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fi. eficiência da urêiA. c sulfatn dC"lt1C:niacome fontes de n1
\t~ogênio para as plantas está condicionado às condições climáticas9 carccte
tÍsticas do solo e técnicas dc~aplicação. li fonte de nitrogênio que vem sen
de usadas para as diversas culturas nos vcrtiscls e o sulfato de amônio9co!!.
tudo existe a possibilidade de utilização da ureia tendo em vista o menor
preço do nitrogênio. no caso da cultura da cana-de-açucar nesta região não

iexiste informações sobre a ndtiliaçãonitrogenada, tanto com relação ã níveis
·econômicos como fontes ~ êppcas de aplicação.

Em face dessa situação foi realizado este experimento com a
,finalidade de avaliar os efeitos de duns fontes de nitrogênio: uréia e sul
; fate de amônio. em quatro níveis: 60-120-180 e 2l.fOkg/ha e dois métodos

de aplicação: a) todo no plantio c b) 50% no plantio 2 50% aos 120 dias. li.
lem dos tratamentos com ni trogênio fni feita ume. adubação básica constituí
da de 250 kg/ha de P20S' na forma de superfosfato triplc. O espaçamento usa
do foi de 1,40 m entre fileiras e 10 genns por mc:tro linear e o plantio em
sulco. Atrav2S da irrigação por gravidadc9 a umidad~ do solo foi mantida em
condições adequadas" d1..i.rantctodo o ciclo da cultura, A colheita foi reali
zada apos o flexamento,aos 320 dias apãs c plantio. O delineamento foi em
blocos casualiz3dos com parcelas subdivididas, sonde· as parcelas constituí-
das das fontes de nitrogênio e as subparcelas dos níveis e parcelamento do
nitrogênio, em um arranje fatorial.
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-Apesar cos resultados nao terem sido analisados estatistica

ment~. observa-se atraves da Tabela I, a sup2riaridade do sulfato de amônia

sobre a uréia,no incremento da produtividade em cerca de 10%, quando ap1ic~

do de uma se vez. O parcelan\ento do nitrogênio" n~JS dois primeiros níveis; ()

! 60 e 120 kg/ha de N. independentemente de, fonte prr,vccou tambem um acresci

~m(jde10% na produtivLlade. em relação acs tn1.tat:1entcs en que o nitrogênio
~-

foi aplicado de Ur.Ja se: vez" por ocasiõ.c do plantie.

:Tabela 1. Resultados da produtívidnde de canlJ.-,l;--açucar eD. v2rtiso1 80 fun

ção de fentes, níveis e épóca de aplicação de nitrogênio.

N Ureia Sulfato de amônia

kg/hB Total 1 + 1 Tetal 1 + 1
2 2 -2- -2-

60 154 164 168 180

120 158 176 177 193

180 178 172 192 193

240 178 174 194 195

Scbn: o ..::feito dos níveis, observa-se que quando o nitrogênio

de u,":r,,'1 só vez, ~'10UV8 um incremento na produção da ordem elo 7%

níveis mais n1tos, er:: relação a() L,niS br:ixo (60 kg/ha de N) .i~

a uréin CG80 para o su1fatc de amônia.

PrclininarTIcntc~ pode-se informar que ~, sulfeto de amônia foi

eficiente Jo QU(2 a urêic. c que ~ G pl1rcol::t.m.:c"ntodo ni trogênio para os

~rimeiros níveis ncstrou ser mais eficiente de) que quando aplicado de

se vez. Para os dois últimos níveis os resultcdos feram pr~ticamente i

uais~ considerando a mesma fonte.


