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Nos 

sistemas intensivos de produ~ao animal, nos quais se trabalha com altas produtividades de
biomassa das forrageiras e alta taxa lota~ao animal par area, e essencial a corre~ao da acidez do
solo e de aduba~oes equilibradas para a forma~ao e manuten~ao das pastagens No entanto, muitas
vezes, a aduba~ao nitrogenada tern apresentado respostas produtivas abaixo da esperada devido
ao desbalan~o com 0 fomecimento de potassio. 0 objetivo deste trabalho foi avaliar 0 efeito das
doses e rela~Oes de nitrogenio e pomssio sabre a produ~ao de materia seca, qualidade, estado
nutricional e estimativa da lota'(ao animal em pastagem de capim- Tanzania. 0 delineamento
experimental adotado foi em blocos ao acaso em esquema fatorial 3 X 4, com 3 repeti~Oes. Os
tratamentos utilizados foram 3 doses de N (10 ana: 100, 500 e 1000 kg ha-l como ureia e 2 e 30
anos: 100,400 e 800 kg ha-l como nitrato amonio) e 4 rela~oes de K20 (1:0, 1:0,5, 1:1, e 1,25).
As aduba~Oes foram feitas a lan~o na entrelinha do capim- Tanzania ap6s os cortes da forragem.
Os melhores resultados de produ~ao de materia seca nos tres anos foram obtidos com as doses
mais e1evadas de N na re1a~ao N:K20 de 1:1,25. A digestibilidade in vitro teve comportamento
quadratico com a varia~ao das doses de N e K2O. A FDA apresentou decrescimos lineares com 0
aumento das doses de N e K20 apenaS no 20 ana. Os valores de FDN nao foram alterados com os
tratamentos. Os teores de N e K na parte aefea do capim-tanzania e a estimativa da taxa de
lota'(ao aumentaram linearmente com 0 aumento das doses de N e K20. Nao houve efeitos dog
tratamentos sabre os teores de Ca e Mg na parte RefeR.

Palavras-Chave: Panicum maximum, taxa de lotayao, adubayao diagnose foliar

produ9ao de materia seca. ...
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