C.oPG
--"

. . '

' <,.

0 JomaJa
Gentlfica
da UFSCar

6

,

III Congresso de Pós-Graduação

"

",

.

"

RESERVA ORGANICA DE NITROGENIO NAS LAMINAS
FOLIARES E RAÍZES DE CINCO ESPÉCIES DE PASPALUM
2

Provazi, M.I; Santos, P. M. 2 ; Souza, 0.B.
xexi@uol.com.br
I Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Univer~'idade Estadual Paulista; 2 Embrapa
Pecuária Sudeste
Tradicionalmente os trabalhos realizados com reservas orgâniças estudam as raízes e base
do colmo como órgão principal responsável ,pelo armazenamento ~e compostos orgânicos que
futuramente serão utilizadas no restabelecimento 9a planta, porém a contribuição de cada fonte
depende de espécie para espécie.
Uma das maneiras de se determinar a persistência'de novos ácessos é conhecer as partes da
planta que funcionam como órgãos de reservas, pois as reservas orgânicas são usadas como
substratos nos processos de manutenção e formação de novos tecidos após a desfolha.
Enquanto compostos constituídos de formas reduzidas de carbono são os principais
responsáveis pelo suprimento de energia da planta e de diversos outros organismos vivos, o
nitrogênio deve ser como um elemento chave devido à sua participação em compostos como
proteínas e ácidos nucJéicos, os quais atuam diretamente na garantia da perpetuação da vida
(Novo a & Loomis, 1981).
O objetivo desse experimento foi estudar a quántidade de nitrogênio total presente nas
lâm inas foliarcs e raízes das espécies Paspa/um !>p., Pa!>pa/um guenoarum, Paspalum
ma/acophyllum, Pw.palum regnelli e Paspalum alralum cv. Pojuca.
" O experimento foi realizado em casa-de-vegetação, na Embrapa Pecuária Sudeste, em São
Carlos - SP, com inicio em outubro de 2003. O delineamento experimental utilizado foi de blocos
completos ao acaso com arranjo em parcelas subdivididas (5 espécies na parcela e 5 períodos de
coletas na sub-parcela) com três repetições. As espécies de Paspa/um (P. alralum cv. "Pojuca"; P.
malacophyllum; Paspalum sp.; P. guenoarum e p, regneIli) foram cultivadas em vasos de barro, em
outubro de 2003, e, permaneceram na casa de vegetação por 22 dias, em seguida os vasos foram
levados a campo aberto. Após 56 dias de germinação, as plantas foram cortadas a 30 cm de altura
e receberam adubação correspondente a 60 Kg de N/ha.
As coletas para avaliação das reservas orgânicas foram realizadas no momento do corte (90
dias após a germinação) e 1,3,5 e 7 dias após o corte. Em cada coleta, as plantas foram separadas
em: raízes e lâminas foliares abaixo de 30 cm, pois não houve material suficiente para co leta acima
dessa altura de corte. As amostras foram acondicionadas em sacos de papel devidamente
identificados, pesados e posteriormente levadas para as estufas com circulação forçada a 60° para a
determinação de matéria seca, onde permaneceram até atingirem massa constante. Após a
secagem, as amostras foram pesadas e moídas em moinho tipo Whiley (peneira de I mm) e
acondicionadas em frascos de plástico, devidamente identificados, os quais foram armazenados.
As análises para a determinação do nitrogênio total (N total) foram feitas através do
método volumétrico do micro Kjeldahl (AOAC, 1995).
A análise estatística foi realizada com o auxilio do pacote estatístico SAS.
A tabela 1 mostra a porcentagem média de nitrogênio total nas lâminas foliares das cinco
espécies de Paspalum estudadas. O Paspalum malacophylIum e o P. regnelli, não diferiram
estatisticamente entre si (P>0,05) e apresentaram as maiores porcentagens de nitrogênio total com
0,73 e 0,71 % respectivamente, sendo assim superiores aos demais. A espécie P. afraful11 (0,98%)
foi superior (P<0,05) ao P. guenoarum (0,79%) e semelhante estatisticamente ao P. sp. (0,89%). Já
em Brachiaria brizanlha, em estudo de reservas orgânicas, feito por LUPINACCI (2002), o teor de
nitro gênio total encontrado na parte aérea dessa espécie foi de 0,51 %.
Os resultados referentes a porcentagem média de nitrogênio total nas raízes das cinco
espécies de Paspalum estudadas são mostrados na tabela 2. As espécies p, l71a/acophy/Iul11 e o P.
rcgncl/i apresentaram as maiores porcentagens de nitrogênio total nas raízes ao longo do período
experimental. O Paspalul11 alralum por sua vez, não diferiu estatisticamente (P>0,05) do P.
regnelli, P. sp. e P. guenoarum,
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. A partir dos resultados podemos concluir que as especles Paspa/um ma/acophy/lum e
Paspa/um regnelli apresentaram as maiores porcentagens de nitrogênio total (laminas foliares e
raízes) em relação as cinco espécies estudadas. As lâminas foliares representam o principal local de
reserva de nitrogênio dessas espécies. Esse fato pode ser muito importante para a recuperação da
planta após a desfolha.
.
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Tabela I - Porcentagem de nitrogênio total na lâmina foliar das c~pécies PC/spa/um sp., PC/spalum
guenoarul11, Pa"pa/ul11 malacophyllum, Paspa/um regnelli; Pa::,j)a/um alratllm .
, '.'\

Espécies
Paspa/um
Pmpa/um
Paspa/um
Paspa/um
Paspa/um

malacophyllum
regnelli
atralum
sp.
geul10arum

Porcentagem de nitrogênio total
na lâmina foliar (.%N total) ~
,
I, II a
1,11a
0,79c '
0,98b
0,89bc

EPM l
0,5
0,09
0,4
0,06
0,03

..
Medras seguidas pela mesma letra na coluna nao diferem significativamente pelo teste de Tukey (P<0,05) .
2 Erro padrão da média.
~

Tabela 2 - Porcentagem . de nitrogênio total nas raízes das espécies Paspa/um sp., Paspalum
guenoarum, Paspa/um ma/acophy/lum, Paspa/um regnelli, PC/spa/um alratum.
Espécies
Pa"palum
Paspa/um
Paspalum
Paspa/um
Paspa/um
I

,

.

malacophyllum
regnelli
atratrum
sp.
guenoarum

Porcentagem de nitrogênio total
na lâmina foliar (%N total) I
0,73"
0,71 ao
0,67bc
0,66c
0,63c

EPM L
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02

Medias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey (P<0,05) .
2 Erro padrüo da média.
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