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RESUMO: 0 objetivo deste estudo foi verificar 0 efeito residual de doses de f6sforo (P) sabre a
produ9ao de materia seca (PMS) e tear de P em quatro cultivares de Panicum maximum, ap6s urn e
dais anos da sua aplica9ao. 0 delineamento experimental foi 0 de blocos casualizados, tres
repeti90es, 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 forrageiras: BRA-007102 (T21),
TanzAnia, Vencedor e Momba<;a. Para PMS foram considerados dais anos de avalia<;ao, sendo 0
primeiro (P1) a media dos cortes 2 a 9 e 0 segundo (P2) a media dos cortes 10 a 12, e para 0 tear
de P apenas P1. Houve efeito residual das doses de P no P1 evidenciado pelo aumento (P < 0,05)
no tear de f6sforo das quatro forrageiras e no P2 pelo aumento (P < 0,05) da produ<;ao de materia

seca, sendo este efeito crescente com 0 aumento das doses de P.

PALAVRAS-CHAVES: BRA-0071 02 ,Doses de f6sforo, capim Tanzania, Momba<;a, Vencedor.

RES:DUAL EFFECTS OF PHOSPHORUS FERTILIZER IN THE PRODUCTION AND
, CONCENTRATION OF P IN FOUR VARIETIES OF Panicum maximum.

ABSTRACT: The objective of this experiment was to study the residual effect of levels of P in four
varieties of Panicum maximum. after the first and the second year of its application. The
experimental design was a randomized block, three replications, with the main plot containing six
levels of P (0. 50, 100, 200, 400 e 800 kg P205/ha) and the split plot containing the varieties:
TanzAnia, Mombaya, Vencedor and BRA-007102 (T21). Two years of evaluation were considered for
dry matter production: the first (P1) the average of the second through nineth cuttings, and the
second (P2) the average of tenth throught the twelfth cutting. The concentration of P in the plant
was considered only for P1. There was an increase (P< 0.05) of the P concentration in the plant with
increasing levels of P fertilization during P1. During P2 the effect (P < 0.05) of the levels of
fertilization was an increase of dry matter production, and this effect increased with level ofP.

KEYWORDS: BRA-0071 02 ,Levels of phosphorus, grass Tanzania, Mombac;a, Vencedor.

maximum. ap6s urn e dois anos da sua

aplicayao.

MATERIAL E METODOS
0 experimento foi conduzido em Latossolo

Vermelho Amarelo, Alico, cujas caracter!sticas
qufmicas, preparo de solo, corre9ao e
aduba90es basicas estao relatadas em CORR~A
et al. (1996). 0 delineamento experimental foi 0
de blocos casualizados, tr~s repeti90es, 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 (2m x 20m) as forrageiras: BRA-
007102 (T21), Tanzania, Vencedor e Momba9a.
Foram realizados onze cortes ap6s 0
estabelecimento, cuja condu9ao e a mesma
descrita em CORR~A & FREITAS (1997).

INTRODUQAO
A deficiencia de f6sforo (P) nos solos

brasileiros, entre eles os Latossolos, e
generalizada. Nesta situayao, a adubayao
fosfatada e considerada de vital importAncia
para garan!ir 0 estabelecimento, qualidade de
forragem ~ a produtividade da pastagem

(GOMIDE et, al., 1986).
Todavia, 0 adubo fosfatado soluvel aplicado

ao solo e rapidamente adsorvido aos compostos
de Fe, AI 9 minerais de argila, podendo ficar
parte como reserva no solo, na forma de P labil,
com efeito residual sobre as produCfoes

subsequentes das plantas.
0 experimento teve 0 objetivo de verificar 0

efeito residual de doses de P na produCf8o e tear
de P em quatro cultivares de Panicum



ForragicuItura 161

Para a analise dos dados de produc;:ao de
materia seca foram considerados dois anos: no
primeiro foi considerado a media de produc;:ao
obtida nos cortes de 2 a 9, e no segundo ano, a
media dos cortes de 10 a 12. Ap6s cada corte no
perfodo "das aguas" foi feita adubac;:ao com 0
equivalente a 80 kg de N e 100 kg de k20/ha.
Alem da calagem realizada antes do plantio (3,0
Vha), foi feita uma reaplicac;:ao durante ''as
secas" (1,5 Vha). Na analise do teor de P na
forragem foi considerada apenas a media dos
teores dos cortes de 2 a 9. Ap6s um ano da
aplicac;:ao das doses de P foram retiradas
amostras de solo, na camada de 0 -10 cm para
determinac;:ao do P disponfvel pelo metodo da
resina trocadora de Ions (RAIJ & QUAGGIO,
1983). Os dados foram analisados utilizando-se
0 procedimento GLM do SAS (SAS 1993).

aplical;:ao, que apesar da absorl;:ao pelas plantas
e/ou fixal;:ao pelo solo manteve-se ainda elevado
(Figura 1 B).

CONCLUSOES
1. Houve efeito residual crescente com 0
aumento das doses de P no primeiro ano de
avalia9ao, evidenciado pelo aumento do teor de
P na forragem das quatro cultivares; para a
produ9ao de materia seca da parte aerea, este
efeito foi mais acentuado no segundo ano ate a
dose de 200 kg de P205 por ha.
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Quando se estudou 0 desdobramento da
intera~ao dose x ana, ou seja, ana dentro de
doses, verificou-se tambem que, nag doses 0, 50
e 1oO kg/ha ocorreu redu~ao (P<0,05) de
produ~ao em rela~ao ao primeiro ana, 0 que nao
ocorreu (P>0,05) com as doses mais elevadas
de P, pais estas proporcionaram major efeito
residual mantendo-se 0 nfvel de produ~ao das

plantas.
Embora a resposta ao P residual nao tenha

sido acentuada no primeiro ana em termos de
produ~ao, (Figura 1 A) pais as plantas atingiram
a produ~ao pr6xima da maxima apenas com 0 P
nativo, houve resposta em termos de tear de P
na forragem (Figura 1 B), onde ocorreram
incrementos (P < 0,05) de 0,11 a 0,22 % de
acordo com as doses de P aplicadas. Este
incremento esta de acordo com 0 P residual
disponfvel determinado no solo ap6s urn ana da


