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Resumo 
O feijão-verde é uma importante cultura hortícola em Portugal e a sua produção intensiva em 

estufa tem causado um aumento da incidência de doenças do solo como Fusarium spp. e nemátodes-
das-galhas-radiculares, e um aumento da salinidade do solo. No entanto, a utilização da enxertia 
poderá atenuar estes problemas, tendo esta estratégia revelado bons resultados em culturas das 
famílias Solanaceae e Cucurbitaceae.  

Neste estudo, as cultivares de feijão-verde (Phaseolus vulgaris L.) ‘Rajado’ e ‘Oriente’ foram 
enxertadas nos porta-enxertos de Phaseolus coccineus L., das cultivares ‘Aintree’ (P1) e ‘White Emergo’ 
(P2) da Tozer Seeds e da cv. tradicional de Ponte de Lima ‘Feijão 7 anos’ (P3). Os ensaios decorreram 
na primavera/verão de 2015, em Ponte de Lima, numa estufa de cobertura de polietileno com abertura 
zenital, com um delineamento experimental casualizado, com 3 repetições e 10 tratamentos, incluindo 
as plantas não enxertadas (cv) e enxertadas na própria cultivar (cv/cv) como testemunhas. A 
densidade da cultura foi de 3,3 hastes m-2. A colheita das vagens comerciais foi realizada duas vezes 
por semana entre 56 e 128 dias após a plantação, num total de 20 colheitas, registando-se o número, 
comprimento, peso fresco, matéria seca e deformações das vagens. Os sintomas das referidas doenças 
de solo do feijoeiro foram avaliados no decorrer e no final do ensaio. 

Durante o período de crescimento as plantas revelaram um défice de nutrientes, apesar da 
fertilização orgânica prévia do solo, e apresentaram sintomas de murchidão vascular causados por 
Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. Não foram detetadas galhas nas raízes provocadas por    
nematodes-das-galhas-radiculares. A produtividade da combinação cv. Oriente/P3 foi de 11,7 kg m-2, 
superior a todos os restantes tratamentos, seguida das combinações cv. Rajado/P2 e P3, em média 
4,2 kg m-2 e cv. Oriente/P2 com 2,7 kg m-2. A produtividade dos restantes tratamentos foi semelhante, 
em média 1,3 kg m-2. Para as duas cultivares o comprimento das vagens das plantas enxertadas em P3 
(16,3 cm vagem-1) foi superior ao das plantas não enxertadas (14,0 cm vagem-1). A enxertia, 
particularmente sobre a cv. ‘Feijão 7 anos’, revelou-se uma técnica com potencial para minimizar as 
condições de baixos níveis de nutrientes e ataque de F. oxysporum, possivelmente devido à sua maior 
tolerância/resistência ao fungo e a um sistema radicular mais desenvolvido que permitiu uma maior 
absorção de nutrientes do solo. 

 
Palavras-chave: porta-enxertos de feijão, Phaseolus vulgaris, P. coccineus, horticultura protegida 

 
Abstract 

Grafting assessment on productivity and quality of green beans in Ponte de Lima region 
Runner bean is an important horticultural crop in Portugal and its intensive greenhouse 

production has caused an increased incidence of soil diseases such as Fusarium spp. and root-knot 
nematodes and also increased soil salinity. However, the use of grafting can alleviate these problems 
and this strategy has shown positive outcomes in crops of Solanaceae and Cucurbitaceae families. 

In this study, runner bean cultivars (Phaseolus vulgaris L.) Oriente and Rajado were grafted 
onto Phaseolus coccineus L. rootstocks, cultivars Aintree (P1) and White Emergo (P2) from Tozer Seeds 
(France) and the Ponte de Lima landrace Feijão 7 anos (P3). The experiment took place in the spring / 
summer 2015 in Ponte de Lima, with a randomized design with three replicates and 10 treatments, 
including ungrafted plants (cv) and self-grafted plants (cv/cv) as controls. The planting density was 3.3 
stems m-2. Harvesting of commercial pods was carried out twice a week between 56 and 128 days after 
planting, a total of 20 samples, registering the number, length, fresh weight, dry matter and 
deformations of the pods. The symptoms of the above bean plant diseases were evaluated, along and at 
the end of the experiment. 
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During the growing season plants revealed a shortage of nutrients and showed vascular 
wilting disease caused by Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. The combination cv. Oriente/P3 had the 
highest yield of 11.7 kg m-2, followed by cv. Rajado/P2 and P3 with mean yield of 4.2 kg m-2 and cv. 
Oriente/P2 with 2.7 kg m-2. Yield of the other crop treatments were similar (mean 1.3 kg m-2). For both 
cultivars the pod length of the plants grafted onto P3 (16.3 cm pod-1) was higher than that of the 
ungrafted plants (14.0 cm pod-1). Grafting, particularly on the cv. Feijão 7 anos, proved to be a potential 
technique to minimize soil low fertility and F. oxysporum ocurrence, possibly due to their greater 
tolerance/resistance to the pathogen and to a more developed root system that allows increased 
nutrient uptake from the soil. 

 
Keywords: bean rootstocks, Phaseolus vulgaris, P. coccineus, protected crops 
 
 
Introdução 

A balança comercial portuguesa relativa ao feijão-verde é altamente deficitária, sendo a 
importação em valor 27 vezes superior à exportação, em média no período de 2000-04. O feijão-verde 
é assim um dos produtos hortícolas mais adquiridos ao exterior, com um peso de 7% (9 milhões de 
euros) relativamente ao valor total das entradas de hortícolas, em 2004 (GPP, 2007). Por estas razões, 
existe um grande potencial de aumento da 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 químicos 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.) 
(comun. pessoal), que têm inviabilizado a sua produção nas principais regiões produtoras. 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 enxertia de cultivares comerciais em porta-enxertos pertencentes a outra cultivar, ou 
espécie da mesma família botânica, é uma técnica que permite obter uma maior resistência a doenças 
do solo, através da resistência/tolerância do porta-enxerto, impedindo o contacto da planta suscetível 
com o agente patogénico, sendo uma técnica bastante divulgada para diversas culturas das famílias 
Solanaceae e Cucurbitaceae (Lee et al., 2010; Louws et al., 2010; Mourão et al., 2014). A enxertia de 
feijão-verde é uma técnica recente em Portugal que, aparentemente é o primeiro país da UE a utilizá-la 
(Mourão e Brito, 2014). Os estudos de avaliação dos efeitos da enxertia na produtividade e qualidade 
de cultivares de feijão-verde e de avaliação da resistência/tolerância de porta-enxertos de feijão-verde 
a doenças do solo como os nemátodes Meloidogyne spp. e o Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli, são 
essenciais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da enxertia em feijoeiro.  

A enxertia de culturas hortícolas tem sido também utilizada para minimizar diversos stresses 
abióticos causados pela intensificação da produção de culturas protegidas, com aplicação ao solo de 
elevadas quantidades de fertilizantes químicos de síntese, contribuindo para aumentos significativos 
da condutividade elétrica do solo e para a lixiviação de nutrientes. A enxertia com determinados porta-
enxertos tem contribuído para uma melhor absorção e/ou a eficiência de utilização de nutrientes pelas 
plantas, permitindo uma menor aplicação de fertilizantes minerais, bem como uma maior tolerância à 
salinidade e à diminuição de sintomas de stresse de nutrientes (Colla et al., 2010; Fan et al., 2011; 
Savvas et al., 2010, 2011; Schwarz et al., 2013). 

Este estudo teve como principal objetivo avaliar os efeitos da enxertia na produtividade e 
qualidade de duas cultivares de feijão-verde (Phaseolus vulgaris L.), através da utilização de porta-
enxertos da espécie Phaseolus coccineus L., que é perene, indeterminada e apresenta um sistema 
radicular muito desenvolvido, com uma raiz principal e numerosas raízes secundárias largas e 
carnudas (Delgado Salinas, 1988; CATIE, 2014). 

 
Material e métodos 

O ensaio foi realizado numa estufa da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima/IPVC, 
localizada na freguesia de Refóios, Ponte de Lima. A temperatura e a humidade relativa do ar dentro da 
estufa foram registadas durante o período experimental através de um termohigrógrafo. O solo da 
estufa era um regossolo districo com textura franco-arenosa (Agroconsultores e Geometral, 1995), 
apresentava, antes da plantação, as seguintes características químicas: pH(H2O) 5,9; condutividade 
elétrica 0,17 dS m-1; teor de matéria orgânica 47,0 g kg-1; e os seguintes valores de P2O5, K2O, Ca e Mg: 
50,0; 83,0; 68,5; 40,0 mg kg-1, respetivamente. 
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Utilizaram-se duas cultivares de feijão-verde (Phaseolus vulgaris L.), ‘Oriente’ e ‘Rajado’ e três 
porta-enxertos de Phaseolus coccineus L., cv. Aintree (P1) e cv. White Emergo (P2) da TozerSeeds 
(França) e a cv. tradicional de Ponte de Lima, Feijão 7 anos (P3). Incluíram-se ainda como testemunhas 
plantas de feijão-verde não enxertadas (cv) e plantas enxertadas na própria cultivar (cv/cv), de ambas 
as cultivares de feijão-verde. O tipo de enxertia foi de encosto lateral, tendo-se efetuado dois cortes em 
bisel, por baixo das folhas no porta-enxerto e em sentido contrário no garfo, também por baixo das 
folhas, tendo-se inserido uma mola de plástico que permaneceu até à cicatrização. As plantas 
enxertadas em P. coccineus foram conduzidas com duas hastes, sendo as restantes conduzidas com 
uma haste, mas plantadas duas plantas em cada local, com o objetivo de manter a mesma densidade de 
hastes, suportadas em dois fios tutores presos em arames à altura de 2,0 m, que distavam 0,6 m entre 
si. A distância na linha entre os locais de plantação (entre plantas enxertadas em P. coccineus e entre 
cada par de plantas dos restantes tratamentos) foi de 0,3 m, sendo a distância entre linhas de plantas 
de 2,0 m. A densidade de plantação na estufa foi de 33333 plantas há-1para cv e cv/cv ha-1 e 16667 
plantas enxertadas ha-1, equivalente a 3,3 hastes m-2. O delineamento experimental do ensaio foi 
totalmente casualizado, com 3 repetições e 10 tratamentos. Cada um dos trinta talhões (3,6 m2/talhão) 
continha sete plantas ou pares de plantas, tendo-se avaliado apenas duas plantas, ou dois pares de 
plantas, ou seja 4 hastes em cada talhão, sendo as restantes plantas-guarda. Antes da plantação foi 
incorporado no solo 16 t ha-1 de um fertilizante orgânico proveniente da compostagem, durante 
aproximadamente 6 meses em pilha estática, de estrume de ovelha e vaca misturado com palha de 
milho. Os fios tutores de nylon foram colocados sete dias após a plantação e a desponta foi efetuada 
sempre que as hastes atingiam o arame. Devido a uma redução de produtividade das plantas cerca de 
70 DAP (dias após a plantação), provavelmente devido à falta de nutrientes, principalmente de N, 
efetuou-se uma adubação de cobertura 82 DAP, com o adubo Nitromagnesium (Fertiberia, 27% N, 
3,5% de CaO e 3,5% MgO), na razão de 127 kg N ha-1. 

Durante o cultivo registou-se o aparecimento das primeiras flores e vagens. A colheita das 
vagens no tamanho comercial foi realizada duas vezes por semana entre 56 e 128 DAP, num total de 20 
colheitas, registando-se o número, comprimento, peso fresco e defeitos das vagens, nomeadamente 
defeitos leves (ligeira curvatura ou torção relativamente à morfologia típica da cultivar), defeitos 
graves (acentuada torção ou elevada curvatura) e com sintomas de doença quando estes estavam 
presentes. A determinação do peso seco e do teor de matéria seca foi efetuada a cada duas semanas, 
num total de cinco colheitas ao longo do período de colheita, numa estufa ventilada, num período de 
48-72 horas até à estabilização do peso seco, com temperaturas compreendidas entre 61ºC e 70ºC. Os 
sintomas de murchidão vascular nas plantas foram observados 96 DAP e no final do ensaio, através de 
uma avaliação qualitativa das características dos sintomas, por níveis, segundo uma escala de 
severidade que varia entre os níveis 1 a 9, definidos pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical - 
CIAT, descrita por Pastor-Corrales e Abawi (1987). No final do ensaio procedeu-se à identificação em 
laboratório do fungo Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli, responsável pela murchidão vascular, a partir 
de isolamentos do agente patogénico, utilizando-se para o efeito o meio de cultura PDA. No final do 
ensaio foram também avaliados os sintomas do nemátode-das galhas radiculares (Meloidogyne spp.), 
através da observação das raízes e coloração de massas de ovos com uma solução de Floxina B 
(Hartman, 1983). 

A avaliação estatística dos resultados foi realizada através de análise de variância com o 
software aplicativo Statistical Package for Social Sciences (SPSS), e utilizou-se a diferença mínima 
significativa para o nível de probabilidade p <0,05 para comparação entre as médias dos tratamentos. 

 
Resultados e discussão 

A temperatura média diária do ar da estufa durante o período experimental oscilou entre 
34,5ºC e 16,0ºC (média 24,4°C) e as temperaturas médias das máximas e das mínimas foram, 
respetivamente, 36,7ºC e 12,1ºC. A humidade relativa média diária do ar foi de 69,7%, tendo variado 
entre 89,5% e 54,0% e a humidade relativa média das máximas e das mínimas foi, respetivamente, 
95,8% e 43,6%. 

A primeira flor apareceu mais cedo nas plantas enxertadas em P1 e nas auto-enxertadas 
(cv/cv), em comparação com P3 e não enxertadas, em média 42,2 DAP. O primeiro fruto vingado foi 
observado cerca de 6 dias após a abertura da primeira flor, mais cedo nas plantas enxertadas em P1 e 
cv/cv (média 47,9 DAP), em comparação com os restantes tratamentos, em média 42,0 DAP. A cv. 
Oriente apresentou a primeira flor três dias antes da cv. Rajado, embora a primeira vagem tenha 
surgido ao mesmo tempo para ambas as cultivares. 

A interação entre o efeito dos porta-enxertos e das cultivares de feijão-verde foi significativa 
para o número total de vagens, peso fresco e peso seco das vagens, indicando um efeito do porta-           
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-enxerto dependente da cultivar (fig. 1). O número de vagens foi superior nas plantas da cv. Oriente 
enxertadas no porta-enxerto P3, embora para a cv. Rajado, o maior número de vagens tenha sido 
alcançado não apenas no porta-enxerto P3 mas também no P2 (fig. 1a). Os resultados do peso seco 
total de vagens foram semelhantes aos obtidos para o número de vagens, embora o peso seco das 
vagens da cv. Rajado enxertada em P2 não tenha sido significativamente diferente do peso seco obtido 
em todos os restantes tratamentos (fig. 1b). Para ambas as cultivares de feijão-verde, as diferenças do 
peso seco das vagens entre as plantas enxertadas em P1, P2 e as plantas não enxertadas e auto 
enxertadas, não foram significativas. 

O peso fresco das vagens a partir aproximadamente da 4ª colheita (71 DAP) diminuiu em 
todos os tratamentos do ensaio e, após a adubação de cobertura 82 DAP, a produtividade das plantas 
melhorou cerca de 96 DAP (11ª colheita), embora com uma baixa taxa de crescimento e 
desenvolvimento, exceto na combinação cv. Oriente/P3 (fig. 2a). Nesta combinação, a produtividade 
final foi de 11,7 kg m-2, superior aos restantes tratamentos, seguido das combinações cv. Rajado/P2 e 
cv. Rajado/P3, em média com 4,2 kg m-2 e cv. Oriente/P2 com 2,7 kg m-2. A produtividade no conjunto 
de todas as plantas enxertadas em P1, não enxertadas e cv/cv foi em média de 1,3 kg m-2 (fig. 2b). 

Os sintomas de murchidão vascular foram identificados em todos os tratamentos, sem 
diferenças significativas entre eles. A avaliação das raízes no final do ensaio não revelou a presença de 
ataque do nemátode-das-galhas-radiculares em nenhuma das plantas. 

Não foi significativa a interação entre o efeito dos porta-enxertos e das cultivares de feijão-
verde para o comprimento e para o teor de matéria seca das vagens. Para as duas cultivares de feijão-
verde, o maior comprimento das vagens foi obtido com as plantas enxertadas em P3 (16,3 cm vagem-1), 
seguido das plantas enxertadas em P2 (15,6 cm vagem-1), valores que foram superiores (p <0,05) ao 
comprimento médio das vagens das plantas não enxertadas (14,0 cm vagem-1) (fig. 3a). O teor de 
matéria seca das vagens variou entre 8,0% e 15,0% e foi relativamente constante durante todo o 
período de crescimento. O teor de matéria seca das vagens para as duas cultivares enxertadas em P3 
(9,5%) foi significativamente inferior em comparação com as plantas enxertadas em P1 e P2 e nas 
plantas não enxertadas (média 11,3%), o que poderá estar relacionado com a maior taxa de 
crescimento das plantas em P3 (fig. 3b). As percentagens de vagens com defeitos ligeiros, graves e com 
sintomas da doença foram idênticas para todos os tratamentos do ensaio, respetivamente, 28,7%, 
12,5% e 3,6% e estiveram presentes durante todo o período de crescimento. 

A média da produtividade da cv. Oriente (3,7 kg m-2) foi superior à da cv. Rajado (2,3 kg m-2), 
devido ao maior comprimento médio das vagens, uma vez que o número total de vagens e o teor de 
matéria seca foram idênticos para as duas cultivares (média 10,8%). O comprimento médio das vagens 
da cv. Oriente foi de 16,4 cm vagem-1 e da cv. Rajado foi de 13,7 cm vagem-1 (fig. 4). 

 
Conclusões 

O efeito causado pela carência de azoto no solo e pelo ataque de Fusarium oxysporum f.sp. 
phaseoli aparentemente foi ultrapassado pelas plantas das duas cultivares enxertadas na cv. tradicional 
de Ponte de Lima Feijão 7 anos e pelas plantas da cv. Rajado enxertadas na cv. White Emergo, uma vez 
que permitiram um aumento de produção nas condições do ensaio. Estes resultados indicam que 
provavelmente o maior desenvolvimento do sistema radicular das cultivares de P. coccineus usadas 
como porta-enxerto permitiu uma maior absorção de nutrientes e que estas apresentam, ainda, uma 
maior tolerância/resistência ao agente patogénico, em comparação com as cultivares comerciais de 
feijão-verde e o porta-enxerto da cv. Aintree. Acresce ainda a vantagem dos referidos porta-enxertos 
relativamente ao aumento do comprimento das vagens, fator importante na qualidade do produto, 
apesar dos menores teores de matéria seca. 

A enxertia de encosto lateral de feijão-verde parece ser, assim, uma estratégia adequada para 
aumentar a tolerância das culturas à principal doença causada pelo fungo do solo Fusarium oxysporum 
f. sp. phaseoli. e para permitir a absorção de nutrientes num maior volume de solo ocupado pelo 
sistema radicular mais desenvolvido, sendo, deste modo, uma técnica muito promissora na produção 
convencional e biológica de feijão-verde em cultura protegida. 
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Figura 1  (a) Número total de vagens (m-2) e (b) Peso seco das vagens (g m-2) para as duas cultivares 
Oriente (O) e Rajado (R), 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 2  (a) Peso fresco acumulado das vagens (kg m-2) ao longo do período de colheita (56 a 128 
dias após a plantação) e (b) Produtividade (kg m-2), 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). 
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Figura 3  (a) Comprimento médio das vagens (cm vagem-1) e (b) Teor de matéria seca das vagens (%), 
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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Figura 4  (a) Produtividade (kg m-2) e comprimento médio das vagens (cm vagem-1), e (b) número 
total de vagens (m-2) e matéria seca das vagens (%), para todos os tratamentos em conjunto das 
cultivares Oriente (O) e Rajado (R). Letras diferentes indicam diferenças significativas entre os 
tratamentos (p <0,05). 
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