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Resumo
o objetivo deste trabalho foi avaliar 0 efeito de diferentes niveis de irrigac;ao e

de adubac;ao nitrogenada sobre 0 teor de proteina bruta (%PB) da gramfnea

forrageira Pennisetum purpureum cv. Pioneiro. 0 trabalho foi conduzido na

area experimental da Embrapa Meio-Norte em Parnaiba, Piau!, em Neossolo

QuartzarenicCi 6rtico Tipico. Os n!veis de irrigac;ao aplicados foram calculados
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em func;ao do fracionamento da evaporac;ao do tanque classe "A" CECA)entre

duas irrigac;6es consecutivas: 0,2; 0,6 e 1,0. Os tratamentos de adubac;ao

foram 100, 200 e 300 kg/ha.ano de N aplicados na forma de ureia. Para efeito

de analise, foram processados cinco cortes da gramlnea no perlodo de

avaliac;ao. 0 aumento das laminas de irrigac;ao nao apresentou efeito

significativo nos teores de protelna bruta do capim-pioneiro. 0 efeito da

adubac;ao nitrogenada sobre 0 teor de protelna bruta do capim-pioneiro foi

linear. A combinac;ao da lamina de agua correspondente a 0,2 ECA e 0 nlvel de

adubac;ao de 300 kg/ha.ano de N apresenta os melhores resultados/ em func;ao

da OfoPBencontrada e da possibilidade de economia de agua/ com reduc;ao nos

custos de produc;ao da forragem.

Termos para indexa~ao:pastagem irrigada, lamina de irrigac;ao, nutric;ao.

Effect of irrigation and nitrogen fertilization on crude protein content

of Elephantgrass (Pennisetum purpureum var. Pioneiro)

Abstract

The objective of this work was evaluate the effect of different irrigation levels

and nitrogen fertilization on the crude protein content (OfoPB)of forage grass

Pennisetum purpureum cv. Pioneiro. The work was carried at Embrapa Meio-

Norte Experimental Area in Parnaiba, Piau! State/Brazil. The irrigation depths

were applied as a function of Class "A" pan evaporation fractions (ECA) (0.2,

0.6 and 1.0). The nutrient levels used were 100/ 200 and 300 kg/ha of N

(urea) broadcast applied. During the evaluation period/ five cuts were taken.

The increase of the irrigation sheets didn't present significant effect on the

OfoPBof the grass/ but the effect of the nitrogen fertilization was linear. The

irrigation depths corresponding to 0.2 ECA and level of fertilization of 300

kg/ha of N presented the best combination/ in function of the OfoPBones and

the possibility of economy of water, with reduction in the costs of production of

the forage.

Index terms: irrigated grassland/ irrigation levels, nutrition.
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Introdu~ao
Na Regiao Nordeste, e em especial no Meio-Norte do Brasil, a produc;ao

de leite exibe Indices de produtividade muito baixos, com uma grande variac;ao

nos nlveis de tecnologia utilizados. A alimentac;ao das vacas em lactac;ao e feita

a base de concentrados de alto custo e as pastagens formadas sao, em geral,

de baixa qualidade e incorretamente manejadas (MAGALHAES et aI., 2003).

Uma alternativa para 0 incremento da atividade na regiao e a utilizac;ao de

gramlneas forrageiras de alto potencial produtivo em pastejo rotativo, como

forma de proporcionar uma boa qualidade de forragem para as vacas em

lactac;ao, com reflexos positivos na produtividade dos animais e na reduc;ao

dos custos de produc;ao de leite (ASSIS, 1997; VILELA; ALVIM, 1996).

A avaliac;ao de plantas forrageiras, visando a selec;ao de especies e

fundamental, principalmente, ao se considerar que a produtividade e 0 valor

nutritivo de uma pastagem dependem muito do manejo adotado, sofrendo

grande influencia das condic;oes ambientais.

Ate recentemente, a inexistencia de cultivares de capim-elefante,

espedficas para usa sob pastejo, era considerada uma dificuldade a expansao

de novas areas de pastagem com esta forrageira. A cultivar Pioneiro foi

desenvolvida e recomendada pela Embrapa, inicialmente, para as condic;oes

edafoclimaticas da regiao norte de Minas Gerais (PEREIRA et aI., 1997). Devido

as boas caractedsticas de produc;ao e valor nutritivo da cultivar naquelas

condic;oes, tem-se expandido as fronteiras regionais de sua utilizac;ao em

pastagens rotativas, sugerindo, no entanto, maiores avaliac;oes antes do

cultivo em maior escala.

Assim, 0 objetivo deste trabalho foi avaliar 0 efeito de diferentes nlveis

de irrigac;ao e de adubac;ao nitrogenada sobre 0 teor de protelna bruta (%PB)

da gramlnea Pennisetum purpureum cv. Pioneiro, em solos de Tabuleiros

Costeiros do Piau!.
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Material e Metodos

o trabalho foi eonduzido na area experimental da Embrapa Meio-Norte,

em Parnafba-PI (3°5' 5, 41°47' W e altitude de 46,8 m), em um Neossolo

Quartzarenieo 6rtieo Tfpieo, (Tabela 1), durante 0 ana de 2001.

Tabela 1. Caraeterfstieas ffsieo-qufmieas do solo da area experimental.
Caracteristicas Unidade Valor

Areia g.kg-1 865
Silte g.kg-1 39

Argila g.kg-1 96
pH em agua (1:2,5) 5,98

P mg.dm-3 15,43
K mmolc.dm-3 2,4

Ca mmolc.dm-3 16,0
Mg mmolc.dm-3 7,0
AI mmolc.dm-3 0,0

Fonte: Laborat6rio de Solos - Embrapa Meio-Norte.
as dados referem-se a eamada de 0-20 em

o delineamento experimental utilizado foi 0 de bloeos easualizados com

pareelas subdivididas e tres repetic.;oes. Nas pareelas foram distribufdas as

laminas e nas sub-parcelas os nfveis de adubac.;ao. A gramfnea Pennisetum

purpureum ev. Pioneiro, foi plantada em parcelas experimentais de 2,4 m x 3,0

m, definindo-se a area central de 0,5 m x 1,0 m como area util para coleta do

material vegetativo destinado as analises de protefna bruta (%PB) da

forragem.

Para efeito de aplicac;ao dos tratamentos, adotou-se 0 sistema de

gotejamento com um turno de irrigac.;ao de dois dias. Os nfveis de laminas de

agua aplicados foram calculados em func;ao do fracionamento da evaporac.;ao

do tanque c1asse"A" (ECA) entre duas irrigac.;oes consecutivas: 0,2; 0,6 e 1,0

(Ll, L2 e L3 respectivamente).

As doses de N avaliadas foram: 100, 200 e 300 kg/ha.ano, na forma de

ureia. Aplicou-se, em fundac;ao, de maneira uniforme em todas as parcelas,

100 kg/ha de P20S e 50 kg/ha de K20, nas formas de superfosfato simples e

c1oreto de potassio, respectivamente. Os nfveis de nitrogenio constitufram os
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tratamentos de adubac;ao e foram aplicados em cobertura, manualmente. A

gramfnea, que ja havia sido implantada no ana anterior, recebeu quatro cortes

de uniformizac;ao durante 0 perfodo das chuvas (jan a jun/2001) e um ultimo

corte de uniformizac;ao no infcio do perfodo de estiagem (juI/2001), quando se

iniciaram os tratamentos de irrigac;ao e ocorreu a aplicac;ao dos nfveis de N em

cobertura. A primeira amostragem ocorreu 28 dias apes este corte de

uniformizac;ao e as demais se procederam, tambem, em intervalos de 28 dias,

totalizando cinco cortes no perfodo.

Os valores de protefna bruta (OfoPB)foram determinados pelo metodo de

Kjeldahl, conforme descrito por SILVA (1990). As analises estatfsticas foram

realizadas utilizando-se 0 Statistical Analysis System (SAS INSTITUTE, 1989).

Resultados e Discussao
A Tabela 2 apresenta os valores medios de proteina bruta (OfoPB)da

gramfnea sob 0 efeito dos tres niveis de agua aplicados e dos tres nfveis de

adubac;ao nitrogenada, referentes aos cinco cortes de avaliac;ao efetuados no

perfodo.

Tabela 2. Valores medios de protefna bruta (OfoPB)da gramfnea Pennisetum
purpureum cv. Pioneiro, em func;ao de tres laminas de agua (L), associadas a
tres nfveis de nitrogenio (N). P_a_r_n_a_f_b_a_-P_I~,_2_0_0_1 _

Nl N2 N3--------------
14,96 15,39 17,65
15,22 14,83 17,06
13,16 15,45 16,50

L2: 600 mm; L3: 1000 mm; Nl: 100 kg/ha; N2: 200 kg/ha;

Ll
L2
L3

Ll: 200 mm;
N3: 300 kg/ha

A analise da regressao revelou efeito linear para doses de N (y = 12,947

+ O,031x; R2 = 0,9477), porem sem interac;ao L x N (Figura 1). Os valores

medios encontrados de OfoPBpara a cultivar Pioneiro, com destaque para a

maior dose de N, comprovam 0 valor nutritivo dessa forrageira para a

produc;ao de leite a pasto. 0 efeito de doses crescentes de nitrogenio no
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aumento dos teores de protefna bruta estao condizentes com os resultados

apresentados por outros autores, quando da avaliac;ao da adubac;ao

nitrogenada na qualidade do capim elefante. AGUIAR et al. (2002), utilizando

doses crescentes de nitrogenio em capim elefante cultivado em um Neossolo,

obtiveram medias de PB variando de 10,07 a 17,13%, com doses de N

variando entre ° e 200 kg/ha.ano, respectivamente. SOARES et al. (1998)

afirmaram ser 300 kg/ha.ano de N a dose mais adequada para a explorac;ao do

capim elefante sob pastejo. Efeitos Iineares da adubac;ao nitrogenada sob os

teores de PB dos capins Panicum maximum cv. Mombac;a, Andropogon

gayanus e Brachiaria brizantha cv. Marandu foram reportados por Mochel Filho

(2009) e Magalhaes (2010), apos trabalharem com estas gramfneas sob efeito

de adubac;ao com 200, 400, 600 e 800 kg/ha.ano nas mesmas condic;6es

ecologicas deste experimento.

o efeito da irrigac;ao sobre 0 conteudo de PB foi condizente com os

resultados apresentados por Lopes et al. (2002), que conclufram ainda que a

irrigac;ao provocou queda nos teores de protefna com os maiores nfveis de

agua aplicados. Esse fato certamente esta associado com as mais altas taxas

de crescimento observadas sob condic;6es de irrigac;ao, causando, com isso,

uma diluic;ao desse nutriente na forragem produzida, 0 que tambem foi

observado por Botrel et al. (1991). Esses autores verificaram que as pastagens

irrigadas sofreram uma redu.;ao de ate 30% no teor medio de protefna bruta

quando comparadas as nao jrrigadas. No entanto, atraves de uma analise das

taxas de produc;ao de materia seca e do teor de PB das cultivares irrigadas e

nao-irrigadas, verificou-se que a irrigac;ao proporcionou um aumento

substancial na produc;ao de PB. Essa analise e conveniente, principalmente nas

condic;6es c1imaticas do presente experimento, onde a irrigac;ao e um insumo

importante para a produc;ao eficiente de forragem, visando a alimentac;ao

racional de vacas em lactac;ao.
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Figura 1. Efeito de doses de nitrogenio no teor de protefna bruta do capim-

pioneiro

Conclusoes
Com 0 aumento das doses de nitrogenio ha incrementos nos valores de

protefna bruta do capim-pioneiro, ao mesmo tempo em que as laminas de

irrigac;ao nao influenciam estes valores.

Nas condic;oes ecologicas dos Tabuleiros Costeiros do Piauf, a lamina

correspondente a 0,2 ECA e a dose de 300 kg/ha.ano de N apresentam a

melhor combinac;ao de irrigac;ao e adubac;ao, considerando a eficiencia para a

produc;ao de protefna bruta e a possibilidade de economia de agua.
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