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A partir de 1988, experimentos foram conduzidos em Sete Lagoas, num solo LF.d tex
tura argilosa, e em Janauba, no Perimetro Irrigado ~o Gorutuba, num LAd textura'
medi~ com 0 objetivo de determinar 0 numero de parcelamento em fun~ao da textura
do solo e 0 melhor metodo de aplica~ao de ureia. Comnararam-se tres metodos da '
aplica~ao de ureia: 1- no solo, em cobertura; 2- na agua de irriga~ao, narcelado
em 2, 4 e 6 vezes; 3- no solo e na agua de irriga~ao. Todos os metodos de anlica
~ao foram testados com 120 Kg/ha de N, na forma de ureia. ~os exoerimentos condu
zidos no verao e no inverno de 1990, em Janau~a, a no verao de 1989, em Sete T,a-
goas, a produ~ao de graos da testemunha foi inferior ados demais tratamentos
(p~O, 10), em 16,4%, 23,4% e 37,6%, resoectivamente. Aoesar ~essa resnosta a a -
plica~ao de nitrogenio em cobertura, nao se observou diferen~a significativa en-
tre metodos de aplica~ao (solo, agua, e no solo e na agua) , nem do oarcelamento'
(2, 4 e 6 vezes na agua). A concentra~ao e a exoorta~ao de nitrogenio nelos ~raos
tambem nao foi afetada pelos metodos de aplica~ao nem nelo oarcelamento. 0 efeito
do metodo de aplica~ao de nitrogenio nos varios estagios de desenvolvirnento das'
plantas foi 0 mesmo para acumulo de materia seca durante 0 inverno de 1990, em
Janauba. Assim, independente do estagio de desenvolvimento, a anlica~ao de 50% da
dose no solo, com 6 a 8 folhas, e os outros 50% via agua, com 10 a 12 folhas, e a
aplica~ao em 4 vezes via agua foram superiores a aplica~ao em 6 vezes via ap,ua. A
intera~ao entre estagios de desenvolvimento (data de amostragem) e metoda de aoli
ca~ao de nitrogenio, para 0 verao de 1989, em Sete Lagoas, e verao de 1990, em
Janauba, indica urn efeito diferente dos metodos de aplica~ao de nitrop,enio em re-
la~ao aDs diversos estagios de desenvolvimento.

2
Eng. Agr.

3
Eng. Ag-.


