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COMUNICADO
TECNICO

INOCULACAo DE ALFAFA (Medicago sativa L.) - FIXACAo BIOLOGICA
DO NITROGENIO

o nitrogenio e urn elemento de decisiva importancia para 0 homem, uma vez
que constitui parte das moleculas que formam a base de sua sobrevivencia - DNAe
RNA,responsaveis pelo armazenamento e pela transferencia de informa<;6esgeneticas.
Ainda, e elemento chave requerido na forma<;3.odas proteinas, indispensaveis
mensageiras, receptoras, catalisadoras e componentes estruturais das celulas vegetais
e animais. Smil (1997), em seu trabalho sobre a popula<;3.odo mundo e 0 nitrogenio,
afirma que a especie humana, atualmente, tern demandado muito fertilizantes
nitrogenados e que sua distribui<;3.ono mundo ja tern sido alterada de maneira
dram<itica,e as vezes ate perigosa.

Dessa maneira, tem-se tornado urn desafio as institui<;6es de pesquisas
agrarias buscar tecnologia para aumentar a produ<;3.ode alimentos, procurando
reduzir ou mesmo abolir a aplica<;3.ode nitrogenio mineral ao solo, para as plantas.
Dentre as alternativas, a fIxa<;3.obio16gica do nitrogenio e viavel e trata-se de urn
processo pelo qual organismos vivos conseguem aproveitar 0 nitrogenio atmosferico,
incorporando-o a biosfera. Exemplo bastante ilustrativo da viabilidade dessa simbiose
foi 0 trabalho desenvolvido pela Embrapa Cerrados, Planaltina, DF, no qual se
mostrou que a inocula<;3.oda soja (Glycine max (L.)Merril) com Rhizobium japonicum
dispensou totalmente 0 nitrogenio mineral para a cultura, reduzindo
signifIcativamente os custos de produ<;3.oe viabilizando seu cultivo na regi3.o dos
Cerrados do Brasil (Vargas et al., 1982).

A alfafa, como as demais leguminosas, tern a capacidade de suprir as suas
exigencias em nitrogenio, por meio da fIxa<;3.osimbi6tica deste nutriente por bacterias
aer6bicas da especie Rhizobium melilotti. Inumeros trabalhos, conduzidos em diversos
paises, mostraram que a quantidade de nitrogenio fIxada simbioticamente pela alfafa
pode variar entre 126 e 332 kgjhaj ano, 0 que e sufIciente para seu desenvolvimento
e produ<;3.ode forragem.
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a processo de aproveitamento do nitrogenio atmosferico pela biosfera e restrito
a alguns microrganismos procariontes (organismos sem nucleo celular distinto),
encontrados nos ambientes terrestres, em algumas bacterias dos generos Rhizobium,
Beijerinckia, Spirillum e outras.

Em ambientes aquaticos, as algas azul-esverdeadas, como Anabaena e Nostoc,
bem como algumas bacterias anaer6bicas, como Rhodospirillum e Klebsiela, tambem
realizam a fIxa<;ao do nitrogenio atmosferico, mas de maneira pouco efIciente.
Entretanto, em termos de importancia agricola, 0 principal sistema de fIxa<;ao
bio16gicado nitrogenio e a simbiose Rhizobium-Leguminosae.

Nao existem estirpes de Rhizobium melilotti nativas nos solos, capazes de
nodular a alfafa. Diante desse fato, 0 sucesso da inocula<;ao da bacteria as sementes
dessa leguminosa forrageira ocorrera com 0 uso de estirpes efIcientes, que tenham as
seguin tes caracteristicas:

capacidade de adapta<;ao as condi<;6esdo solo e do clima da regiao;
capacidade de forma<;ao de n6dulos e de fIxa<;aode nitrogenio em todas
cultivares de alfafa adaptadas a regiao; e
alta capacidade de sobrevivencia no solo e de competi<;ao com outras
estirpes.

Na regiao Sudeste do Brasil, as cultivares de alfafa "Crioula", "Florida - 77" e
"P3" sao as recomendadas por Rassini (1998), com semeadura no outono-inverno.
Dados dessa informa<;ao, obtidos durante oito anos de pesquisa, revelaram que a
estirpe SEMIA-116 apresentou excelentes nodula<;6es, bem como nao se observou
defIciencia do mineral (colora<;ao amarelo-palido da alfafa) nas cultivares, que
apresentaram niveis de 20 a 24% de protein a bruta durante 0 transcorrer da pesquisa.
Essa estirpe e oriunda dos Estados Unidos e foi inicialmente pesquisada no Brasil pelo
INSTITUTODE PESQUISASAGRONOMICAS(IPAGRO) no Rio Grande do SuI, que a
enviou ao CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA (CENA) da
UNIVERSIDADEDE SAGPAULO(USP),que realizou os primeiros testes com a SEMIA-
116 em alfafa na regiao Sudeste.

Deve-se salientar que 0 processo de simbiose da estirpe SEMIA-116 com as
cultivares de alfafa recomendadas ocorre logo ap6s a emergencia das plantulas, como
se pode observar na fotografia abaixo:



Raizes de plantulas de alfafa, cv. "Crioula",com n6dulos de
Rhizobium melilotti, estirpe SEMIA-116.

Ha diversas formas de inocular na semente de alfafa as estirpes de Rhizobium
melilotti. 0 veiculo da estirpe e 0 inoculante, que basicamente e constituido por
"turfa" (solo organico de cor escura) esterilizada, em que e infectada a estirpe
recomendada.

Carvalho et al. (1992), para 50 kg de sementes de alfafa, recomenda 0
seguinte processo: dissolver 2,5 kg de goma arabica em 5 L de agua destilada e
deixar amomar; adicionar 500 g do inoculante e agitar ate homogeneizar a mistura;
colocar as sementes de alfafa e deixar secar a sombra. Por sua vez, 0 metodo da
peletiza~ao,desenvolvidope10saustralianos com a finalidade de aumentar a eficiencia
da inocula~ao, e descrito da seguinte maneira por Nuemberg et al. (1990): preparar
1,5 L de solu~ao aderente (agua a~ucarada na re1a~ao 1:1, goma arabica a 40%,
celofas a 5%); deixar esfriar para uso posterior; misturar 0 inoculante (80 g para 10
kg de sementes) a solu~ao aderente; derramar a suspensao sobre as sementes
agitando-as ate que todas estejam umedecidas; adicionar 0 material para
recobrimento (6 kg de calcario fino), ate que as sementes estejam cobertas e
separadas uma das outras.

De maneira mais simples, Rassini (1998) utilizou durante a semeadura apenas
o inoculante infectado pe1aestirpe recomendada (SEMIA-116),na propor~ao de 200 g
para cada 20 kg de sementes de alfafa e, a seguir, aplicou uma solu~ao aderente
(agua e a~ucar na rela~ao 1:1), agitando ate que todas entrassem em contato com a
solu~ao. Esse processo simples, bem como os demais, sao eficientes, desde que bem
realizados.

Ap6s a inocula~ao, as sementes devem ser semeadas imediatamente, ou no
maximo semear no dia seguinte, desde que armazenadas em local fresco e a sombra.
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Toda cultura necessita de insumos agricolas para expressar seu potencial de
produc;ao. Dentre esses, os defensivos ou agrot6xicos (inseticidas, fungicidas,
nematicidas, herbicidas e outros), quando necessarios, devem ser utilizados com
recomendac;oes agronomicas.

De maneira geral esses produtos nao afetam a eficiencia do Rhizobium em
simbiose com as leguminosas, com excec;aode alguns fungicidas mercuriais, como a
neantina e a mercapacine, que saDletais a bacteria.

Porem, mesmo alguns produtos perigosos (inseticidas sistemicos), como 0
Furadan, 0 Temik e 0 Thimet, nao afetaram 0 aproveitamento do nitrogenio
atmosferico pela simbiose Rhizobium-Leguminosae (Vargas et al., 1982).

Para a alfafa, em nossas condic;oes, durante oito anos de pesquisa, nao houve
necessidade de aplicac;ao de inseticidas e fungicidas, uma vez que pragas e doenc;as
nao afetaram a produtividade de forragem. Da mesma forma, alguns herbicidas como
o glifosate, usado para manejo de plantas daninhas, e 0 imazetapyr em p6s-
emergencia na cultura nao afetaram a inoculac;ao (SEMIA-116)da alfafa cvs. "Crioula",
"Florida-77" e "P3" (Rassini, 1998).

o inoculante pode ser adquirido em casas comerciais especializadas em venda
de sementes ou produtos agropecuarios. No caso da SEMIA-116, nao se encontrando
inoculantes com essa infecc;ao,pode-se entrar em contato com 0 CENAem Piracicaba,
SP (Av.Centenario, 303 - Fone: (019)-4294640), que, por meio de encomenda, fornece
o produto infectado pela estirpe.

Observar, na aquisic;ao do inoculante, 0 prazo de validade impresso na
embalagem, bem como guarda-Io em geladeira (uso nao imediato), ou entao em local
fresco e escuro. Tambem e recomendado, ao se adquirir 0 inoculante, verificar 0
acondicionamento, ou seja, se 0 recipiente possui isolamento termico (tipo isopor), 0

que da maior seguranc;a quanta a qualidade do produto. A embalagem, ap6s aberta,
deve ser toda utilizada, mas se ocorrerem sobras, estas devem ser bem
acondicionadas, fechando bem 0 recipiente, para que a turfa nao perca umidade.

A imporUmcia do processo de simbiose em alfafa e tao grande que se recomenda
a destruic;ao de culturas em que esse processo nao tenha ocorrido. Essa
recomendac;ao e baseada no fato de a alfafa ser exigente quanta ao nitrogenio (20 a
25% de protein a bruta), com alto dispendio na aplicac;ao desse elemento na forma
mineral, inviabilizando economicamente 0 cultivo dessa importante leguminosa.
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