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A falta de reposição de nutrientes ao solo, como o nitrogênio levam a degradação das
pastagens principalmente em solos arenosos. A inoculação com bactérias promotoras do
crescimento podem auxiliar no suprimento de nutrientes às plantas. Objetivou-se avaliar a
eficiência da consorciação de culturas e inoculação com Bradyrhizobium e Azospirillum na
reforma de pastagem em solos arenosos. A correção da acidez e fosfatagem foi realizada
em setembro de 2018. As culturas foram semeadas em 22/01/2019, em delineamento
blocos casualizados com quatro repetições. Nas parcelas foram considerados os locais
(Nova Andradina e Vicentina), nas sub parcelas a tecnologias (Panicum maximum cv. BRS
Zuri solteiro sem inoculação, solteiro inoculado com Bradyrhizobium+Azospirillum, Zuri
consorciado com Crotalaria ocrholeuca sem inoculação e Zuri consorciado com feijão-caupi
sem inoculação). Os dados foram submetidos a análise de variância (p<0,05) e as médias
comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). A altura de plantas do Zuri não diferiu entre os
cultivos. A massa seca (1.537 kg ha-1) e taxa de crescimento (23,3 kg ha dia-1) do Zuri foram
maiores no cultivo solteiro e inoculado. O consórcio de Zuri com feijão-caupi proporcionou a
maior massa seca total (3.167 kg ha-1) e maior taxa de crescimento (48,0 kg ha dia-1), devido
a maior massa seca do feijão-caupi (2.234 kg ha-1), comparativamente à massa da crotalária
(1.406 kg ha-1). Nova Andradina apresentou os maiores valores para as variáveis
analisadas. A reforma de pastagem é promissora utilizando a inoculação com bactérias
fixadoras de nitrogênio ou consórcio com plantas leguminosas.
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