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CULTIVO DE FEIJÃO BÓER EM MOÇAMBIQUE
Em Moçambique, o cultivo de feijão bóer é submetido a vários sistemas de 
produção. Nas várias regiões de produção o sistema de produção mais comum 
é a consociação com cereais, embora podem ser também cultivados em 
monocultura e como cultura sequencial depois do arroz. Actualmente, existe 
um grande número de agricultores que, praticamente não utiliza as tecnologias 
disponíveis e como consequência a produtividade desta cultura é baixa. O 
presente manual de produção da cultura de feijão bóer, apresenta aspectos 
técnicos a serem considerados para o cultivo desta cultura e é baseado nas 
recomendações da pesquisa e na descrição dos sistemas de cultivo desta cultura 
em Moçambique.

REGIÕES AGRO-ECOLÓGICAS
O objectivo principal deste manual prático da cultura de feijão bóer é de contribuir 
para a melhoria da produção e produtividade desta cultura providenciando 
informação técnica que permita obtenção de altos rendimentos nas principais 
regiões agro-climáticas de Moçambique. As regiões agro ecológicas R7, R8 que 
correspondem a região do interior centro e norte e a região do litoral norte, 
seguidas de R4  região de média altitude no centro do pais, R6 região seca e semi-
árida nas províncias de Zambézia e Tete, R5  região litoral da zona centro do pais 
e R10 regiões de altitude, são as regiões com potencial para a produção de feijão 
bóer. A precipitação nestas regiões vária de 500 a 1400 mm.

Figura 1. Zonas agro-ecológicas
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GRUPO ALVO
Este manual tem como principal alvo os extensionistas que trabalham com 
pequenos e médios produtores nas principais regiões agro-ecológicas onde o 
feijão bóer é cultivado.

SISTEMA DE CULTIVO
O feijão bóer pode ser cultivado em sequeiro ou irrigado. O cultivo irrigado 
tem sido recomendado para as variedades de ciclo curto que possuem certa 
insensibilidade ao fotoperíodo e por isso podem ser produzidas 2 vezes por ano. 
A produção destas variedades requere controlo de pragas e maior parte dos 
pequenos produtores não possui capacidade para aquisição de químicos para 
o efeito. Outra característica importante do feijão bóer é a sua capacidade de 
tolerar o stress hídrico. Devido a esse facto maior parte do feijão bóer produzido 
é feito em sequeiro utilizando na sua maioria variedades de ciclo médio e longo.

Figura 2. Cultivo irrigado de feijão bóer  de ciclo curto
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1. HISTÓRIA E CULTIVO DO FEIJÃO BÓER
O feijão bóer foi domesticado na Índia onde é conhecido por vários nomes como 
Arhar, Tur, ou Red gram. A Índia é o maior produtor e consumidor mundial de 
leguminosas. Quer pelo seu volume quer pelo valor da produção, o feijão bóer é 
a segunda leguminosa mais importante depois do Grão-de-bico. 

O feijão bóer (cajanus cajan (L.) Millisp.) tem uma longa história de produção em 
África. Por séculos, esta cultura foi  cultivada na África Oriental e Austral onde 
era considerada cultura de rendimento secundária. É largamente produzida na 
região Este e Sul de África com o Quénia, Tanzânia, Uganda, Malawi e Moçambique 
como os Países maiores produtores nesta região. Desconhece-se quando foi 
introduzida em Moçambique. Contudo, há relatos que em 1972 registou-se uma 
produção de cerca de 70 toneladas. 

O feijão bóer é uma das leguminosas de grão mais produzida pelos pequenos 
camponeses na região centro e norte de Moçambique. É usado como alimento, 
é rico em proteínas, pode ser utilizado para delimitar áreas e quintais, os ramos 
e caules tem sido utilizados como combustível lenhoso. É também importante 
fonte de rendimento para os camponeses através de comercialização dos 
excedentes em muitos locais de produção. Esta cultura é igualmente conhecida 
como melhoradora do solo através de fixação biológica de azoto atmosférico. 

O conhecimento da fenologia orienta o produtor sobre o momento ideal 
para determinadas operações culturais, como sejam o momento óptimo para 
sementeira, sachas, etc. Este conhecimento da fenologia permite fazer uma 
melhor planificação, reduzindo deste modo os custos de produção e aumentando 
os rendimentos.

As províncias com maior produção de feijão bóer são Nampula, Zambézia, Cabo 
Delgado, Manica e Tete, normalmente produzido em condições de sequeiro que 
representam as regiões agro-ecológicas R7, R8, R4, R5, R6 e R10 como foi acima 
referenciado (Figura 1). Nessas regiões as chuvas são definidas e começam em 
Novembro ou Dezembro prolongando-se até finais de Abril e variam entre 500 
a 1400 mm por ano. Como foi referido esta cultura é praticada por pequenos 
produtores, que atingem produtividades que variam de 500 à 700 kg/ha. 
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Estes baixos rendimentos estão associados a vários constrangimentos. Os 
principais constrangimentos de produção de feijão bóer em Moçambique 
incluem pragas e doenças, práticas culturais inadequadas, sementeiras tardias, 
uso de grão como semente, utilização de variedades não melhoradas, perdas pós 
colheita entre outros.

2. VARIEDADES
O uso de variedades melhoradas de feijão bóer, com elevado potencial 
de produção, ampla adaptação, representa uma das mais significativas 
contribuições para o melhoramento da produção e produtividade no sector 
produtivo. O desenvolvimento e teste de novas variedades de feijão bóer 
adaptadas as diferentes regiões de cultivo desta cultura, é feito pelo Instituto 
de Investigação Agrária de Moçambique em parceria com outras instituições de 
pesquisa nacionais e internacionais com o objectivo de recomendar materiais 
mais produtivos e tolerantes a pragas e doenças.. As variedades de feijão bóer 
em uso se enquadram em 4 grupos de maturação:

i) Maturação muito precoce ou ciclo muito curto (até 100 dias)

ii) Maturação precoce ou de ciclo curto (100-140 dias)

iii) Maturação média ou de ciclo médio (140-180 dias)

iv) Maturação tardia ou de ciclo longo (> 180 dias)

As variedades de ciclo longo são as mais produzidas em Moçambique. Maior parte 
dos produtores utiliza variedades de ciclo longo locais, com produtividades baixas, 
em geral de 300 a 700 Kg/há, apresentando grãos com diferentes colorações, que 
influenciam na colocação do produto no mercado nacional e internacional. As 
variedades melhoradas constituem uma oportunidade para aumentar a renda 
dos produtores devido ao potencial destas produzirem rendimentos em torno 
de 2500 kg/há e apresentarem um padrão de coloração constante e apreciado 
pelo mercado que pode influenciar na negociação do preço e competição com 
outros países. Dentro do grupo de novas variedades estão a ser disseminadas 
também variedades de ciclo médio que possuem bom potencial de produção 



9 Cultivo de Feijão Bóer em Moçambique

e podem ser produzidas em algumas regiões intermédias de Moçambique que 
apresentem padrão de chuvas em torno de 400 a 600 mm/ano. As variedades de 
ciclo muito curto e curto requerem controlo químico porque são muito atacadas 
por pragas.  

As variedades recomendadas para a produção nas diferentes províncias do país, 
bem como as suas características básicas são apresentadas na tabela 1.

Tabela 1. Variedades de feijão bóer liberTadas em moçambique, ciclo, hábiTo de crescimenTo, 
rendimenTo, caracTerísTicas e proVíncias com apTidão a produção

Variedade Ciclo (dias) Hábito de 
Crescimento

Rendimento 
(kg/ha)

Províncias Características

ICEAP 00554 150 Determinado 3,500 Nampula, 
Zambézia, 

Cabo Delgado, 
Manica e Tete 

entre  900-1800 
m de altitude

Grão médio, 
caule verde, 

zonas

ICEAP 00557 150 Indeterminado 3,500 Nampula, 
Zambézia, 

Cabo Delgado, 
Manica e Tete 

entre 900-1800 
m de altitude

Grão médio, 
caule verde

ICEAP 00020 190 Determinado 2,500 Nampula, 
Zambézia, 

Manica, Cabo 
delgado e Tete 

entre 900 -1800 
m de altitude

Caule roxo-
castanho, cor 

do grão creme 
com manchas, 

grão grande

ICEAP 00040 180 Determinado 2,500 Nampula, 
Zambézia, 

Sofala, Manica, 
Cabo delgado 

e Tete entre 
900 -1800 m de 

altitude

Cor do caule 
verde, cor da 

semente creme, 
grão maior, 
tolerância a 

Fusarium
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3. MÉTODO DE PROPAGAÇÃO
A cultura de feijão bóer propaga-se via semente.

Figura 3. Semente de feijão bóer

4. PRÁTICAS CULTURAIS
Apesar dos vários benefícios que esta cultura pode oferecer, ela esta sujeita a 
pressão de vários factores. Alguns desses factores estão relacionadas a cultura 
enquanto outros não dependem da cultura mas de todo ambiente que lhe rodeia 
e do maneio que lhe é dado. Por exemplo para a cultura produzir bem depende 
de como é que o camponês prepara a terra, como semeia, o número total de 
plantas na sua área, onde adquiriu semente, em que mês semeia, limpeza da 
machamba, a forma como faz o controlo de pragas e doenças etc. Por outro lado, 
as condições climáticas como chuvas, temperatura, comprimento do dia (dias 
longos ou dias curtos) podem afectar igualmente na produção desta cultura.
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5. EXIGÊNCIAS AGRO-CLIMÁTICAS

5.1. Solos apropriados

O feijão bóer se desenvolve bem em diversos tipos de solo. Esta cultura pode 
expressar maior produtividade em solos profundos, bem drenados e de boa 
fertilidade natural. São recomendados solos com pH neutro (6 a 7), com teores 
de matéria orgânica maior que 3 %, teores de potássio, fósforo, cálcio e magnésio 
de médio a alto são ideias a prática desta cultura. Contudo, devem ser evitados 
solos salinos (pH acima de 8) e solos com altos teores de Alumínio e Manganês 
(solos ácidos e mal drenados e com pH menores que 5). 

Em solos pesados, uma lavoura profunda é essencial para o bom desenvolvimento 
da raiz pois permite uma boa aeração quando comparado com solos arenosos. 

5.2. Temperatura e fotoperíodo

A temperatura exerce uma profunda influência na produção do feijão bóer. Esta 
cultura pode desenvolver-se numa faixa de temperaturas que variam entre os 18 
e 40 ºC durante todo o seu ciclo. As temperaturas óptimas situam-se na faixa de 
18 à 29 oC. Baixas temperaturas aceleram a floração e maturação enquanto altas 
temperaturas retardam. Deve ser lembrado aqui que a temperatura tem relação 
com altitude. Altas altitudes apresentam baixas temperaturas médias enquanto 
baixas altitudes apresentam altas temperaturas médias. 

O fotoperíodo pode ser entendido como a capacidade da planta florir quando 
o comprimento do dia é óptimo. O fotoperiodismo exerce uma influência 
na produção de feijão bóer. Para as variedades sensíveis ao fotoperíodo, o 
comprimento do dia é importante para transição da fase vegetativa para a fase 
reprodutiva ou seja floração e consequente início de formação de vagem. 

Dependendo do ciclo da variedade existe relativa sensibilidade a este fenómeno. 
Assim a duração do ciclo das variedades de feijão bóer conhecidas estão 
relacionados ao comprimento do dia. As variedades de ciclo curto são conhecidas 
como pouco sensíveis ou insensíveis ao fotoperíodo enquanto as de ciclo médio 
e longo são referidas como sensíveis.
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5.2. Radiação 
Radiação é a intensidade da luz solar. A cultura de feijão bóer é tolerante a 
baixa intensidade de luz solar e devido a esse facto ela é adequada para a 
consociação. A fase sensível a baixa radiação ocorre cerca de 4 semanas depois 
da floração, altura em que se dá início a fase de formação de vagem. Para a maior 
parte das variedades de ciclo médio e longo recomendadas em Moçambique 
a consociação é geralmente feita com as culturas de milho e mapira, que são 
muitas vezes semeadas na mesma altura. Para estas variedades a formação de 
vagem acontece quando as outras culturas consociadas já foram colhidas. Para 
evitar a influência negativa na produtividade do bóer, a sincronia de datas deve 
ser observada.

5.3. Precipitação
Em Moçambique a maior parte da área de produção de feijão bóer é cultivada 
em sequeiro. Esta cultura é tolerante à falta de água, contudo se este problema 
se tornar critico e persistente durante a fase de floração e formação da vagem a 
produção pode ser baixa ou nula. 

Locais com chuvas que variam em média entre 600 à 1000 mm, favorecem um 
bom desenvolvimento desta cultura. Contudo, bons rendimentos são alcançados 
quando há uma boa queda de chuvas nos primeiros meses de crescimento 
(mesmo em zonas com precipitação de 380 mm por ano), seguido de um 
período de seca durante a floração para evitar queda de flores e possibilitar maior 
formação de vagens e colheita para reduzir o risco de redução de qualidade.
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6. SELECÇÃO E PREPARAÇÃO DO SOLO 
Foi referido a cima que o feijão bóer adapta-se a diferentes condições de textura 
de solo, desde levemente arenosos até altamente argilosos. Entretanto, áreas 
sujeitas a inundação e solos mal drenados devem ser evitados. Esta cultura não 
requere uma preparação especial de solo. Uma lavoura profunda que facilite um 
desenvolvimento da raiz em profundidade e boa drenagem é apto para o bom 
crescimento e desenvolvimento do bóer. O bóer é susceptível a alagamento por 
isso criar condições para uma boa drenagem é indispensável para esta cultura. 
Um campo de feijão bóer alagado durante 2 a 3 dias pode causar a morte de 
todas plantas. O excesso de humidade pode também causar degeneração da 
semente.

Para os pequenos e médios produtores, a preparação do solo é geralmente 
feita usando enxadas e tracção animal. Para produtores com possibilidades 
de preparar áreas com tractor, esta operação é feita usando tractor e pode-se 
definir o número de operações necessárias em função dos custos e da área a ser 
preparada.

6.1. Destronca

A destronca é feita quando se pretende abrir um campo novo e consiste na 
destruição e remoção das árvores e os respectivos troncos do novo campo com 
finalidade de facilitar a entrada de máquinas para operações agronómicas e 
facilitar a preparação do solo para receber a semente. Muitos pequenos e médios 
produtores contratam pessoas em vez de máquinas para destronca.

6.2. Lavoura

A preparação de solo é muito importante para incorporação de resíduos da 
cultura anterior e que possivelmente podem ser abrigos de pragas e fontes de 
inóculo de doenças, bem como incorporação de plantas em campo. Recomenda-
se uma lavoura profunda (15-20 cm de profundidade). ( Figura2. Lavoura manual 
e preparação de areas).

Para solos pesados ou áreas com muita pluviosidade, os campos devem ser 
lavrados no início da campanha agrícola para evitar o surgimento de infestantes 
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e quebrar o solo que mais tarde será refinado por uma ou duas gradagens. Nestes 
solos lavouras profundas são recomendadas para permitir uma boa aeração do 
solo, como foi referido anteriormente.

Figura 4. Campo lavrado para a sementeira do feijão bóer

6.3. Gradagem

Para solos leves, uma gradagem é suficiente e deve ser feita depois das primeiras 
chuvas para eliminar as infestantes que terão emergido e quebrar a camada 
superficial do solo para a sementeira. 

6.4. Armação do solo

Em solos com possibilidade de alagamento, deve-se criar condições de fazer 
drenagem. Em algumas regiões é tradição semear o feijão bóer em camalhões, 
em outros locais são semeados em terrenos planos. A vantagem dos camalhões 
reside no facto de possibilitar a incorporação da matéria orgânica, que é fonte 
de nutrientes para a cultura e também permitir drenagem em regiões de muita 
chuva (Figura 3. Armação do local).
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7. SEMENTE
No processo de produção de qualquer cultura, a primeira e fundamental etapa é 
a aquisição de semente de boa qualidade (de procedência idónea e conhecida) 
e com garantia de qualidade genética, fisiológica e sanitária e que tenha de 
preferência um número de lote, é recomendado aos extensionistas realizarem 
teste de germinação de semente. (Figura 4. Teste de germinação).

7.1. Tratamento de sementes

É recomendado aos camponeses o uso de boas sementes, produzidas 
isoladamente e com “roguing” (eliminação de plantas doentes e plantas fora 
de tipo ou atípicas). É recomendável ainda que os camponeses usem novas 
variedades (melhoradas) e multiplicadas na campanha anterior e tratadas com 
fungicidas e insecticidas, para fins de protecção contra patógenos e pragas, na 
germinação, emergência e na fase inicial de crescimento da planta (Figura 5.  
tratamento de semente). 

Figura 5. Tratamento da semente de feijão bóer
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7.2. Taxa de sementeira
A quantidade necessária de sementes é dependente do tamanho do grão da 
variedade que será utilizada (peso de 100 sementes), do espaçamento a ser 
adoptado, do número de plantas por metro e do seu poder germinativo. O valor 
exacto pode ser facilmente obtido por meio da seguinte fórmula:

Q = D x P x 10 / PG x E

em que:

Q = quantidade de sementes (em kg/ha);

D = número de plantas por metro;

P = peso de 100 sementes (em gramas);

PG = poder germinativo (em percentagem (%);

E = espaçamento entre linhas (em metro)

As taxas de sementeira para variedades de feijão bóer de ciclo curto, ciclo médio 
e ciclo longo estão apresentadas na tabela 1.

Espaçamento entre linhas e entre plantas na linha e aptidão a consociação.

O espaçamento para o bóer depende da variedade e do tempo que esta 
variedade leva até produzir. Variedades de ciclo curto podem ser semeadas com 
espaços entre plantas de 10 a 20 cm e 40 à 50 cm entre linhas, com uma a duas 
sementes por covacho em monocultura. Variedades de ciclo médio e longo 
podem ser semeadas com espaçamentos de 75-100 cm entre linhas e 30-90 
cm entre plantas com uma à três sementes por covacho em monocultura. Em 
consociação compassos mais largos podem ser utilizados (tabela 2).

Figura Espaçamento

Espaçamento entre linhas
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Tabela 2- sisTemas de produção, espaçamenTos, número de semenTes por coVacho, Taxa de 
semenTeira e arranjo das planTas em consociação no feijão bóer 

Práticas culturais

Ciclo de desenvolvimento

Ciclo curto Ciclo médio Ciclo longo

Aptidão à 
consociação

Não Sim Sim

Espaçamento 
entre linhas em 

monocultura

40-50 cm 75-90 cm 75-90 cm (100-200 cm 
em consociação)

Distância entre 
plantas

10-20 cm 30-50 cm 50-90 cm

N° de sementes/ 
covacho

1 2-3 2-3

Taxa de sementeira 30 kg/há 10 kg/ha 10 kg/ha

Arranjo das culturas 
em consociação

Não apto à 
consociação

1 planta de bóer entre 
2 de cereais na mesma 

linha ou 2 linhas de 
bóer e 1 de cereal

1planta de bóer entre 
2 de cereais na mesma 

linha ou 2 linhas de 
bóer e 1 de cereal

Entende-se por consociação de culturas o sistema de cultivo em que o plantio 
de duas ou mais espécies é feito numa mesma área de modo que uma das 
culturas conviva com a outra, em todo ou pelo menos parte do seu ciclo, 
forçando uma interacção entre elas. O feijão bóer possui um crescimento lento 
nas fases iniciais do seu desenvolvimento. Esta característica faz com que ela não 
tenha competição por água, nutrientes e luz expressivo durante este período, 
permitindo que as outras culturas com um rápido crescimento como o milho e 
mapira nos estágios iniciais se desenvolvam.

A consociação de culturas, além de proporcionar uma série de outros benefícios, 
como o auxílio no controlo de plantas daninhas, promove excelente cobertura 
viva e morta do solo, durante o maior período de tempo possível. O feijão 
bóer principalmente as variedades de ciclo médio e longo normalmente 
são produzidas em consociação com cereais (milho e mapira), amendoim e 
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mandioca, em certos sistemas podem também ser produzidos em campos ao 
lado de tabaco. As variedades de ciclo curto são produzidas em monocultura 
como cultura sequencial depois do arroz e como cultura de colheitas múltiplas. A 
Consociação de variedades de ciclo curto com outras culturas não é aconselhável 
pelas razões citadas acima. 

7.3. Tempo de sementeira

É recomendado que se faça sementeira logo que caiam as primeiras chuvas 
(Outubro/Novembro/Dezembro) período em que o comprimento do dia é longo. 
Isto facilita ao feijão bóer atingir um bom desenvolvimento vegetativo antes da 
floração. Sementeiras tardias resultam num desenvolvimento deficiente e em 
baixos rendimentos pois a floração pode ocorrer sem que a planta atinja a altura 
e o crescimento adequado

As variedades de ciclo longo podem florir quando as temperaturas são baixas 
(Maio/Junho). Uma sementeira tardia pode expor a cultura a estas condições e 
a cultura pode florir sem atingir o desenvolvimento vegetativo ideal. Em certos 
casos as partes terminais murcham no fim da estação geralmente em áreas onde 
as chuvas no inverno são escassas. 

7.4. Profundidade da semente

Na sementeira deve-se ter em conta a uniformidade na distribuição das sementes 
na linha e uma profundidade constante. Sementeiras realizadas em diferentes 
profundidades ocasionam germinação não uniforme. A profundidade média de 
sementeira deverá ser de aproximadamente 5 cm a 8 cm (Figura 7. Profundidade 
de sementeira). 
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8. ROTAÇÃO DE CULTURA
Semear feijão bóer mais de dois anos consecutivos no mesmo campo não é 
recomendado porque facilita o aumento de pragas e doenças no solo. A rotação 
com cereais e tabaco é realmente uma prática que auxilia no controlo de doenças 
como fusarium, manchas de cercospora e controlo de pragas como a mosca do 
caule. Em geral, um bom sistema de rotação de culturas aumenta os rendimentos, 
reduz algumas práticas culturais e também reduz os insumos necessários para 
o maneio da cultura, para além das outras culturas aproveitarem os nutrientes 
fixados pelo feijão bóer. 

9. ADUBAÇÃO
A adubação pode ser definida como a adição de nutrientes de que a planta 
necessita para viver, com a finalidade de obter colheitas compensadoras de 
produtos de boa qualidade nutritiva ou industrial, provocando-se o mínimo de 
perturbação no ambiente. Sempre que o fornecimento dos nutrientes pelo solo 
(reservatório) for menor que a exigência da cultura, torna-se necessário recorrer 
ao uso de adubos.

A cultura de feijão bóer pode-se adaptar em áreas marginais por isso geralmente 
não responde a aplicação de fertilizantes, além disso esta cultura tem a 
capacidade de fixar o azoto atmosférico em simbiose com Rhizobium presente 
no solo e extrair do solo compostos de fósforo. Em casos extremos o bóer pode 
responder a quantidades iniciais de 15-20 kg/ha de Nitrogénio e 15-30 Kg/ha de 
fósforo.

10. OUTRAS PRÁTICAS CULTURAIS 
Depois da sementeira, deve-se monitorar a cultura continuamente para garantir 
um crescimento normal. Se o número de plantas na emergência for muito baixo 
ou as plantas são fracas e deformadas, será necessário fazer uma nova sementeira 
(retancha). Contudo, deve-se determinar as razões da baixa germinação para 
que as prováveis causas sejam corrigidas antes da nova sementeira.
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11. CONTROLO DE INFESTANTES
O controlo de plantas daninhas consiste na adopção de certas práticas que 
resultam na redução da infestação, mas não, efectivamente, na sua completa 
eliminação. O período crítico de competição das plantas daninhas com o feijão 
bóer situa-se entre 15 e 30 dias após a emergência da cultura. Se o controlo 
de ervas for deficiente, perdas de produção até 90 % podem ocorrer (Figura 8. 
Sachas).

Figura 7.  Campo de feijão bóer sachado

Na sementeira que ocorre no período de chuvas, a ocorrência de altas 
temperaturas e intensa radiação favorecem o desenvolvimento de gramíneas 
em detrimento do bóer, tornando-se obrigatório iniciar o controlo mais cedo.

A associação de métodos de controlo deve ser utilizada sempre que possível, 
porém é conveniente que a estratégia de controlo (melhor método, no momento 
oportuno) esteja ao alcance do produtor como a disponibilidade de mão-de-
obra, de implementos e os custos dessa actividade compense o esforço.

O controlo de infestantes pode ser feito a mão (sachas) ou usando herbicidas. 
O número de sachas depende do desenvolvimento das ervas no campo em 
geral são necessários 2 a 3 sachas. Nas primeiras fases de desenvolvimento do 
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bóer pode ser feito controlo mecânico das infestantes usando tracção animal ou 
tractor. A consociação com outras culturas pode reduzir as infestantes em 50-70 
%, devido a rápida cobertura do solo, limitando o acesso de luz solar importante 
para o crescimento das plantas indesejáveis.

12. PRAGAS E O SEU CONTROLO 

PRAGAS
As pragas são igualmente um dos maiores constrangimentos à produção do 
feijão bóer na região Norte e Centro de Moçambique. O feijão bóer é susceptível 
a várias pragas que reduzem a produtividade e o rendimento tanto em 
quantidade como em qualidade no campo e durante o armazenamento. Foram 
identificadas cerca de 90 espécies de pragas em África e mais de 200 espécies 
em todo mundo. Danos económicos são causados por pragas que sugam e se 
alimentam de flores e vagens podendo em alguns casos criar perdas até 100% 
quando controlo destas não é realizado. Estas incluem pragas mastigadoras de 
flores e vagens, sugadoras de flores e vagens e moscas da vagem. Contudo, não 
há nenhum estágio de desenvolvimento do feijão bóer que é imune ao ataque 
de pragas. Assim, podem ser observadas pragas da fase vegetativa, fase de 
floração e formação de vagem, fase de maturação e pragas de armazenamento.

12.1. Pragas da fase vegetativa

Térmites ou muchém

Roscas

Mosca do caule

Gorgulhos do caule

Afídeos (Pulgões)

Jassídeos (cigarrinhas)

Ácaros

Cochonilhas
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12.1. Pragas da fase de floração e formação de vagens:

Besouro das flores

Thrips

Percevejos sugadores (clavigralla, nezara)

Lagartas mastigadoras (Maruca e Helicoverpa)

12.2. Pragas da fase de maturação:

Percevejos sugadores

Lagartas mastigadoras

Mosca da vagem

12.3. Pragas de armazenamento:

Bruchídeos

Ratos

CONTROLO DE PRAGAS
A Avaliação regular dos sistemas de cultivo do feijão bóer ajuda no processo de 
tomada de decisão de aplicar pesticidas apenas quando a população da praga 
observada no campo for considerada danosa para a cultura, preservando-se 
sempre os inimigos naturais. Assim, tem sido actualmente empregue o método 
de IPM- Maneio Integrado de Pragas na cultura de feijão bóer, que pressupõe a 
combinação de vários métodos de controlo. Começando pela identificação das 
pragas chaves (cuja a densidade populacional justificam o uso de medidas de 
controlo), métodos alternativos podem ser usados, tais como: controlo biológico 
(com o baixo uso de pesticidas, estimula-se a maior diversidade e a ocorrência 
do controle biológico natural), métodos culturais, uso de variedades resistentes, 
controlo físico e controlo químico. Um dos princípios do maneio de pragas 
reside no facto de que o controle das pragas de baixo impacto é feito ao mesmo 
tempo que as pragas mais importantes são controladas, não precisando de uma 
aplicação específicas (Tabela 3). 
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Tabela 3: principais pragas por fases de desenVolVimenTo, danos causados e alTernaTiVas de 
conTrolo

Fases da cultura Principais pragas Danos causados Meios de controlo

Vegetativa Térmites, afídios Corte basal da planta

Métodos físicos, biológicos, 
culturais, resistência de 
variedades. NB: para o 

controlo químico consulte o 
extensionista

Floração e formação de 
vagem e maturação

Lagartas  (Helicoverpa 
armigera, Maruca spp) e 

besouro das flores

Flores e vagens furadas 
(redução da quantidade)

Métodos biológicos, métodos 
físicos e culturais. NB: para o 
controlo químico consulte o 

extensionista

Maturação fisiológica Sugadores (Clavigralla spp, 
Nezara spp, Anoplocloemis)

Vagens e sementes sugadas 
(redução da qualidade)

Métodos físicos, métodos 
biológicos e culturais. NB: 
para o controlo químico 
consulte o extensionista

Armazenamento Bruchídeos, ratos Grãos furados (redução de 
qualidade e quantidade)

Métodos físicos, produtos 
naturais, celeiros melhorados. 
NB: para o controlo químico 

consulte o extensionista 

Dai que quando estes métodos forem combinados e bem implementados, podem 
reduzir, em média, 50% a aplicação de químicos, sem aumentar o risco de perdas 
de produção devido ao ataque de pragas. Desta forma, espera-se produzir feijão 
mais eficientemente, minimizando os custos, diminuindo o impacto ambiental 
dos produtos químicos.

13. DOENÇAS E SEU DE CONTROLO
Um dos maiores constrangimentos à produção do feijão bóer na região Este e 
Sul de África são as doenças. Nestas regiões foram identificadas várias doenças 
causadas por vírus, fungos, bactérias e nematódos. Felizmente, poucas destas 
são consideradas economicamente importantes nas regiões de produção do 
feijão boer em Moçambique.

13.1. Fusariose

Doença causada por Fusarium udum butler é considerada uma das mais sérias e 
destrutivas doenças nas maiores áreas de produção do feijão bóer no Este e Sul 
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de África. Anualmente nesta região são estimadas perdas de produção em cerca 
de 5.0 milhões de dólares americanos devido a esta doença. A susceptibilidade 
a esta doença aumenta na transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva. 
Os primeiros sintomas podem ser observados nas folhas inferiores e 
progressivamente vão se alastrando para as folhas superiores. Primeiro as folhas 
tornam-se cloróticas e depois necróticas, desidratando e conduzindo a planta a 
morte (Figura 16).

13.2. Manchas de Cercospora 

Manchas foliares causadas por Cercospora (Cercospora cajani Hennings) é 
provavelmente a segunda doença mais importante nesta região depois de 
Fusarium. Esta doença é largamente distribuída e causa perdas consideráveis de 
rendimento, perdas de até 85 % são reportados em alguns anos. Ela é favorecida 
por condições de elevada humidade e alta temperatura, podendo aumentar a 
sua infecção. Nestas condições folhas jovens podem ser afectadas e ocorrer uma 
desfoliação prematura (Figura 17).

Existem algumas variedades resistentes a esta doença (KCCs 50/3, 60/8, 119/6 
etc). O uso de fungicidas como Benomyl e Mancozeb e a rotação de culturas tem 
reduzido a incidência desta doença e aumentar o rendimento do feijão bóer.

Ferrugem – Normalmente favorecida pelo excesso de humidade do solo, 
clima húmido e temperaturas em torno de 25 oC. A infecção inicia em plantas 
jovens embora são também observados sintomas em plantas durante a fase de 
floração. As folhas infectadas apresentam lesões encharcadas de água. Também 
são visíveis lesões nos pecíolos e caule. O sistema radicular da planta mesmo 
infectada permanece saudável (Figura 18).

Podridão da raiz (Rhizoctonia bataticola) e Podridão do colo (Sclerotium rolfsii) 
com perdas de rendimento que variam de 10 a 60 %.

Mosaico do bóer doença virotica transmitida por acaros. As plantas afectadas 
tornam-se atrofiadas, as folhas normalmente são pequenas com padrão de 
mosaico verde. As plantas doentes geralmente não apresentam flores nem 
vagens.
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Manchas de alternaria (Alternaria tenuíssima) onde as perdas de rendimento 
podem atingir 30 a 70 %.

Mosaico amarelo em menor proporção com perdas de 10 a 30 %.

13.3. Métodos de controlo

As medidas de controlo destas doenças podem ser prevenção e saneamento, 
uso de variedades resistentes (UVR), controlo químico (CQ) combinado com UVR, 
Controlo biológico +UVR + CQ e controlo integrado de doenças.

13.4. Prevenção e saneamento

Práticas culturais como a consociação com cereais, rotação com tabaco e pousio 
durante 1 a 2 anos, queimar plantas doentes, lavouras profundas, evitar locais 
com historial de doenças, evitar o cultivo fora da época, permitir a incidência 
directa do sol ao solo para reduzir a quantidade do agente causador (inóculo) 
tem sido utilizadas como estratégias para reduzir a incidência de Fusarium. 

13.5. Uso de Variedades Resistentes e/ou tolerantes

A utilização de variedades resistentes tem sido uma das formas de controlo 
consideradas económicas, durável e tecnicamente viável a nível dos produtores. 
Para algumas doenças já são conhecidas algumas variedades resistentes a 
Fusarium como a ICP 9145. A variedade ICEAP 00040, já libertada em Moçambique 
é uma variedade com certo nível de tolerância a esta doença e que pode ser 
produzida nas regiões de produção  em Moçambique.

13.6. Controlo químico

Como algumas destas doenças podem ser transmitidas por semente, algumas 
recomendações de tratamento da semente podem ser uma alternativa de 
controlo de algumas doenças. Tem sido recomendado para Fusarium e mosaico, 
por exemplo, o tratamento de sementes com Benlate e Furadan 3 g/kg de 
sementes, respectivamente. Para o caso de doenças transmitidas por vectores 
como insectos, recomenda-se controlar os vectores (Figura 19).

13.7. Controlo integrado de doenças
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Um sistema de gestão, multidisciplinar que integra métodos de controlo com 
base em princípios ecológicos e econômicos para as doenças que coexistem em 
um agroecossistema. As componentes deste sistema envolvem a identificação 
de fontes de resistência, que patógenos e sua interacção com o ambiente e 
associar isso ao controlo químico e practicas culturais.

De um modo geral, as doenças de origem fúngica e bacteriana podem ser 
disseminadas, à longa distância através das sementes infectadas e as doenças 
fúngicas, também através das correntes aéreas. Á curta distância, estas doenças 
são disseminadas pelas sementes infectadas, vento, chuvas, insectos, animais, 
partículas de solo aderidas aos implementos agrícolas, água de irrigação e pelo 
movimento do homem. 

Para o controle da maioria destas doenças deve-se utilizar, sempre que possível, 
uma combinação adequada de métodos. Entre os mais empregues, encontram-
se as práticas culturais, o controle químico e a resistência da cultivar à um ou 
mais patógenos desde que disponível. 

Como sugestão, pode-se citar uma série de práticas que os produtores devem 
empregar com a finalidade de diminuir as perdas ocasionadas pelas doenças 
o isolamento da cultura, eliminação do hospedeiro do patógeno ou do vector, 
evitar introdução na área de resíduos de cultura ou de solo infectado, utilização 
de semente de qualidade, tratamento químico da semente, época de sementeira, 
rotação de culturas, preparação do solo, lavoura profundas, cultivares resistentes, 
pulverizações foliares com fungicidas/insecticidas, Destruição dos resíduos de 
culturas infectadas, entre outras.

14. COLHEITA
Diversos métodos são usados na colheita do feijão bóer, os quais variam em 
função do sistema de cultivo, ciclo da variedade e do tamanho da machamba. A 
colheita manual é feita colhendo as vagens secas e acastanhadas e é normalmente 
realizada em variedades de ciclo longo. A colheita mecanizada é feita utilizando 
máquinas que cortam as plantas e debulham logo a seguir. Estas máquinas são 
conhecidas com autocombinadas. A colheita mecanizada é recomendada para 
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culturas de porte mais baixo e com uniformidade. Assim, as variedades de ciclo 
curto em outros países tem sido colhidos usando maquinas. Em Moçambique, 
a colheita mecanizada ainda não é prática comum. Os pequenos produtores de 
feijão bóer, que são a maioria, fazem a colheita manualmente.

O feijão bóer é colhido fresco e seco. A colheita do feijão fresco se destina 
muitas vezes a consumo ainda fresco e imediato, não servindo neste caso para 
comercializar depois de muito tempo. A colheita do feijão seco é feita depois das 
vagens se tornarem acastanhadas (80-90 %). O grão seco pode ser conservado, 
processado e comercializado. Uma colheita tardia pode favorecer a infestação 
por bruchídeos e outras pragas do campo e do armazém.

Figura    Feijão bóer seco , pronto para ser colhido 

15. ARMAZENAMENTO
A aceitabilidade do feijão bóer para comercialização no mercado indiano está 
ligada a várias características que incluem coloração do grão, tamanho do grão, 
aparência do grão, a qualidade do produto obtido e o sabor. Para que estas 
características sejam mantidas, o feijão bóer deve ser bem conservado em locais 
cobertos, secos, arejados e devidamente desinfectados. Normalmente, para 
permitir tratamento com produtos químicos é recomendado debulhar a vagem, 
processar e limpar o grão e posteriormente tratar com actellic ou outros produtos 
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para permitir que o grão se possa conservar por muito tempo. 

É necessário fazer a limpeza dos armazéns e proteger contra os ratos (Figura 
de casa melhorada de conservação de grão.). Devem-se igualmente fazer 
fumigações, usando produtos tais como fungicidas e principalmente insecticidas. 
Note-se que a perda de elevados volumes de produto armazenado, é devido 
essencialmente ao ataque de insectos e ratos de armazém.

Em resumo, o que define o potencial máximo de produção é o conjunto de 
factores relacionados ao historial da área, escolha da variedade, população 
de plantas, condições químicas e físicas do solo, maneio de pragas, doenças e 
plantas daninhas, condições climáticas (quantidade e distribuição de chuvas, 
temperatura, radiação solar, luminosidade) e aplicação espacial e temporal 
de insumos. Na ausência de restrição de factores de produção, o ganho de 
produtividade é função do aumento da população de plantas, que por sua vez é 
dependente do vigor das sementes e da escolha criteriosa da variedade.

As estratégias de maneio devem incluir a adequação da variedade ao ambiente 
de produção; garantir o crescimento e extensão do sistema radicular através de 
lavouras profundas, ausência de stresse, principalmente nos estádios fenológicos 
iniciais, uso da população máxima e de distribuição espacial uniforme de plantas 
na área; e maneio integrado de pragas e doenças (Figura. 20).
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