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EFEITO DE DIFERENTES NíVEIS DE NITROGÊNIO r l:RRIGAÇÃO NO RENDH1ENTO DA CANA

DE AÇUCAtl."!/

Otávio p, . - 2íAragac~' J - TI D - 21e ose i\. e .t ere~rA."·-

G r ct.or uo dos gr andas Lnvcs t iracnt os e..pl icados na infra-estrutu
9 --

r a :}e um Pr oj 8::'=' d-,:; Irr:i.Gaçãé~ e na Agrc.-I:ldústriJ". Açuce re í ia nesta ref;~ao.

está obviencnt c f;ubr:rd.inéldc a uma agr i cul tur a rac i.onaI c econômica. orienta

da por UI!1A. t.ecnoLogia ~)aseada em pesquisa e cxpcr iraent.açao agrícola, Isto

torna+s e ainda raaí.s evidente quando se observa a necessidade de um aprimor~

1 .. 1 - . -,.l r1mento na t ecno og~é'. (",_ea r r i.g aç ao o a cana ,_0 açucar ,

":ara a cxecuçao deste expe'r iment.o , utilizou-se o cultivar CB

45.3. num vcr t í so L 'lc CampoExperimental de Mandacaru com o obj e t ivc de 3.!:.

rar Lnf czmaçoes referentes ns r espos tas do cultivo, 11diferentes níveis de

adubação nitrngenac'c:: c '10 tensões de umí.da.le do soI c ,

C delineaee.ntc expcriJ1ental foi em blocos [to acaso~ com parce-

Ias subd i.víd ida s , CCLl 3 repetições, Nas par ce Las estão os tratamentos de ir

riL;aç:lo, cont.r oladcs pela evaporação do tanque Classe li (EtO e coeficiente

ce crescimento (l:c)~specificados por 11' I2, 13, 14' que reprcsentao uma .!:.

vapor açao ~c:ôric-'J. é:~ellG, 194,. 278 e 362 'JJI!1o r cspec t ivamcnt e , Nas sub-parc.!:.

Ias foram cc l.ocaôcs os nív,:;is c1e nitrogêni'-' co r r eapondendo a O~ ""0, lL}O e

210 kg/'ld de N na forma <12 su l.f ato de amon í.o, Ú mct ade da adubaçac rri.t r ogo-

nada foi ap Li cade pcr ocas i~:1o~.o pLarrt io C: d. out ra met ado nos 120 dias o To+

do o exper in.ent.c r ccebeu 250 kg/h'l :12 P2°5' ':l2. forma de superfos f at o tr í.pl.c,

OS (~3.(1,)S sobre as r espo s tas da cuLtur a aos c':iferente3 nivei"

de ni trog0nic, í.nd i.cerem que houve un acr asc írao pr ogr cs r í.vo da produtivida-

de 2i medida que se eLevava o nfve l de ní tz ogení.c (Tabele 1). Quanto a res-
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posta das plant.as D. Lrrigaçco , observa-se que houve um incremento na produ-
tividade à medida qU2 a umidade do solo auoentava,

Tnbela L ?rd.utivicade de cana de açucar cv , C?-45, 3, era função de dife-
rentes nIveis de nitro3~nio e irri8aç~o.

Nitr()g~nio Niveis de irrigação Hedia
I ?

t/ .•9.

o 121.6 lH,2 138.5 128,3

70 155,6 180.3

140 137 ~S JAS,O 179,2

210 155,8 180,6 2055,2 172,6

13Lt? 4 13600 16L;,3 180,0


