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A tensão do solo indica como a água está retida no solo, quanto maior a tensão 
encontrada, maior o gasto de energia do cultivo de azevém com a absorção de 
água do solo. O objetivo do trabalho foi avaliar a variabilidade da tensão do 
solo na cultura do azevém no período de cultivo de inverno e primavera. O 
experimento foi realizado na Embrapa Pecuária Sul a campo com início no dia 
31/07/2015. Foram instalados tensiômetros com coletas horárias em dois 
níveis de profundidade, a 10 cm e a 20 cm de profundidade, com seis 
repetições para cada profundidade. No final do experimento foram calculadas 
as mínimas, médias e máximas diárias da tensão do solo. No período inicial do 
experimento os tensiômetros a 10 cm de profundidade mantiveram as tensões 
de 0 a 3 centibares, enquanto os tensiômetros a 20 cm de profundidade 
variaram de 0 a 2 centibares. Os maiores valores foram obtidos no dia 15 de 
setembro e chegaram a 15 centibares nos tensiômetros instalados a 10 cm, já 
a 20 cm de profundidade os valores chegaram a 4 centibares, que foram os 
valores máximos durante o período experimental para essa profundidade. No 
período experimental choveu 910 mm, valor acima da necessidade do cultivo 
do azevém o que influenciou nos baixos valores de tensão do solo e, 
consequentemente, na boa disponibilidade hídrica para o cultivo. Pode-se 
concluir que a tensão do solo a 10 cm de profundidade apresenta maior 
variabilidade durante o crescimento da cultura do azevém.
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