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Piquete de tanzânia irrigados no período da seca

zeólitas
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Crespo

(1989)

mostrou,

em

Condução do trabalho
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experimento de vaso, que com o uso de 180g
um

O experimento foi conduzido em casa-de-

aumentou em torno de 130% da eficiência do

vegetação na Embrapa Pecuária Sudeste, em

uso e da extração de nitrogênio e da produção

São Carlos, SP. A aveia (Avena sativa L.) cv.
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Fergunson & Pepper, 1987).
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Os tratamentos foram aplicados na adubação

constante, para determinar o teor de água e

da aveia. A fonte de nitrogênio utilizada foi a

calcular a produção de matéria seca. A matéria

uréia

tratamentos

seca da parte aérea (MSPA) é a produção dos

adicionais com a aplicação das 2 doses de N

5 cortes, e a total (MST) é a soma de MSPA +

em

base do colmo + raízes.

(45%

N).

superfície

Houve

e

4

enterrada

a

5

cm

de

profundidade.

Analisou-se o teor total de N no extrato

Todos tratamentos receberam a adição

da digestão sulfúrica mediante determinação

calcário dolomítico para elevar V a 70%, 200

pelo método semimicro de Kjeldhal (Nogueira

-1

mg kg de P (superfosfato simples 18% P2O5);

& Souza, 2005). Foram calculadas a extração

150 mg kg-1 de K (cloreto de potássio 60%

de N e eficiência do uso pela relação:

-1

K2O); 0,5 g kg de B (ácido bórico 17% B); 1,5
kg-1

mg

de

Cu

(sulfato

de

100(Ntratamento-N testemunha)N aplicado-1

cobre

pentahidratado 25% Cu); 5,0 mg kg-1 de Fe
(ferro EDTA 5000 mg L-1); 3,0 mg kg-1 de Mn

Onde,

(cloreto

Ntratamento: quantidade de N extraída no

de

manganês

tetrahidratado

28%

Mn); 0,1 mg kg-1 de Mo (ácido molíbdico 48%
-1

tratamento X (mg);

de Zn (sulfato de zinco

Mo); e 5,0 mg kg

heptahidratado 22% Zn). Todos os nutrientes,

Ntestemunha: quantidade de N extraída pela
testemunha (mg);
Naplicado: quantidade de N aplicada no

exceto N e K, foram aplicados por ocasião da
semeadura. A quantidade total de N e K foi

tratamento X (mg).

parcelada em duas aplicações: semeadura, e
foram

Foram ajustadas equações de regressão

calculadas a partir dos resultados de Primavesi

para a produção de matéria seca e extração de

et al. (2001 e 2004).

N em função em função das doses de N, tipo

30
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A
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evapotranspiração
experimentais
quando

nutrientes

foi

reposta

adicionando-se

necessário,

por

granulometria e % de zeólita aplicada em

unidades

mistura com a uréia. Realizou-se o teste de

manualmente,

médias (Tukey a 5%) para diferenciação dos

perdida

água

às

para

refazer

a

índices de eficiência de uso.

umidade em 70% da capacidade de retenção
de

água

do

solo

(230

mL

kg-1).

Foram

Apresentação dos resultados obtidos

realizados cinco cortes das plantas, efetuados
a 10 cm da superfície do solo, quando 10%
das plantas iniciaram o alongamento do colmo
(os intervalos foram aproximadamente de 35
dias).

Ao

final

do

experimento

foram

coletadas a base do colmo e as raízes. A
matéria fresca da parte aérea, base do colmo e
raízes foi pesada e seca em estufa com
circulação forçada de ar a 65oC até peso

A Figura 1 representa a produção de
matéria seca total (A e B) e da parte aérea (C e
D) e extração de N (E e F) em função das doses
de N, tipo, granulometria e % de zeólita
aplicada em mistura com a uréia. Os melhores
resultados de MST, MSPA e extração de N
(34,0 g; 19,2 g; e 487,4 mg; respectivamente)
foram obtidos com as doses de 200 mg kg-1 de
N

em

mistura

com

59,8%

de

zeólita
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concentrada.

Os

benefícios

da

adição

do

mineral ao fertilizante podem ser confirmados
com a comparação com o tratamento padrão
(uréia enterrada a 5 cm), uma vez que estes
valores de MST e MSPA são equivalentes aos
obtidos com os obtidos com o tratamento de
200 mg kg-1 e melhores que os obtidos com
100 mg kg-1 (Figura 1 A e C). Os melhores

Conclusões
Os melhores resultados de produção de
matéria seca foram obtidos a dose de 200 mg
kg-1 de N em mistura com 59,8% de zeólita
concentrada (650 g kg-1 de estilbita). A melhor
eficiência de uso foi alcançada com o uso das
doses mais baixas de nitrogênio da uréia.

valores de MSPA, MST e extração de N com o
uso da zeólita natural foram obtidos nas doses
de 200 mg kg-1 de N em mistura com 67,2%
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Figura 1. Produção de matéria seca total (A e B) e da parte aérea (C e D) e
extração de N (E e F) em função das doses de N, tipo,
granulometria e % de zeólita aplicada em mistura com a uréia.

5

6

Produção de matéria seca, extração e utilização de nitrogênio em aveia adubada com uréia em mistura com zeólita

Tabela 1. Eficiência do uso de N pela aveia em função das doses de N, tipo, granulometria e % de
zeólita aplicada em mistura com a uréia.

Médias seguidas por letras minúsculas diferem entre si na vertical e por letras maiúsculas na horizontal (Duncan p<0,05).
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