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Palavras-chave:

A maioria dos solos agrícolas necessita de suprimento extra de nitrogênio (N) às plantas, na 

forma de fertilizantes, principalmente quando se deseja atingir altos níveis de produtividade. Em 

da radiação solar e taxa fotossintética e, consequentemente, maior produtividade. No entanto, os 

Os manejos do solo e da cultura que priorizam reduzir ou retardar estes processos são capazes 

( ) é uma forma utilizada para reduzir as perdas de N no solo. Esses 

insumos incluem fertilizantes estabilizados, com aditivos ou elementos capazes de inibir ou retardar 

liberação lenta ou controlada, recobertos com diferentes tipos de materiais, como polímeros e resinas 

capazes de prolongar o tempo de liberação de N para o solo (TRENKEL, 2010).

A ureia + NBPT é resultado da ureia tratada com NBPT que é inibidor de urease. Na ureia + NBPT 

urease pela redução do pH do solo. Ureia + Cu e B é um fertilizante composto de ureia recoberta com Cu 

O desempenho agronômico desses produtos ainda é pouco conhecido para o arroz irrigado nas 

condições de cultivo da região Sul do Brasil.

O experimento foi realizado sob condições de campo, em PLANOSSOLO HÁPLICO, na Estação 

Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, RS. O experimento 

compreendeu 6 tratamentos, delineados em blocos ao acaso, com 4 repetições: T1: testemunha com 

omissão da adubação nitrogenada em cobertura; T2: ureia, parcelada em duas aplicações (45 kg ha-1 
-1

tratada com o inibidor de urease NBPT, parcelada em duas aplicações (45 kg ha-1 -1 

duas aplicações (45 kg ha-1 -1 em R0); T5: ureia recoberta com S, parcelada em duas 

aplicações (45 kg ha-1 -1 em R0); e T6: ureia recoberta com Cu e B, parcelada em duas 

aplicações (45 kg ha-1 -1 em R0). A primeira cobertura com nitrogênio foi aplicada em 
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solo seco, antecedendo o início da irrigação do arroz, por inundação do solo. Já a segunda cobertura 

com N foi aplicada sobre a lâmina de água.
-1 da 

formulação 5-25-25. Portanto, todos os tratamentos receberam 15 kg N ha-1 na base. A cultivar de 

arroz irrigado, de ciclo precoce, Puitá Inta-CL foi semeada utilizando espaçamento entrelinhas de 

17,5 cm e densidade de 100 kg ha-1 de sementes.

O controle de plantas daninhas e demais tratos culturais seguiram as indicações da pesquisa 

para a cultura de arroz irrigado (SOSBAI, 2014). A colheita do arroz foi procedida no estádio de 

dos tratamentos com aplicação de N em cobertura e a testemunha, dividida pela dose de N aplicada 

em cobertura (90 kg ha-1). Os resultados foram submetidos à análise de variância, comparando-se as 

A produtividade de grãos de arroz nos tratamentos com aplicação de N em cobertura foi 

semelhante entre si, correspondendo a 8.571 kg ha-1 -1 na ureia + NBPT, 9.214 

kg ha-1 -1 na ureia + S e 9.278 na ureia + Cu e B. O desempenho 

produtivo do arroz adubado com ureia não diferiu daquele da testemunha sem aplicação de N em 

cobertura, que foi de 6.488 kg ha-1.

A ureia tratada com o inibidor de urease na forma de NPBT não promoveu aumento na 

semelhante foi observado no trabalho de Santos et al. (2015), ao avaliarem o desempenho de ureia 

tratada com S e com Cu e B.
-1 -1, para a ureia + NBPT; 

-1 -1

kg-1

pelos manejos com N em cobertura e da dose aplicada de N ser a mesma, os valores de EAUN foram 

estatisticamente semelhantes.

Portanto, não houve diferença entre as fontes nitrogenadas avaliadas, independente da 

constatando não haver superioridade entre estas fontes comparadas entre si, ainda que combinadas 

no mesmo fertilizante.

ômica semelhante no cultivo de arroz irrigado.
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