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A produção de feijão-vagem para o consumo humano é caracterizada em grande parte por 

cultivares com hábito de crescimento indeterminado. O desenvolvimento de novas cultivares de 

feijão-vagem com crescimento determinado e ciclo de desenvolvimento mais curto têm 

despertado interesse de pesquisas que avaliam as características de crescimento e produção 

desses materiais. O presente trabalho teve como objetivo a avaliação do desepenho de diferentes 

genótipos de feijão vagem de crescimento determinado no município de Ipameri Goiás. O ensaio 

foi conduzido à campo na Universidade Estadual de Goiás (UEG), Câmpus Ipameri. O 

delineamento foi o de blocos ao acaso, com 11 tratamentos, e 4 repetições.  Os tratamentos 

utilizados foram 11 genótipos promissores de feião-vagem de crescimento determinado e 3 

testemunhas, sendo as cultivares Napoli, Turmalina e Macarrão Rasteiro. A semeadura foi feita 

em 4 dias, de 10/05/2014 até o dia 14/05/2014, as parcelas constaram de 6 fileiras de 3 m, com 

densidade de semeadura de 10 plantas por metro linear e espaçamento entre linhas de 0,50 m. As 

colheitas foram realizadas de acordo com o ciclo de cada genótipo, tendo uma variação de 2 a 4 

colheitas por genótipo testado. Os parâmetros avaliados foram: produtividade estimada, altura 

média de plantas, numero de vagens por planta, numero de plantas por metro linear, diâmetro 

médio das vagens e comprimento médio das vagens. Os dados foram submetidos à analise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knot a nível de 5% de probabilidade.  Para 

as variáveis altura de plantas, número de plantas por metro e diâmetro médio de vagens, os 

tratamentos testados não apresentaram diferenças significativas. As variáveis peso médio de 

vagens, comprimento médio de vagens e produtividade estimada apresentaram diferenças 

significativas para as variáveis testadas, mostrando a eficiência produtiva superior das cultivares 

Branco Japonês e Commodore Improved, que apresentaram resultados superiores em termos de 

produtividade e qualidade, tornando-as apropriadas para programas de melhoramento.   
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