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Consociando milho e feijão-nhemba

para aumentar o rendimento
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Preparação do solo

• Limpeza do terreno, deve-se deixar cair todo capim, arbustos e re-
stolhos da campanha anterior no campo usando catanas, enxadas, 
machados e outros instrumentos para manter o campo limpo. 

• Lavoura, fazer 2 a 3 meses antes da sementeira, com a profundidade 
de 25 a 30 cm usando tracção animal. Deve ser feita sempre na per-
pendicular obedecendo as curvas de níveis com o objectivo de revirar 
o solo e incorporar o material vegetal deixando assim o solo fofo.

• Gradagem, deve ser feita sempre de forma cruzada da lavoura a uma 
profundidade de 25 a 30cm para destruir torrões e eliminar as plantas 
emergentes. Use a charrua após afinação.
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Preparação do solo

Photo courtesy of IPNI
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Preparação do solo

• Teste de geminação, colocar 100 sementes num pano ou algodão 
e molhar (deixando 3 a 5 dias para milho e 2 a 3 dias para o feijão 
nhemba), depois contar as sementes germinadas e se tiver 90 ou 
mais sementes germinadas esta semente pode ser considerada boa.

• Abertura de linha, deve-se respeitar a distância  de 90 cm nas entre 
linhas para sementeira de milho.

Quando a terra estiver bem preparada permite bom desenvolvimento das 
plantas:
• Reduz capim na machamba no inicio do crescimento das plantas, melhora 

circulação do ar e água no solo;
• Melhora a decomposição de restolhos e sua incorporação no solo; e
• Ainda melhora a produção
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Preparação do solo

Teste de geminação
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Sementeira

• Humidade, cavar 20cm na machamba usando uma enxada e se em 
toda camada do solo observar a humidade, ai sim existem condições 
para lançar a semente. 

• Lançamento da semente e adubo de fundo, abrir o covacho com enxada, 
num canto do covacho deve-se lançar a semente e no outro o adubo 
aplicando duas tampas de garrafa de refresco de coca cola cheias de 
NPK (12-24-12) obedecendo uma profundidade de até 3 cm e tapar 
levemente com o solo. A dose aplicada equivale a 4-5 sacos de 50 
kilos (100-200Kg) de NPK por hectare.

• Densidade, semear o milho a uma distância de 90cm nas entre linhas 
e 50cm entre plantas na mesma linha, no meio das linhas de milho       
semear o feijão nhemba separado por 20cm entre plantas de feijão 
nhemba. Para garantir a existência de plantas deve lançar 2 sementes 
por covacho de cada cultura.
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Sementeira

Maize MaizeCowpea Cowpea

90 cm

20 cm
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Actividade Quando Como Porque
Retancha - é o 
acto de semear 
nos locais 
com falha de 
germinação

7 dias depois 
da sementeira

Semear em todos 
locais onde não 
germinou. Ter 
atenção de usar a 
mesma semente 

Garantir o número 
de plantas óptimo 
evitando espaços 
vazios

Desbaste - 
diminuição do 
excesso de 
plantas por 
covacho

15 a 20 dias 
depois da 
sementeira

Retirar a planta 
pequena deixando 
a planta grande e 
saudável. Ter atenção 
de deixar uma planta 
por cada cova

Para evitar 
competição de 
plantas pelos 
nutrientes

Sachas e 
amontoa  - 
eliminação de 
capim

1ª sacha deve 
ser feita 15 a 
20 dias depois 
da sementeira

2ª sacha feita 
35 a 45 depois 
da sementeira 
ou 3 semanas 
depois da 
primeira sacha

Eliminar o capim 
com enxada tendo 
atenção de remexer 
bem o solo e puxar a 
terra para a planta do 
milho

Evitar consumo 
de nutrientes pelo 
capim, evitar a 
queda de plantas 
e garantir a 
conservação de 
humidade junto as 
plantas

Adubação de 
cobertura

35 dias depois 
da sementeira 
ou quando 
as plantas 
estiverem a 
altura de joelho

Usar ureia 46%, 
aplicar 2g/planta 
ou uma tampa de 
garafa de refresco por 
planta. Ter atenção 
de não por o adubo 
em contacto com a 
planta

Acelerar o 
crescimento da 
planta

Amanhos culturais
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Amanhos culturais

Retancha

Desbaste
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Faça o tratamento fitossanitário sempre que o ataque justificar ao 
encontrar 5% da sua machamba infestada. Para medir a infestação, 
dê 10 passos nos dois sentidos opostos, se ao caminhar observar 
a presença de insectos então deve fazer o controlo das mesmas 
pulverizando a sua machamba:

1. Broca de colmo: usar Cipermetrina ou outros insecticidas disponíveis. 
Misturar 1ml de Cipermetrina (use a tampa da garafa do produto para 
medir) com 1 litro de água. Ao aplicar direcione o produto para o funil 
da planta de modo a evitar matar as plantas.

2. Listrado de folha de milho: usar semente sã, arrancar e queimar 
plantas atacadas e controlar afídeos e não semear tarde. Evitar a 
contaminação de todo campo e garantir semente boa para campanha 
seguinte.

3. Besouro de folha: usar Cipermetrina ou outros insecticidas 
disponíveis. Misturar 1ml de produto com 1 litro de água. Evitar 
consumir as folhas após o tratamento folhas e feridas nas folhas

4. Mosaico amarelo de feijão: usar semente sã arrancar e queimar plantas 
atacadas, controlar afídeos e não semear tarde. Evitar a contaminação 
de todo campo e garantir semente boa para campanha seguinte

5. Mosca de feijão: usar Cipermetrina ou outros insecticidas disponíveis. 
Misturar 1 ml de produto com 1 litro de água e pulverizar 7 dias depois 
da germinação. Evite queimar as plantas, em caso de dúvida consulte 
o exensionista da zona.

Tratamentos Fitossanitários 
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Tratamentos Fitossanitários 

3. Besouro de folha

1. Broca de colmo 1. Broca de colmo



12

«°«

Tratamentos Fitossanitários 

Térmites: usar Dursban 48% ou Prinec  48%. Misturar 2 ml em cada 
1 litro de água para tratar a semente antes de semear em caso de 
suspeita da existência de térmites na machamba. Em caso de ataque, 
pulverizar a jacto no colo da planta de modo a evitar matar as plantas
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Tratamentos Fitossanitários 
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Cultura Quando Como Porque

Milho 5 meses depois 
da sementeira ou 
quando a barba 
estiver preta e 
seca ou com 
espiga inclinada.

Retirar as espigas 
deixando os 
colmos no campo

Colher no momento 
certo reduz o ataque 
de gorgulho e térmites 
e permite a boa 
conservação.

Feijão- 
nhemba

4 meses depois 
da sementeira 
ou com vagens 
castanhas. Ter 
atenção de colher 
sempre nas horas 
frescas (antes das 
9 horas) da manhã

Colher  
manualmente 
e em fases 
conforme a 
secagem das 
vagens.  

Para evitar que o feijão 
caia e se perca quando 
muito seco.

Colheita
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Colheita
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Para conservação do grão/semente é preciso observar a humidade      
destas. 
• Teste de humidade, para fazer o este teste veja o local onde o milho se 

junta ao caroço, se estiver escuro significa que está seco, ou ainda, 
pode morder o grão e se estiver duro significa que está seco e pronto 
para conservação.

Caso colha sem o grão atingir a humidade recomendada deve-se 
estender o milho no quintal e deixar secar para evitar a podridão dos 
grãos no celeiro e garantir também a conservação da semente para 
a próxima campanha.
• Conservação, depois de garantido que o grão/semente está seco 

deve tratar com insecticida disponível no mercado local para evitar 
o ataque por pragas no armazém.

Ainda para garantir uma boa conservação do grão/semente é                
preciso construir celeiros melhorados e isso pode ser com ajuda de 
extensionistas da agricultura.

Pós-colheita
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Pós-colheita


