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O feijão-Adzuki provavelmente originou-se na China, maior produtor mundial e é produzido em 

larga escala por Japão e Coréia do Sul. No Brasil ainda não há estatísticas precisas de produtores, 

produção ou área cultivada. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de 

genótipos de feijão-Adzuki em condições de campo, no município de Ipameri Goiás. Foi 

conduzido no campo experimental da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Ipameri, um 

experimento com semeadura em 15/11/2014, utilizando os genótipos (UEG01, UEG02, UEG03, 

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

delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso (DBC), com quatro repetições. As parcelas 

experimentais constaram de duas fileiras de 3 m cada, tendo uma densidade de 10 plantas por 

metro linear no espaçamento de 0,50 m. Na adubação de plantio foi utilizado o formulado 2-20-

28 (NPK), com 700 kg/ha e em cobertura 200 kg/ha tendo como fonte a ureia 45%. Os 

parâmetros avaliados foram: produtividade estimada em kg/ha; massa média das vagens em g; 

numero de sementes por vagens, massa de 100 grãos em g; comprimento das vagens em cm; 

largura das vagens em mm. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Para numero de sementes por 

vagens não houve diferença significativa entre os genótipos; para comprimento de vagens, os 

genótipos que se mostraram superiores foram UEG07, UEG11 e UEG12 diferindo 

significativamente dos demais; houve diferença estatística para largura das vagens sendo que os 

genótipos que se mostraram superiores foram UEG01, UEG04, UEG05, UEG08, UEG11 e 

UEG12; no quesito produtividade, os genótipos que se mostraram com menores médias, 

mostrando diferenças significativas quando comparados aos demais foram UEG01, UEG06, 

UEG08 e UEG10. Com tudo temos que os genótipos com melhores características em maior 

numero de variáveis foram UEG11 e UEG12, tendo um bom desempenho e podendo ser 

utilizado em programas de melhoramento genético. 
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