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Com objetivo de melhor estudar as respostas de doses e méto
dos de aplícação de nitrogênio em gírassol-, foi testado 

"efeito de guatro doses de N (0, 30, 60 e 90 kglha) e três
métodos de aplicação de fertilizantes, com dosagem de p2O5
e K2O de 120 kg/ha, respectivamente, em todos os .tratamen-
tos.
- incorporado (aplicado a 1anço, 30 dias antes do plantio e

ineorporado com arado de aiveca a 30cm de profundiclade);
- não incorporado (apJ.icado a lanço e incorporado na prepa-

ração da cama de plantio);
- parcelado (aplicado a lanço e incorporado na preparação

da cama de plantio com 30t de N e o restante em eobertu-
l.ãt 30 dias após a emergância das plantas).

O trabalho fol eonduzido por dois anos em latossolo roxo,
na área experimental do Centro nacional de pesquisa de Soja
(CNPSo), Londrina, PR. O delineamento foi de blocos ao aca-
sor com parcelas subdivididasr com as dosagens na parcela e
os måtodos nas subparcelas, com quatro repetíções.
Q rendimento médio no primeiro ano foi de 2O2L I kg/ha e no
segundo 1938 kg/ha. Com. base nos resultados obtidos, pode-
se ooneluir que os métodos de aplieação do fertiLizante não
influenciaram significativament.e os rendímentos do giras-
so1, tendo sempre, no entanto, as melhores ¡nédias de produ-
Ção, obtidas com o método incorporado. No primeiro ano, o
aumento das doses de N não influenciou significativamente o
rendimento de aquênios. No segundo ano o girassol respondeu
significativamente com o aumento das doses até gO kg/ha de
N, entretanto não houve diferença estatÍstica entre 60 e 90
kqlha de N.
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