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Apresentação
Empenhada em auxiliar o pequeno produtor,
a Embrapa lança o ABC da Agricultura Familiar,
que oferece valiosas instruções sobre o trabalho
no campo.
Elaboradas em linguagem simples e objetiva,
as publicações abordam temas relacionados
à agropecuária e mostram como otimizar a
atividade rural. Criação de animais, técnicas de
plantio, práticas de controle de pragas e doenças,
adubação alternativa e fabricação de conservas
de frutas são alguns dos assuntos tratados.
De forma independente ou reunidas em
associações, as famílias poderão beneficiar-se
dessas informações e, com isso, diminuir custos,
aumentar a produção de alimentos, criar outras
fontes de renda e agregar valor a seus produtos.
Assim, a Embrapa cumpre o propósito adicional
de ajudar a fixar o homem no campo, pois coloca
a pesquisa a seu alcance e oferece alternativas de
melhoria na qualidade de vida.
Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral
Embrapa Informação Tecnológica
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Introdução
O feijão, além de ser um dos alimentos
mais comuns na mesa dos brasileiros,
tem grande importância socioeconômica
no País. Nas regiões Norte e Nordeste,
as condições do clima e do solo não são
favoráveis ao cultivo do feijoeiro comum,
por isso o feijão-caupi é o mais cultivado,
por ser mais resistente ao calor e à
escassez de água.
No Estado do Amazonas, as culturas
anuais podem ser cultivadas em terra
firme ou em várzea. Em terra firme,
predomina o sistema conhecido como
“plantio no toco”, ou seja, quando matas e
capoeiras são derrubadas e queimadas e
as cinzas são utilizadas no cultivo. Nesse
sistema, os resíduos férteis deixados pela
vegetação de matas e capoeiras logo se
esgotam, já que os solos, em sua grande
maioria, são ácidos e pobres. Portanto,
depois de um ou dois cultivos na mesma
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