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Resumo 
A enxertia de plantas hortícolas, principalmente das famílias Solanaceae e Cucurbitaceae, tem 

sido uma técnica de grande interesse por ser segura para o ambiente e de fácil gestão, sendo 
atualmente uma importante estratégia na produção de culturas protegidas, particularmente adequada 
à produção biológica. Para a cultura de feijão-verde poderá vir a ser uma técnica muito promissora no 
controle de doenças causadas por Fusarium spp. e pelo nemátode-das-galhas-radiculares. O presente 
estudo foi realizado na Estela, Póvoa de Varzim, em modo de produção convencional em estufa, e teve 
por objetivo avaliar os efeitos da enxertia das cultivares de feijoeiro Oriente e Rajado (Phaseolus 
vulgaris L.), com porta-enxertos da espécie Phaseolus coccineus L., na produtividade e qualidade das 
vagens. Foram utilizados porta-enxertos das cultivares Aintree (P1), White Emergo (P2) e a cv. 
tradicional de Ponte de Lima, Feijão 7 anos (P3). Os ensaios foram realizados com um delineamento 
experimental casualizado com 4 repetições, incluindo plantas não enxertadas (cv) e enxertadas na 
própria cultivar (cv/cv), como testemunhas. A densidade de plantação foi equivalente a 2,1 hastes m-2. 
A colheita das vagens comerciais foi realizada duas vezes por semana, registando-se o número, 
comprimento, peso fresco, teor de matéria seca e deformações das vagens, assim como foram avaliados 
os sintomas das referidas doenças. 

A interação entre os porta-enxertos e as cultivares de feijão-verde não foi significativa para o 
número total, peso fresco ou peso seco das vagens, pelo que o efeito do porta-enxerto não dependeu da 
cultivar. Para as duas cultivares de feijão em conjunto, as plantas não enxertadas tiveram maior 
produtividade (4,5 kg m-2) em comparação com as plantas enxertadas em P2 (3,7 kg m-2) e uma 
produtividade semelhante à dos restantes tratamentos. O comprimento médio das vagens da cv. 
Oriente foi superior nas plantas enxertadas em comparação com as testemunhas. As plantas 
enxertadas em P1 produziram vagens com um teor de matéria seca mais baixo (8,4%) em comparação 
com os tratamentos cv/cv e P2 (média 9,1%).  

A utilização dos porta-enxertos em estudo não revelou vantagens significativas nas condições 
do presente ensaio, nomeadamente, baixa densidade de plantas, ausência de sintomas de doenças e 
elevada disponibilidade de nutrientes minerais. 
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Abstract 

Evaluation of runner bean grafting in protected production in the Northwest of Portugal 
Grafting of vegetable plants, mainly Solanaceae and Cucurbitaceae families, is a technique of 

great interest as it is considered environmentally safe and easily managed, well suited to organic 
production. For runner bean production, this is a promising technique for the control of diseases 
caused by Fusarium spp. and by the root-knot nematodes. 

This work was carried out in Estela, Póvoa de Varzim, Portugal, under conventional 
production, with the objective of evaluating the effects of grafting bean cultivars Oriente and Rajado 
(Phaseolus vulgaris L.) onto Phaseolus coccineus L. rootstocks, on yield and quality of bean pods. 
Rootstock cultivars Aintree (P1), White Emergo (P2) and the Ponte de Lima tradicional cv. Feijão 7 
anos (P3) were used. The trials followed a randomized design with four replicates, and included 
ungrafted plants (cv) and self-grafted plants (cv/cv) as controls. The planting density was equivalent 
to 0.47 stems m-2. Commercial pods were harvested twice per week, and their number, length, fresh 
weight, dry matter and deformations were registered. The above plant diseases symptoms were also 
evaluated. 
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The statistical interaction between rootstocks and scions was not significant for the total 
number of pods, their fresh or dry weight. Therefore, the effects of the rootstocks were not dependent 
on the cultivars. For the mean of the two bean cultivars, ungrafted plants increased yields (4.5 kg m-2) 
compared to grafted onto P2 (3.7 kg m-2) and similar to those obtained in the other treatments. The 
mean length of pods produced by cv. Oriente was greater in grafted plants compared to the control 
plants. Plants grafted onto P1 produced pods with a lower dry matter content (8.4%) compared to 
cv/cv or P2 treatments (mean 9.1%).  

The use of rootstocks showed no significant advantages in the conditions of this study, in 
particular, small plant density, absence of disease symptoms and large availability of plant nutrients. 
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Introdução 

A cultura do feijão-verde tem tradição em Portugal onde representa, aproximadamente, 2% a 
3% da produção total de produtos hortícolas (excluindo a batata e o tomate para indústria) (GPP, 
2007). É uma cultura produzida principalmente em estufa e, De acordo com as estatísticas da FAO 
(FAOSTAT, 2016) a área de feijão-verde em Portugal era de 1476 ha com uma produção de 18321 t, em 
média no período de 2010-12 e, em 2013, desceu para menos de metade, com 558 ha e 8593 t, tendo 
aumentado em 2014, para 825 ha e 13 458 t (INE, 2015). A balança comercial portuguesa relativa ao 
feijão-verde é altamente deficitária, tendo a exportação representado apenas 3,8% do valor da 
importação, entre 2000 e 2004, sendo um dos produtos hortícolas com mais peso na importação (7%, 
equivalente a 9 milhões de euros) relativamente aos produtos hortícolas, em 2004 (GPP, 2007). Existe, 
assim, um enorme potencial de aumento da área de produção desta cultura em Portugal. No entanto, o 
cultivo intensivo de feijão-verde em estufa tem-se caracterizado pela aplicação de doses elevadas de 
fertilizantes e pesticidas de síntese e pela repetição da cultura no mesmo solo durante várias 
campanhas. Estas práticas têm-se traduzido pelo aumento da salinidade dos solos e pela incidência de 
doenças causadas por Fusarium spp. e pelo nemátode-das-galhas-radiculares (Meloidogyne spp.), que 
têm inviabilizado a sua produção nas principais regiões produtoras (comun. pessoal). 

A intensificação da produção de culturas hortícolas em estufa das famílias Solanaceae e 
Cucurbitaceae tem, de igual modo, provocado o aumento da incidência de doenças no solo, problema 
que tem sido atenuado com a enxertia das plantas. Diversos estudos revelaram que o porta-enxerto em 
culturas como tomate, pimento, beringela, melancia, melão e pepino, pode induzir 
resistência/tolerância a várias doenças de solo como Pyrenochaeta lycopersici, Fusarium oxysporum f. 
sp. lycopersici, Ralstonia solanacearum e Verticillium albo-atrum (Rivard & Louws, 2008; Venema et al., 
2008; Miguel, 2009; Lee et al., 2010; Louws et al., 2010), e também pode proporcionar resistência a 
nemátodes (Rumbos et al., 2011) e ao vírus do mosaico do tabaco (Neshev, 2007). A enxertia em 
tomateiro, por exemplo, tem ainda demonstrado o seu potencial no aumento da qualidade dos frutos 
sob condições variadas de stresse (Flores et al., 2010; Rouphael et al., 2010; Mourão et al., 2014). O 
interesse da enxertia de plantas hortícolas centra-se ainda no facto de ser uma técnica segura para o 
ambiente e de fácil gestão, muito adequada à produção biológica. 

Para a cultura de feijão-verde a enxertia poderá ser uma técnica muito promissora no controle 
das referidas doenças do solo, através da resistência/tolerância de cultivares de feijão utilizadas como 
porta-enxertos. Não existem atualmente porta-enxertos comerciais de feijoeiro, sendo Portugal um 
país pioneiro na enxertia desta cultura (Mourão e Brito, 2014). A espécie Phaseolus coccineus, para 
além da proximidade botânica ao feijoeiro comum Phaseolus vulgaris, apresenta um grande 
crescimento e expansão radicular também em profundidade (Delgado Salinas, 1988; CATIE, 2014). o 
que a torna muito promissora como porta-enxerto de feijoeiro. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos da enxertia das cultivares Oriente e Rajado 
(Phaseolus vulgaris L.) em porta-enxertos (Phaseolus coccineus L.) das cv. Aintree, White Emergo e cv. 
tradicional de Ponte de Lima, Feijão 7 anos, na produtividade e qualidade das vagens produzidas.  

 
Material e métodos 

O ensaio foi realizado em duas estufas similares na freguesia de Estela, concelho da Póvoa de 
Varzim, em modo de produção convencional. As estufas localizavam-se em campos masseiras, em solo 
arenoso do tipo arenossolos háplicos (Agroconsultores e Geometral, 1995). Foram utilizadas duas 
cultivares de feijão-verde, cv. Oriente e cv. Rajado e três porta-enxertos, cv. Aintree (P1) e cv. White 
Emergo (P2) da TozerSeeds (França) e a cv. tradicional de Ponte de Lima, Feijão 7 anos (P3). O tipo de 
enxertia foi de encosto lateral, tendo-se efetuado dois cortes em bisel, por baixo das folhas no porta-     
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-enxerto e em sentido contrário no garfo, também por baixo das folhas, tendo-se inserido uma mola de 
plástico que permaneceu até à cicatrização. 

Incluíram-se ainda como testemunhas plantas não enxertadas (cv) e plantas enxertadas na 
própria cultivar (cv/cv) de ambas as cultivares de feijão-verde. A densidade de plantas nas estufas foi 
de 21164 plantas não enxertadas ha-1 conduzidas com uma haste, e 10582 plantas enxertadas ha-1 
conduzidas com 2 hastes, equivalente a uma densidade habitual na região de 2,1 hastes m-2. O 
delineamento experimental do ensaio foi de blocos casualizados, com 4 repetições e 10 tratamentos. 

O solo apresentava antes da plantação as seguintes características químicas médias: pH(H2O), 
7,5; condutividade elétrica, 0,75 dS m-1; teor de matéria orgânica, 17,0 g kg-1; e os seguintes valores de 
P2O5, K2O, Ca e Mg: >500; 142,0; 550,5 e 366,5 mg kg-1, respetivamente. 

A cultura foi conduzida de acordo com as práticas culturais da região e incluíram mobilizações 
do solo, cobertura do solo com filme de PE negro e fertirrigação por gotejadores distanciados de 0,30 
m em linhas duplas. Antes da plantação foi aplicado ao solo 3,5 t ha-1 do composto orgânico Fertimax 
Estrume de Cavalo (NutroFertil) e 500 kg ha-1 do adubo mineral Foskazul 11:40:11 (Agrifertil). Ao 
longo do ciclo cultural foram efetuadas fertilizações minerais com o adubo Hakaphos Rojo 18:18:18 
(COMPO Agricultura), aplicado por fertirrega, na dose de 40 kg ha-1, em intervalos de 15 dias.  

A primeira colheita de feijão-verde foi realizada 48 dias após a plantação (DAP) e a última 
colheita 124 DAP (16 julho, 2015), tendo sido realizadas duas colheitas semanais, num total de 23 
colheitas durante o ciclo cultural. Em cada colheita foram avaliadas duas plantas por tratamento e 
repetição e registou-se o número, comprimento, peso fresco e defeitos das vagens, nomeadamente 
defeitos leves (pequena torção ou vagem ligeiramente encurvada) e graves (acentuada torção ou 
elevada curvatura). A determinação do peso seco e do teor de matéria seca (MS) foi efetuada a cada 
duas semanas, num total de cinco colheitas ao longo do período de colheita, por secagem numa estufa 
ventilada, num período de 48-72 horas até à estabilização do peso seco, com temperaturas 
compreendidas entre 61ºC e 70ºC. No final do ensaio foram avaliados os sintomas de Fusarium 
oxysporum f. sp. phaseoli, fungo do solo responsável pela doença da murchidão vascular do feijoeiro e 
do nemátode-das-galhas-radiculares nas raízes, por observação dos caules e raízes das plantas. 

A avaliação estatística dos resultados foi realizada com o software aplicativo Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS), para comparação entre as médias de todos os tratamentos, através 
da diferença mínima significativa para o nível de probabilidade p <0,05. 

 
Resultados e discussão 

Verificou-se uma interação significativa entre o efeito dos porta-enxertos (P1, P2, P3, auto 
enxertadas cv/cv e não enxertadas cv) e as cultivares de feijão-verde (Oriente e Rajado) para o 
aparecimento da primeira flor e da primeira vagem. O aparecimento da primeira flor ocorreu mais 
tarde, 41,5 dias DAP nas plantas não enxertadas, em simultâneo com as plantas da cv. Rajado 
enxertadas no porta-enxerto P1 e ocorreu mais cedo nas plantas da cv. Oriente enxertadas no porta-
enxerto P2 (31 DAP). Para os restantes tratamentos a primeira flor surgiu 38 DAP. O aparecimento da 
primeira vagem ocorreu sete dias após a abertura da primeira flor, para todos os tratamentos. No 
conjunto de todos os tratamentos, a cv. Oriente foi significativamente mais precoce em cerca de 2 dias 
comparativamente com a cv. Rajado, para ambas as datas referidas. 

O peso fresco acumulado das vagens ao longo do período de colheita (48 a 124 DAP) revelou 
uma tendência de valores mais elevados para a cv. Oriente em comparação com a cv. Rajado e um 
efeito negativo das plantas enxertadas (fig. 1a). O número final de vagens foi idêntico para todos os 
tratamentos e para as duas cultivares, em média 258 vagens m-2 (fig. 1b). 

A interação entre os efeitos dos porta-enxertos e das cultivares não foi significativa para o 
peso fresco total e para o comprimento das vagens. As plantas não enxertadas apresentaram uma 
maior produtividade (4,5 kg m-2) (p <0,05) em comparação com as plantas enxertadas em P2 (3,7 kg m-2), 
mas idêntica à produtividade dos restantes tratamentos (fig. 2a).  

Considerando o peso seco, as plantas enxertadas em P3 produziram um menor peso total de 
vagens em comparação com as plantas não enxertadas, em resultado do valor mais elevado no teor 
matéria seca das vagens em P2, em comparação com P3 (fig. 2a).  

O comprimento das vagens das plantas enxertadas em P3 (20,6 cm vagem-1) foi superior ao 
das plantas enxertadas em P2 (20,2 cm vagem-1) e semelhante ao comprimento das vagens dos 
restantes tratamentos (fig. 2b). O comprimento médio das vagens da cv. Oriente variou entre 19,9 cm e 
22,3 cm e da cv. Rajado, entre 18,5 e 21,0 cm, tendo sido significativa a diferença entre o comprimento 
médio das vagens da cv. Oriente (21,6 cm vagem-1) e da cv. Rajado (19,3 cm vagem-1) o que significa 
uma diferenciação das cultivares. Este facto justifica que a produtividade média da cv. Oriente tenha 



 

Actas Portuguesas de Horticultura, n.º 25 (2016)  18  

sido superior (4,7 kg m-2) em comparação com a cv. Rajado (3,4 kg m-2) (fig. 3a), uma vez que o número 
total de vagens foi idêntico para ambas as cultivares. 

As vagens com defeitos ligeiros ou graves ocorreram durante todo o período de colheita, com 
menor incidência no período de maior produtividade. A percentagem média de vagens com defeitos 
ligeiros e graves foi idêntica para todos os tratamentos, à exceção das plantas enxertadas em P3, cuja 
percentagem de vagens com defeitos graves (0,6%) foi inferior, em comparação com as plantas não 
enxertadas (1,2%), para as duas cultivares (fig. 3b). A média da percentagem de vagens com defeitos 
ligeiros para todos os tratamentos foi de 4,3%. A percentagem média de vagens com defeitos ligeiros e 
graves foi idêntica nas duas cultivares, e o total das vagens com defeito foi 2,9% na cv. Oriente e 2,4% 
na cv. Rajado. 

A análise nematológica das raízes de todos os tratamentos revelou a não existência de ataque 
de nemátodes-das-galhas-radiculares e não se observaram sintomas de murchidão vascular causados 
pelo fungo do solo Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

 
Conclusões 

A espécie Phaseolus coccineus L. sendo bianual ou plurianual, apresenta um sistema radicular 
mais desenvolvido e mais profundo, permitindo o acesso a um maior volume de solo e, por outro lado, 
tal como a cv. tradicional de Ponte de Lima, Feijão 7 anos, poderão ter um potencial de maior 
tolerância/resistência a fatores bióticos. No entanto, a utilização dos porta-enxertos em estudo não 
revelou vantagens significativas nas condições do presente ensaio, nomeadamente, de baixa densidade 
de plantas, ausência de sintomas de doenças e elevada disponibilidade de nutrientes minerais. 
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Figura 1  (a) Peso fresco acumulado das vagens (kg m-2) ao longo do período de colheita (48 a 124 
dias após a plantação), nas plantas de feijão-verde das cultivares Oriente (O) e Rajado (R), enxertadas 
nos porta-enxertos P1, P2 e P3, enxertadas na própria cultivar (OO, RR) e não enxertadas (O, R); (b) 
número total de vagens (m-2) para as duas cultivares enxertadas nos porta enxertos P1, P2 e P3, 
enxertadas na própria cultivar (cv/cv) e não enxertadas (cv). Letras diferentes indicam diferenças 
significativas entre os tratamentos (p <0,05). 
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(a) (b) 

 

 

 
Figura 2  (a) Produtividade (kg m-2) e matéria seca das vagens (%); (b) comprimento médio das 
vagens (cm vagem-1), para as duas cultivares enxertadas nos porta enxertos P1, P2 e P3, enxertadas na 
própria cultivar (cv/cv) e não enxertadas (cv). Letras diferentes indicam diferenças significativas entre 
os tratamentos (p <0,05). 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

 
 

 
Figura 3  (a) Produtividade (kg m-2) e comprimento médio das vagens (cm vagem-1) para todos os 
tratamentos em conjunto, das cultivares Oriente (O) e Rajado (R); e (b) percentagem das vagens com 
defeitos (ligeiros e graves) para as duas cultivares enxertadas nos porta enxertos P1, P2 e P3, 
enxertadas na própria cultivar (cv/cv) e não enxertadas (cv). Letras diferentes indicam diferenças 
significativas entre os tratamentos (p <0,05). 
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