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RESUMO

OLIVEIRA, Ana Kassia Ribeiro.

MASSAI
curso em Zootecnia)

TO.

Objetivou-se com o presente trabalho
-1

N e 100 Kg-1

. O delineamento foi

inteiramente casualisado
arranjo

para a dose de 100 kg-1 N
(MSDT) e

A m
foram influenciadas pelas doses

material morto (%MM), onde para %CO e %MM surtiu efeito no aumento na dose de
100 kg-1 N

, e a %LF

apresentou melhores resultados para a menor dose 40 kg-1 N
-1

96,24.

, onde

resultou em aumento na
dose de 100 kg-1

Palavras chaves:

As

ABSTRACT

OLIVEIRA, Ana Kassia Ribeiro. USE OF AGRICULTURAL UREA SLOW
LIBERATION COMBINED WITH DOSES OF NITROGEN IN PRODUCTION
MASSAI GRASS.

em Zootecnia)
TO.

The experimente was conducted on 16 December 2015 to 29 January 2016.
The objective of this research was to evaluate the fonts (urea agricultural and urea of
slow liberation) and doses (40 kg-1 e 100 kg-1 de N). The delineamento was
casualisado entirely with four treatments and three repetitions in outline of factorial
arrangement 2 x 2 with two variation sources: doses and fonts of nitrogen. It was
accomplished evaluations of productive characteristics as the agronomic and
structural characteristics. The rest period went smaller for the dose of 100 kg-1 N
with period 35 days. The Mass dries available total and mass dries of sheet to foliate
they were not influenced by the doses and sources of nitrogen, the relative value of
sheet to foliate, stem and dead material, where for stem and dead material had effect
in the increase in the dose of 100 kg-1 N with medium values of 11,37 and 3,51
respectively, and the sheet to foliate it presented better results for to smallest dose
40 kg-1 N with medium value of 96,24. The relationship leafs stem had significance
for dose of nitrogen 40 kg-1, where it presented medium value of 62,62. The tillers
density resulted in increase in the dose of 100 kg-1 of N with medium value of
1.975,5. The fonts of nitrogen urea of slow liberation and agricultural urea didn't go
decisive factor to increase of production of dry matter, in that sense the dosage of
nitrogen produces more answers in the characteristics of the morphologic
components as well as in the structural characteristics of the plants.

Key words: urea, urea slow liberation, doses nitrogen.
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1.

ior parte em pastagens,
devido seu

quando comparado a sistemas que possuem

altos gastos com insumos, e apesar de serem de baixo custo

mesma pode

incrementar

. No

entanto,
respeito do manejo de forragens. Segundo a Embrapa (2014) 50% das
pastagens encontra-se
que

devem decrescer, acarretando na necessidade de intensifica-las
suas

necessidades.

qualidade. Dentre os nutrientes mais exigidos pelas plantas destaca-

,

de essencial paras as forragens, o mesmo pode ser utilizado
estrategicamente para a
ferramenta para obter maiores produtividades. A

permite

(Abreu; Monteiro et
al.,1999; Nastaro, 2012).
Dentre os fertilizantes nitrogenados encontra-

ia,

devido,
custo quando comparado ao sulfato d

utilizado como fonte

de nitr
possui, entretanto,

grandes perdas

erda do nutriente no solo
(Martha;Trivelin; Corsi 2009).
grandes perdas da

se faz necessidade a busca de novas

para as plantas podendo resultar maior

produtivas e estruturais. Dentre as fontes menos usuais destaca-se

de

de forma gradativa,

pelo tipo de cobertura como foi verificado por (Mota, 2013) que observou

v

com 7% a 8%.
ia protegida ter apresentado resultados
explorada

pastagem

, diferentemente da
evidenciou

cobertura em cultura de milho (Pereira, 2009).

presente trabalho objetivou avaliar a resposta das caract
de (40 kg-1 e 100 kg-1 de N).

2.

2.1 PASTAGENS NO BRASIL

feita principalmente em pastagens, devido
quando comparados a sistemas de confinamento
(Lopes et al., 2005; Neumann et al., 2005; Maya, 2003;). Dessa forma agrega
produtividade por
Flores et al., 2008). Apesar das pastagens representarem como ponto

realizadas de forma inadequada,

, e dentro do manejo de

pastagem enquadra-se, a

do solo, fornecimento de macro e

micro nutriente e manejo de forrageiras. E c
nutrientes presentes no solo e d

, 50 % das

pastagens no Brasil se encontram

dados

da (Embrapa, 2013).
17,37%, e pastagem
plantadas de 33,74 %, e outras culturas utilizadas para a agricultura representam
46,14% (IBGE, 2007), nesse sentido o reflexo do aumento de pastagens plantadas

,e

na
destaca-

spp. e

(P.
maximum e P. infestum).
O capim Massai foi desenvolvido pela Embrapa (Campo Grande/MS). Essa
possui

e

pelos curtos, a bainha apresenta alta densidade.

hectare por ano.

(Herbert

Vilela, 2012). O capim Massai na fase de estabele

de 39% e

de 237 kg por hectare

em solos arenosos (Volpe
et al., 2008).
2.2

A
de microrganismos presentes no solo, dando origem a

o

rompido

l

(Ferri G. M. 1985).
ocorrida pelas plantas nas formas de nitrato de

(Nastaro, 2012). Desta forma o

exigido em todas as fases de desenvolvimento das mesmas (Abreu; Monteiro et
al.,1999).
2.3 A

stabelece forte impacto
quanto ao manejo de pastagens.
mina foliar,
pois esse elemento

maior valor

nutritivo e menores quantidades de carboidratos estruturais celulose, hemicelulose e
pectina (Paciullo, 2002). A

ligada
mais

(meristema intercalar), ou seja, local de alongamento celular, dessa forma a
-se um aumento considerado desse

(0,150,300 e 450 kg-1 N) verificou que a

al.,(2008)
medida que houve a

o mesmo apresentou maiores
(300 kg-1 N), e o mesmo efeito
.P
ao

maior crescimento da planta e ao processo de alongamento de colmo. O material
-1

N) apresenta maior valor, no entanto,

(Brancio et al., 2003).

mesmo pelas plantas, podem
ocorrer respostas negativas quanto ao seu desenvolvimento. U
a
(Martha;Trivelin;
-1

Corsi, 2009)

de N-

implicaram
2

2.4

folha/ m2

NITROGENADA E DENSIDADE POPULACIONAL DE PERFILHO

pasto, onde o seu surgimento e
a sua mortalidade, pode influenciar a estrutur
seca, pois o mesmo
pode ser otimizada pela densidade de perfilho, pois esta re
principalmente pelo crescim

mina foliar.

o que lev
um novo perfilho, ou seja,
densidade de p
(2008) verificaram

, Alexandrino et al.,

odutivos, vivos e mortos durante as
possuem
sendo adubados co

-

na estrutura ao serem
Fagundes et al.,

(2006)

necessidade de

ra o

seu desenvolvimento, uma vez que constatou maior densidade populacional de

2.5

qualidade das forragens, e esse atributo es

que

disponibiliza esse nutriente. Dentre os fertilizantes que c
(N)

comumente utilizada, devido seu baixo custeio e
chegando a ter 45% de N. No entanto, sofre

urease. Essas
ainda pior em ambientes
em climas quentes, pois favorecem a perd
Apesar do

.
ia quanto

assim ela incrementa

de forra

perdas no solo, mesmo
. Gimenes et al.,

(2011)
ram
O uso de 200 kg de N por hectare resultou na
seca

de percentagem na massa

s pastejo.

pois segundo Costa pinho et al., (2009) constatou um crescente aumento da
o como fonte desse nutriente
ia. O
reia,

2.6

revestidos,

eis revestidos. Essas

presentes no solo, em que a atividade

como foi evidenciado por Lanna et al., (2010),

,

microrganismos presentes no solo.
Uma

das

formas

de

fertilizantes

inibidores

NBPT

(N-(n-butil)

onde os mesmos possibilitam maiores teores de N nas folhas de milho quando

2014). Entretanto alguns inibidores como a ureaseresultados no que diz respeito

do trigo como

evidenciado por (Prando et al., 2012).

pos de

te
ia.

a

imediata

o processo
cobertura.

pelo tipo de recobrimento, (Mota, 2013) verificou que

gradativa do nutriente. Breda et al. (2010)
-se um retardamento nas perdas de nitrog

ao

ia comum.
Sabendo-

sponibilidade do

densidade de perfilhos.

, e se essas

3. MATERIAL

3.1 L

O experimento foi realizado

de corte na

Univers

ootecnia,
-TO., l

relativa
O experimento iniciou-se no dia 16 de
dezembro de 2015 e encerrou-se em 29 de janeiro de 2016.
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Figura1experimental de dezembro de 2015 e encerramento em Janeiro de 2016.

3.2 D
2

de capim Massai, foram demarcadas doze parcelas
2

. E cada parcela foi representada como

, e foram usados canos de PVC

em cinco linhas na horizontal, e

o cano, e os

Figura 2-

chuva

, por um
3

60 minutos, com

por hora. Na figura abaixo demonstra os dias que choveram no
com dados do (INMET).

Figura 3-

Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualisado
(DIC)

, fatorial 2 x 2, onde foi avaliado duas
,
-1

e 100 kg-1 de N
-1

UCC-

de N;

-1

UCC-

de N;
-1

ULL-

N;

-1

ULL-

N.

Figura 4-

3.3- A

e

fosfatada P2O5 (50 kg por hectare)
K2O
durante o per
. A tabela 1 demonstra

no

Tabela 1- Quantidade de nitrog
Fontes adubos

g-1

Kg
100
40
100

9 m2

Quantidade
Kg-1 ha

200
80
311

222,22
88,88
333,33

40

124

137,77

-1

%
45
29

Figura 5-

3.4 A

-

realizado

planta.
foi realizada no ponto que representasse o ponto
1 x 0,6 m ( 0,6 m2), com o

da amostragem foi utilizado um quadro

do solo de 17. A
.

Era

aproximadamente 200g para
dessa for

mina foliar, colmo e material morto, As

amostras foram secas em es

horas,

ss
total. A

2

de solo (ALEXANDRINO

et. al., 2005).

de:

folha colmo,

porcentagem dos componente
taxa de crescimento cultural (kg-1

,
-1

dia-1) e densidade de forragem

cm-3).
A densidade popula
contagem de
amostragem utilizou-se um quadro de 0,15 m2 para a contagem dos perfilhos.
Os dados foram

delineamento

inteiramente casualizado

realizadas a 5,0% de

4.

As font

f 0,85) como

-1

. Apesar de o capim ter

altura acima do desejado

-1

, onde o (PD) foi superior para

de N. Essa

luminosidade. O in

como um todo, fazendo com que se chegue

rapidamente (Tabela

2).
Tabela 2-

)

37,13 Aa

5

41 Aa
de letras

37,1 Aa 40,2 Aa
35 Ba

38 Aa

0,84

41 Aa
35 Ba
s iguais nas linhas

fontes (3UC e 4ULL),1probabilidade (5%), 2
3
UC4
ULL5
Doses

0,69

0,85

23,44

(P>F)
(P>F) para as
;

de
. Apesar da MSDT
comportamento de aumento de 487 kg-1 de MSDT na dose de 40 kg-1 de N. Esse

perdas

total de 3.015 kg usando
ltado ter sido mais expressivo
do que evidenciado no presente trabalho, tem-se a considerar que o presente

A
, entretanto evidenciou
de 100 kg-1 N houve maior quantidade de colmo, devido ao maior desenvolvimento
da planta e alongamentos de colmo promovendo. Segundo Silva et al, 2011 a

.
A

(MSMM) foi significativa para as doses de
novas
, que para a dose de 100 kg-1 N,

folha

quantidade de material morto, aferindo valores de 108,08 kg/ha contra 23,29 kg para
a dose de 40 kg-1 N,

Martuscello et

al., (2006
aumento do material morto (Tabela 3).
Tabela 3colmo (MSCO), massa seca de material morto (MSMM).
3

4

UC

MSDT (kg-1 ha-1)

1

ULL

P-valor

2

CV (%)

40

100

40

100

Doses

Fonte

DxF

2.974 Aa

2.668 Aa

3.105 Aa

2.618 Aa

0,34

0,92

0,82

24,08

-1

-1

2.566 Aa

2.476 Aa

2.512 Aa

2.696 Aa

0,89

0,82

0,71

24,47

-1

-1

67 Ba

367 Aa

95 Ba

322 Aa

0,001

0,87

0,51

43,09

-1

-1

35 Ba

130 Aa

11 Ba

85 Aa

0,003

0,14

0,63

55,18

MSLF (kg ha )
MSCO (kg ha )
MSMM (kg ha )
5

fontes (3UC e 4ULL),1probabilidade (5%), 2
3
UC4
ULL5
Doses

;

imiram
para as fontes e doses de

entretanto houve result
entagem de colmo (pr >f 0,0008) e
porcentagem de material morto (pr >f 0,0027). Os resultados em porcentagem foi de
que apresentou maior
, na dose de 40 kg-1, resultando valor de (96,24%). Essa resposta foi em
componentes: colmo e material morto.
Qu
foliar, como verificado por
cio et al., 2008, onde verificou

virtude da maior quantidade do

(Tabela 4).
Tabela 4- Porcentagem de lamina foliar (%LF), porcentagem de colmo (%CO), porcentagem de
UC
40

ULL
100

40

100

Doses

Fonte

DxF

0

0,19

0,1

2,22

%LF

96,49 Aa 83,22 Ba 95,99 Aa 86,98 Ba

%CO

2,16 Ba

12,44 Aa

3,54 Ba

10,31 Aa

0,0008

0,82

0,31

39,36

%MM

1,34 Ba

4,33 Aa

0,46 Ba

2,7 Aa

0,002

0,07

0,55

47,48

F/L

97,06 Aa

7,37 Ba

29,19 Aa

8,81 Aa

0,05

0,21

0,19

120,22

(P>

5
3

4

1

fontes ( UC e ULL), probabilidade (5%),
3
UC4
ULL5
Doses

2

;

, taxa de crescimento cultural (TCC) e densidade
entre as fontes e doses de
. Segundo Martha;Trivelin; Corsi
cobertura de m2

2

-NH3

influenciada

houve maior densidade de perfilho na dose de 100 kg-1

A taxa de crescimento cultural (TCC) e densidade de forragem (kg-1 MS cm3)

ocorrendo efeito das mesmas e esse efeito devetal.
-3

-1

Tabela 5- Densidade (kg Ms cm ), taxa de crescimento cultural (TCC kg
-2
-2
-2
populacional de perfilho (DPP perfilho m
m )
UC

-1

dia ), densidade

1

ULL

P-valor

2

CV (%)

40
Densidade
71,4 Aa
(kg MS cm-3)
TCC
65,1 Aa
(kg MS ha-1dia-1)
DPP
1.162,2 Ba
(perfilho m-2)
IAF (m-2 m-2)

6,2 Aa

100

40

100

82,2 Aa

65,1 Aa

84,2 Aa

0,16

0,83

0,67

22,2

84,9 Aa

63,9 Aa

88,7 Aa

0,06

0,9

0,81

22,9

1.975,5 Aa

1.564,4 Aa

1.975,5 Aa

0,002

0,18

0,18

14,4

7,6 Aa

6,2 Aa

7,4 Aa

0,18

0,82

0,98

24,1

5

fontes (3UC e 4ULL),1probabilidade (5%), 2
3
UC4
ULL5
Doses

Doses Fonte D x F

, nas linhas,
, nas linhas,
;

5.

As diferentes fontes e doses
nas

para as
.

ria seca, nesse
sentido a dosagem de

dos
plantas.
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