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Demonstramos os resultados das medições de campo referentes às
perdas de nitrogênio frente às diferentes formas de adubação deste
elemento. A constatação feita, dependendo da fonte, a exemplo da ureia
aplicada a lanço frequentemente usada na região (Rio Verde-GO),
segundos estudos anteriores, contabilizou perdas de até 80%.
Assim, procuramos alertar o produtor quanto a respeito e como ele pode
manejar a cultura, a fim de evitar tal prejuízo. Na prática, especialmente
na safrinha, a ureia, por ser a fonte mais barata, é também a mais
utilizada.
Neste contexto, uma prática comum é sua aplicação a lanço. Devido à
predominância do plantio direto na região, essa condição é propícia à
constatação destas perdas por volatização. Como este fenômeno não é
visível e nem sempre reflete na cultura do milho, que tem a capacidade
de utilizar o nitrogênio de outras fontes, isso não é considerado, porém,
com o tempo pode-se levar à degradação do solo.
Se for utilizar a ureia como fonte de nitrogênio, a mesma deve ser
incorporada no solo e não aplicada a lanço. Nestes casos, o produtor
pode aumentar a quantidade de nitrogênio no plantio , usando fórmulas
com maior concentração de nitrogênio, como a 12-15-15 ou cultivadores
de plantio direto para fazer a incorporação pós-plantio.
Outra alternativa é trabalhar com produtos diferenciados, como o sulfato
de amônia, e fertilizantes nitrogenados especiais, que oferecem uma
redução de perda, porém, deve-se analisar a viabilidade desta utilização.
Convertendo em números, caso o produtor rural gaste R$ 2,00 por kg de
nitrogênio e utilize 100kg, com a aplicação incorreta poderá ter perdas
de até 80%, o mesmo terá um prejuízo de R$ 160,00 por hectare, fato
considerável, principalmente no período da safrinha

Aviso Legal
Para fins comerciais e/ou profissionais, em sendo citados os devidos
créditos de autoria do material e do Portal Dia de Campo como fonte
original, com remissão para o site do veículo: www.diadecampo.com.br,
não há objeção à reprodução total ou parcial de nossos conteúdos em
qualquer tipo de mídia. A não observância integral desses critérios,
todavia, implica na violação de direitos autorais, conforme Lei Nº 9610,
de 19 de fevereiro de 1998, incorrendo em danos morais aos autores.
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Conteúdos Relacionados à: Adubação
Palavras-chave: • Adubação • Nutrição Vegetal • GO • Embrapa Solos •
Manejo • Nutrição • Manejo Agricultura • Nutrição Vegetal
Notícias
|07/02/2011| Adubação fortalece a cultura da mandioca
|02/02/2011| Adubação parcelada para a cultura da batata
|14/12/2010| Bactérias do bem no cultivo da cana-de-açúcar
|13/12/2010| Reinoculação e adubação nitrogenada na soja: dois temas
recorrentes
|09/12/2010| Fósforo é essencial para o capim
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