Ouando falamos da fixag6:o de azoto deverfamos lembrar que
esse fenomeno n6:o e uma particularidade exclusiva das rafzes
das leguminosas. Existem, par exemplo, umas especies de rubla
ceas, coma a "Pavetta" e a "Cornelia" que fixam nitrogenio nas
folhas. Em Ceilao est6:o usando as folhas da "Pavetta" coma adubo
azotado. Mas tambem "Dioscora", monocotiledonea tropical, tern
a capacidade de armazenar azoto em n6dulos foliares.

Tipos de adubas:ao verde
Podemos distinguir tres tipos de adubag6:o verde, todos eles
bastante usados. A escolha do tipo depende das culturas que
devem ser beneficiadas. A leguminosa e plantada:
1. Como cultura pr6pria.
2. Intercalada em outras culturas.
3. Como cultura sombreadora.
Esquema da parte merismatica dum n6dulo. Grande parte

das celulas foi invadida pelas bacterias.

por que um campo com leguminosas desprende mais que o duplo
de gas carbonico do que o mesmo trecho plantado · com cereais
ou outras culturas. De outro lado obriga a planta a viver muito
mais intensivamente do que uma planta sem n6dulos, prejudi
cando seriamente a mesma se ela n6:o estiver em condig6es de
fomecer a requerida quantidade de carboidratos. As bacterias
noduladaras tornam-se parasitos se o fomecimento de carboidratos
for deficiente, o que acontece, par exemplo, quando a leguminosa
cresce no escuro ou quando falta o boro, elemento vital para o
desenvolvimento normal de cada leguminosa. Porem, o fator limi
tante de formaq6:o dos n6dulos e o calcio, o que nao quer dizer,
que as leguminosas n6:o cresgam sem calcio. Ha leguminosas
que ate preferem um pH baixo, mas nunca formam n6dulos. Af
surge mais um fato, ate hoie na maioria dos casos ignorado: a
formag6:o de n6dulos n6:o depende somente da presenga das bac
terias adequadas, mas essencialmente das condig6es pr6prias para
elas. A ausencia de n6dulos portanto n6:o indica a ausencia de
bacterias noduladoras.
Esta provado que um hectare de leguminosas bem desenvolvidas
pode fixar 120 a 150 quilos de azoto atmosferico, o que equivale a
uma adubag6:o normal ou mesmo intensa com nitrogenio, sem
falar do nitrogenio produzido na decomposig6:o da massa verde.
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1.

Reina geralmente a crenga de que a adubag6:o verde deve ser
plantada coma cultura pr6pria. Issa, porem, s6 e aconselhavel em
casos, em que o solo esteia muito decafdo, impr6prio para produ
zir qualquer outra cultura economica. Ent6:o temos de plantar le
guminosas para melhorar a estrutura do solo, a fim de possibilitar
futuras safras economicas. Mas e essa a {mica ocasi6:o, em que
este metodo recompensa as despesas. Nunca devemos concluir que
todos os modos de agir de um agricultor seiam bans s6 porque
ele os usa, pois e prov6:vel que ignore outros melhores.
Na adubm;ao verde convem sempre indagar:
a) Se a adubagao e economicamente iustific6:vel;

b) Se n6:o se perde, talvez, uma safra comercial;

c) Se a leguminosa usada combina com a cultura seguinte.

Nao se iustifica uma adubagao verde as pressas com negligencia dos necessarios cuidados, s6 porque e preciso que seja logo
retirada do campo a fim de se poder plantar ainda, por exemplo,
milho, arroz, batatinhas ou outra cultura comercial. 0 "stand" da
leguminosa sera mau, a nodulag6:o ficara faltando, a adubag6:o
sera deficiente e nada adiantando, alem de ser cara.
De outro l�do e bem compreensfvel que ninguem queira perder
uma safra comercial, pois o agricultor de hoie se encontra ja
numa situag6:o economicamente bastante precaria, e precisa plan
tar para ganhar dinheiro, masmo que seja somente muito pouco
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par ser baixa a safra. Assim sendo, a adubm;ao verde, mesmo que
resonhecida coma poderosa melhoradora do solo, nao se tomar6:
pralica comum.
Um dos fatores mais importantes mas infelizmente menos ex
perimentados e a escolha de uma leguminosa que combine me
lhor com a cultura seguinte. Se ela nao combinar bem as bacterias
noduladoras, soltas no solo atacam coma parasitos �s rafzes das
plantas da cultura e o preiufzo pode ser grande. Assim, e fato bem
conhecido que, por exemplo, e trevo nao combina com a aveia,
porque as suas bacterias nao combinam entre si. Em muitos casos
e�as se comportam neutramente, o que nao e mau, mas tambem
nao traz vantagem. Por que s6 alcanc;;ar um meio exito quando po
demo� obter exito completo? Se escolhemos uma leguminosa que
combme bem com a cultura seguinte, as bacterias riz6bias contri
buem para a assimilac;;ao de fertilizantes e, assim, mesmo em solos
meio pobres, conseguiremos boas safras.
Sao "amistosas", por exemplo: a mucuna com o milho, o trevo
com o trigo, o fradinho com a cana, o tremoc;;o com o cafe, a ervi
lhaca com o algodao, etc.
E de lamentar que este ponto seia par enquanto relativamente
pouco considerado apesar da suma importancia para a nossa agri
c���ura. Mas e de esperar que o espantoso resultado que deu 0
fe1iao-de-porco com a tiririca multiplique a serie de estudos sabre
este assunto. Neste caso, trata-se somente de uma erva daninha
que foi �liminada pelas bacterias radiculares do feiiao-de-porco'.
mas se 1sso acontecesse a uma das nossas culturas comerciais?

2.
Nos E. U. A., na Europa e na Asia usa-se especialmente a forma
de adubac;;ao verde intercalada em culturas comerciais, porque e
muito mais economica e eficaz.
Ouando a leguminosa combina com a cultura, os micelios for
mam pontes vivas duma raiz a outra estabelecendo "simbiose"
entre as leguminosas e a cultura principal. Alem disso, 0 solo
som�r�ado �ca muito mais solto e fofo e a maior produc;;ao de gas
_ para o born desenvolvimento das nossas
carbomco, tao essenc1al
plantas, beneficia diretamente a safra. Nao s6 beneficia as plantas,
mas evita tambem a proliferac;;ao do malinho, economizando no mi
nima duas carpas por ano. Nos E. U. A. e na Europa este metodo
de "underplant" com os diversos cereais e bem comum e usa:do em
v6:rios distritos ate com o algodao. Os resultados bra�ileiros neste
sentido foram negativos, somente porque a leguminosa escolhida
nao tinha riz6bios amistosos para a cultura principal. E mesmo que
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estas bacterias nao tivessem sido hostis, teria de verificar-se o
fracasso porque - especialmente no algodao - as plantas tinham
de enfrentar pessimas condigoes de solo, desenvolvendo-se hesi
tantes e fracas, sem vigor nenhum, e, par isso, tinham de sofrer
muito pela simbiose com as bacterias. Num solo muito decafdo, a
intercalac;;ao de culturas pode tornar-se prejudicial, enquanto em
solos menos decafdos est6: determinando a recuperac;;ao.
Em Campinas foi desenvolvido um processo que torna possivel
plantar mucuna intercalada em milho. A mucuna ser6: plantada
depois da terceira carpa do milho, entre as linhas. Ela forma um
tapete verde, que cobre o solo. Ouando esta comec;;a a trepar,
a espiga do milho i6: se acha £armada e nao pode ser mais preiudi
cada par isso. Depois da colheita, a palha de milho e picada junta
com a mucuna, e, quando um pouco apodrecida e incorporada
pela grade ao solo.
0 trevo ou a alfafa sao plantados ao mesmo tempo ou logo
depois do plantio do trigo ou da cevada. As plantas quando ainda
pequenas sao sombreadas pela graminea e desenvolvem-se bem
assim. Mesmo que nao se cogite de usar a alfafa coma adubac;;ao
verde, a formagao dum alfafal sempre tern de ser feito dessa
maneira, porque as plantinhas novas nao suportam uma insolac;;ao
forte, nem um solo seco. Depois da colheita do cereal, o tref61io
OU a alfafa, agora ja com rafzes.ate 2 m de profundidade, desenvol
vem-se rapidamente, permitindo assim a sua incorporac;;ao ao solo,
ainda no decurso de novembro, (no Estado de Sao Paulo).
Na maioria dos paises tropicais, as plantas destinadas a adu
bac;;ao verde podem crescer tambem durante o inverno, pois tiram
a sua agua de consideraveis profundidades, impedindo uma eva
porac;;ao forte gragas a folhagem densa, que sombrea o solo, bene
ficiando muito as culturas das aguas, porque:
1. Elas deixam o solo solto, devido ao fato de ser ele sombreado
e penetrado par um sistema espalhado de rafaes.
2. Elas melhoram a term coma adubac;;ao verde.
0 trevo encarnado pr6prio para ser intersemeado nas culturas
e deu mesmo bans resultados com o algodao.

e

3.

e

Entre n6s e ainda pouco usado, mas muito comum na fndia,
plantar 6:rvores leguminosas coma "adubai_;ao verde sombreadora".
Na Africa foi desenvolvido um sistema que beneficia o cafe e pode
ser usado mesmo em cafezais velhos sem preiudicar os cafeeiros,
coma estao fazendo todas as outras arvores de sombreamento.
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