 
folha e, na presença do Mo, aumentaram o teor de Fe da semente 
(Tabela 1 e Tabela 3). Em doses elevadas de ni, a adubação molí-
bdica reduziu o teor de ni das sementes.

• As doses de ni aumentaram o número de sementes por 
vagem e a matéria seca da parte aérea. A adubação molíbdica 
aumentou o número de vagens por planta e a massa da matéria seca 
da parte aérea (Tabela 2).

Tabela 2.  Matéria seca da parte aérea, número de vagens por planta e 
produtividade do feijoeiro comum, cv. Ouro Vermelho, em 
resposta à adubação molíbdica.

Dose 
de Mo
(g ha-1)

 Matéria seca  
da parte aérea

(g)

Número 
de vagens 
por planta

Produtividade
(kg ha-1)

0 4,80 b 7,69 b 1.648,0 b

80 5,31 a 8,98 a 1.857,5 a

CV (%) 12,14 14,51 12,98

Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si a 5% de 
pro babilidade pelo teste de F.

Tabela 1.  Teores foliares de n e p no feijoeiro comum, cv. Ouro Vermelho, 
em função da adubação foliar com Mo, dentro de cada dose de ni.

Doses de Ni 
(g ha-1)

Mo (g ha-1)

0 80 0 80

N (g kg-1) P (g kg-1)

0 29,7 b 36,5 a 2,9 a 2,5 a

15 39,1 a 41,7 a 2,7 a 3,2 a

30 40,9 a 40,3 a 2,9 a 2,8 a

45 32,9 b 42,1 a 2,5 b 3,1 a

60 32,1 a 35,5 a 2,7 a 2,4 a

Médias seguidas de letras distintas na linha, para cada variável, diferem 
entre si a 5% de probabilidade pelo teste F.

Tabela 3. Teores de Fe, Mo e ni na semente do feijoeiro comum, cv. Ouro Vermelho, em função da adubação foliar com Mo, dentro de cada dose de ni.

Doses de Ni

Mo (g ha-1)
0 80 0 80 0 80

Fe (mg kg-1) Mo (mg kg-1) Ni (mg kg-1)

0 61,8 a 46,4 b 0,079 b 0,295 a 8,39 b 10,29 a
15 51,0 a 47,9 a 0,179 b 0,279 a 8,63 b 9,31 a
30 47,8 a 46,2 a 0,091 b 0,281 a 10,11 a 8,93 b
45 49,2 a 44,1 b 0,111 b 0,367 a 11,42 a 9,10 b
60 57,5 a 41,7 b 0,071 b 0,295 a 11,48 a 8,90 b

Médias seguidas de letras distintas na linha diferem entre si, para cada nutriente analisado, a 5% de probabilidade pelo teste F.


