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RESUMO: 0 objetivo deste estudo foi verificar a resposta do capim tanzania a fontes e doses de f6sforo
(P) no estabelecimento. 0 delineamento experimental foi 0 de blocos casualizados, quatro repeti96es, e
a parcela dividida. Na parcela principal foram alocadas aleatoriamente as doses de P (0, 50, 100, 200,
400 e 800 kg de P205/ha) e na subparcela as fontes de P (superfosfato triplo, superfosfato simples e 0
fosfato parcialmente acidulado). Houve resposta (P < 0,05) do capim tanzania ao P aplicado quanta a
produc;:ao de materia seca e f6sforo extrafdo pelas plantas, havendo varia90es em funyao de fontes e
doses. As fontes mais eficientes foram 0 superfosfato triplo e 0 simples que foram iguais entre si (P >
0,05) e superiores (P < 0,05) ao fosfato parcialmente acidulado.

PALAVRAS-CHAVES: superfosfato triplo, superfosfato simples, fosfato parcial mente acidulado,

gramrnea forrageira.

EFFECT OF SOURCES AND LEVELS OF PHOSPHORUS FOR THE ESTABLISHMENT OF Panicum
maximum CV. T ANzAN lA

ABSTRACT: The objective of this experiment was to study the effect of sources and levels of P for the
establishment of the grass tanzania in a randomized block design, four replications, with main plots
containing six levels of P (0, 50, 100, 200, 400 e 800 kg P205/ha) and split-plots containing the
sources (single and triple superphosphates and partially acidulated phosphate). There were effects (P <
0.05) of the P fertilizers, as shown by increased dry matter production and P extracted by plants, existing
variations associated to sources and levels. The best results were obtained with single and triple
superphosphates that had similar effects (P > 0.05) and were better (P < 0.05) than partially acidulated

phosphate.

KEYWORDS: Triple superphosphate, single superphosphate, partially acidulated phosphate, Guinea

grass.

sujeito a fixa9ao no solo, reduzindo a sua
disponibilidade para as plantas. Outras fontes
alternativas sao os fosfatos parcialmente
acidulados, que podem fornecer inicialmente uma
fonte soluvel de P J e ao mesmo tempo conservar
caracterfsticas desejaveis, ou seja, Gusto menor e
efeito residual major (FENSTER e LEON, 1982).

a objetivo do experimento foi verificar 0 efeito
de fontes e doses de P no estabelecimento do
capim tanzania.

INTRODUC;Ao
A defici~ncia de f6sforo (P) nos solos de

Cerrado e generalizada, 0 que limita
acentuadamente 0 estabelecimento e a produc;:ao
das pastagens cultivadas (WERNER et al., 1967;
GOMIDE et al., 1986; CORR~A et ai" 1996), Para
a correc;:ao dessa deficiencia existem fontes
solllVeis de P que sac mais eficientes, mas tern
custo elevado devido ao processo de
industrializac;:ao, alem de que pane do Pesta
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passou de 3 para 7 ppm na camada de 0 -10 cm,
a produ9ao da testemunha foi ainda relativamente
baixa, mostrando a importAncia do P no
estabelecimento dessa especie neste solo.

0 superfosfato simples e 0 triplo apresentaram
lEA semelhantes em todas as doses, porem
superiores (P < 0,05) ao fosfato parcialmente
acidulado ate a dose de 400 kg de P205 total. 0
lEA do fosfato parcialmente acidulado em rela9ao
a essas duas fontes foi de 2,6; 54,0; 62,1 e 98,0
%, respectivamente para as doses de 50, 100,
200, 400 e 800 kg de P205 total, com media de
fndice de 57,1%.

Quanto ao P extrafdo pelas plantas (Figura 1 B)
tambem se observa equivalencia (P > 0,05) entre
as fontes mais soluveis em todas as doses; sando
0 fosfato parcialmente acidulado inferior (P <
0,05), com a diferen9a acentuando com 0
aumento das doses. Este Jato esta diretamente
associ ado com 0 P disponfvel no solo (Figura
1 C). A equivalencia entre 0 superfosfato triplo eo
simples deve-se ao Jato da quantidade de P
soluvel em agua aplicada par ha, tar sido a
mesma para as duas fontes; e tambem porque 0
posslvel efeito do Ca e S do superfosfato simples
provavelmente nao ocorreu, devido ao nfvel
elevado de calcario e sulfato de amOnia utilizado
no experimento. No caso do fosfato parcialmente
acidulado, a menor eficiencia se deve ao Jato de
que apenas metade do P total dessa fonte ser
soluvel em acido cftrico e apenas 5% em agua.

MATERIAL E METODOS
0 experimento foi executado em Latossolo

Vermelho Amarelo, Alico representativo dos solos
de cerrado da regiao de Sac Carlos, SP, que
apresentava tear original de P de 3 ppm (resina).
0 delineamento experimental foi 0 de blocos
casualizados, quatro repetic;:6es, e a parcela
dividida. Na parcela principal foram alocadas
aleatoriamente as doses de P (O, 50, 100, 200, 400
e 800 kg de P205/ha) e na subparcela (2 m x 5 m)
as tres fontes de P (supertosfato simples -P205
total -19%, P205 soluvel em aQua -16%,
superfosfato triplo -P205 total -46,5, P205
soluvel em aQua -40% e 0 fosfato parcialmente
acidulado -P205 total -24%, P205 solUvel em
acido citrico a 2% com 12%, P205 solUvel em

aQua -5%).
Foi realizada a calagem ( 4 Vha), em duas

aplicac;:6es iguais, antes e ap6s a arac;:ao. Ap6s
seis meses foram aplicados os tratamentos com
P, juntamente com uma adubac;:ao basica
equivalente a 25 kg de N, 25 kg de K20 e 30 kg
de FTE Br 12/ha, que foram incorporados com
enxada rotativa na profundidade de 0 -10 cm, e
em seguida feita a semeadura. Foram feitas duas
adubac;:6es em cobertura com sulfato de amOnio e
cloreto de potassic totalizando 80 kg de N, 100 kg
de K20 e 96 kg de S/ha.

A produc;:ao de materia seca total da parte
aerea foi avaliada 70 dias ap6s a semeadura em
area Util de 3 m2 / parcela. A forragem colhida foi
pesada e retirada uma amostra de 400 9 para
determinac;:ao do tear de materia seca e analises
do tear de P na forragem. Foi calculado 0 (ndice
de eficiencia agronomica (lEA) de acordo com
GOEDERT et al. (1986). Ap6s 0 corte, foram
retiradas 20 subamostras de solo par parcela na
profundidade de 0 -10 cm para determinac;:ao do P
disponivel, pelo metoda da resina trocadora de
ions (RAIJ & QUAGGIO, 1983). Os dados foram
analisados conforme delineamento proposto e
utifizou-se 0 procedimento GLM do SAS (SAS
1993) .

CONCLUSOES
1. 0 capim tanzania respondeu ao P

aplicado no estabelecimento, independentemente
da fonte, com os majores incrementos de
produCiao de materia seca da parte aerea ate a
dose de 200 kg de P205 total par ha;

2. As fontes mais eficientes de P quanto a
produCiao de materia seca da parte aerea foram 0
superfosfato simples e 0 triplo que foram iguais
entre si e superiores ao parcial mente acidulado,
que apresentou eficiencia media de 57,1 %;

3. Com relaCiao ao P extrafdo pelas
plantas, as duas fontes soluveis foram
equivalentes entre si e superiores ao fosfato
parcial mente acidulado em todas as doses.

RESULTADOS E DISCUSSAO
A produyao de materia seca total da parte aerea

e P extrafdo pelas plantas foram intluenciados (P
< 0,01) pelos efeitos principais de fontes, doses e
interayao fonte x dose. Verifica-se na Figura 1A
que 0 capim tanzania respondeu (P < 0,05) e de
forma acentuada ao P aplicado, com produyao
elevada sob adubayao em solo de cerrado de
baixa fertilidade. Embora a calagem tenha
aumentada a disponibilidade do P nativo, que


