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Dentre os fatores que prejudicam a produtividade do feijão-adzuki destacam-se os artrópodes 

fitófagos, cujos danos podem ser observados em quase todas as estruturas da planta, desde a 

semeadura até a colheita. Uma das alternativas de controle é a utilização de variedades 

resistentes, considerada uma tática muito eficiente no controle de artrópodes pragas, já que reduz 

sua população abaixo do nível de dano econômico, não causa desequilíbrio ao agroecossistema 

nem prejuízo ao produtor rural. Este trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho de 

diferentes genótipos de feijão-adzuki sobre infestação natural do pulgão preto. Para tanto, foi 

conduzido um experimento em campo, na fazenda da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus 

Ipameri. A semeadura foi realizada em 15/11/2014, utilizando-se os genótipos (UEG01, UEG02, 

UEG03, UEG04, UEG05, UEG06, UEG07, UEG08, UEG09, UEG10, UEG11 e UEG12). O 

delineamento foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições, sendo que cada parcela consistiu 

de duas linhas de três metros, com uma densidade de 10 plantas por metro linear e espaçamento 

entre linha de 0,50 m. Foi realizada uma amostragem aos 53 dias após a semeadura, quando as 

plantas apresentavam-se no estágio de enchimento de grãos. Em cada parcela foi avaliado o 

índice de infestação de Aphis craccivora L, adotando-se um sistema de notas que consiste em: 4- 

plantas sem nível de infestação; 3- infestação moderada, quando até 20% da parcela continha 

plantas infestadas; 2- infestação intensa, quando 20 a 70% da parcela encontrava-se 

comprometida e 1- infestação muito intensa, quando 70 a 100% da parcela apresentava o inseto 

praga. Avaliou-se também o número médio de sementes por vagens, massa de 100 grãos, massa 

média das vagens, diâmetro médio das vagens, comprimento médio das vagens e produtividade. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANAVA individual) e as médias 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Os genótipos que apresentaram 

menor infestação do pulgão foram (UEG 02, UEG 03, UEG 09, UEG 10, UEG 11, UEG 12) não 

diferindo entre si e diferindo significativamente dos demais. Com relação à produtividade, os 

genótipos (UEG 02, UEG 03, UEG 04, UEG 05, UEG 07, UEG 09, UEG 11, UEG 12) 

apresentaram médias significativamente maiores. Não houve diferença significativa para massa 

de 100 grãos. Para a correlação infestação do pulgão e produtividade, os genótipos UEG 09 e 

UEG 11 mostraram-se superiores, sendo que nesses dois materiais não verificou-se a presença do 

pulgão. 
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