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ADUBAÇAo
DE CAPIM ELEFANTE
(PENNISETUM PURPUREUM
SCHUM.) PURO E CONSORCIADO COM KUDZU TROPICAL

(PUERA~IA JAVANICA BENTH)
Dorival Monteiro Pimentel*
Miguel Simão Neto **
Emanuel Adilson S. Serrão ***
Sebastião Huhn ***

Um experimento de fertilização de capim elefante cv. Porto Rico
534, foi conduzido num Latosol Amarelo textura média de baixa fertilidade, no Instituto de Pesquisa Agropecuária do Norte (IPEAN), Belém-PA
Foram comparados, durante 3 anos, 9 tratamentos de adubação mineral
.NPK (sulfato de amônio, superfosfato triplo e cloreto de potássio), orgânica (esterco de curral curtido) e mineral - orgânica, em "stands" puros
e consorciados com a leguminosa forrageira kudzu tropical. A gramínea
foi plantada, por hastes, em 11/06/70 e a leguminosa no dia seguinte,
usando-se sementes pré-imergidas em água corrente durante 24 horas.
As adubações foram efetuadas em cobertura e parceladas, sendo a primeira, no plantio e as demais, após cortes. O esterco e sulfato de amônio foram aplicados em cada corte. O cloreto de potássio, em cortes alternados
e o superfosfato, em 2 aplicações por ano. Os cortes foram efetuados à
cerca de 10 cm acima do solo, no inicio da floração. Avaliou-se as produções acumuladas de 12 cortes, no período experimental e nos períodos
mais e menos chuvosos do ano. A adubação mineral-orgânica de 24t esterco
+ 93 kg P2Ü5 + 226 kg K20 por ha/ano em "stands" consorciados resultou
na maior produção de matéria seca (54,7 tlha). Em "stands" puros. a produção de matéria seca do tratamento com 24t esterco. + 93 kg P205 ' por
ha/ano (42,9 tlha) foi significativamente superior a do tratamento adubado
com 149 kg P205 + 226 kg K20 por ha/ano (33,8 t/ha], sendo este tratamento menos produtivo, porém foi semelhante às produçãs dos demais
tratamentos
puros e consorciados.
Somente com adubação orgânica
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(24t/ha esterco), a produção de matéria seca de "stands" puros ou censorciados foi cerca de 12"...6maior, embora sem significânçia estatística, que a
obtida com a adubação mineral NPK(O, 50 e 100 kg N + 149 kg P2Ü5 por
kg de K20 por ha/ano) em "stands" puros. O perfodo mais chuvoso do ano
resultou em maiores produções que o menos chuvoso. Teores de proteína
bruta e fibra bruta de matéria seca não diferiram, tanto entre tratamentos como entre pedodos mais e menos chuvosos, mas, os "stands" consorciados
mostraram tendência de superioridade para o conteúdo protêico da forragem.
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