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Teores de nutrientes de duas cultivafês âtrav€la;·c-hfTunçãô ....dê<.Cep"'ocasde plantio,
e de doses de nitrogênio

Ana Candida Primavesi I , Odo Primavesi I

EMBRAPA - Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste (CPPSE), Caixa Postal 339, CEP: 13560-
970, São Carlos, SP.

Palavras ~have: Nutrição mineral, forrageira, gramínea, alimentação animal

Recentes pesquisas demonstraram a viabilidade da utilização de novas cultivares de aveia
mais produtivas, em substituição à aveia preta, no Estado de São Paulo. Justifica-se então estudos de
manejo utilizando essas novas cultivares, recomeqdadas pela EMBRAP A.

Com essa finalidade instalou-se um experimento em Latossolo Vermelho-Escuro (LE) no
Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste (CPPSE) da EMBRAPA, São Carlos, SP. O
delineamento foi o de blocos casualizados, com 4 repetições e parcelas subdivididas, com
tratamentos dispostos em faixas. As parcelas foram constituídas pelas frequências de cortes: sem
corte, um corte e dois cortes, com 10 linhas de 34,80 m de comprimento distanciadas de 0,20 m. As
parcelas foram divididas em subparcelas, que representavam as doses de nitrogênio: O, 40, 80, 160 e
320 kglha, com 10 linhas de 6 m de comprimento; e sub-subparcelas constituindo as duas cultivares:
São Carlos - ciclo tardio e UPF3 - ciclo precoce, com 5 linhas de 6 m. A área útil foi de 3m2

. Foram
feitas calagem para elevar a saturação por bases a 60% e adubações potássica e fosfatada para elevar
os teores desses nutrientes ao nível médio-alto. O plantio na 1ª época foi realizado em 09/04/92 e o
da 2ª época em 16/5/92. A área foi irrigada foi aspersão. O primeiro corte foi efetuado aos 60 dias
após germinação e o segundo, 70 dias após o primeiro.

O experimento apresentou por objetivo avaliar a variação nos teores de nutrientes de duas
cultivares de aveia recomendadas pela EMBRAP A em função de diferentes épocas de plantio e de
doses de nitrogênio, através da determinação da composição química da forragem.

Na Tabela 1 são apresentados apenas os resultados dos teores dos nutrientes que mostraram
diferença entre as diversas doses de nitrogênio. A Tabela 2 traz os teores médios dos nutrientes do 12

e 22 corte, nas duas épocas de plantio.
Para a cultivar São Carlos, na 1ª época de plantio, a dose de 320 kglha de nitrogênio

acarretou teores maiores de nitrogênio no 12 e 22 cortes, e de zinco e ferro no 22 corte. No 22 corte
as doses O (sem nitrogênio) e 80 kg/ha de nitrogênio proporcionaram maiores teores de fósforo e
cobre, respectivamente. Na 2ª época de plantio, apenas no 2º corte ocorreram teores maiores de
nitrogênio e de cobre na dose de 320 kg/ha de nitrogênio, e de fósforo na dose o (sem adubo
nitrogenado ).

Para a cultivar UPF3, na Iª época de plantio apenas os teores de enxofre e zinco
apresentaram diferenças entre doses de nitrogênio, no 1º corte, e os maiores teores ocorreram para a
dose de 320 kglha de nitrogênio, que também acarretou maiores teores de nitrogênio no 2º corte.A
dose O (sem adubo nitrogenado), proporcionou o maior teor de ferro no 22 corte. Na 2ª época de
plantio, a dose de 320 kg/ha de nitrogênio proporcionou teores maiores de nitrogênio e zinco no 12

corte e 22 corte, e de enxofre no 22 corte.
Comparando-se a variação dos teores dos nutrientes entre os cortes e entre as épocas de

plantio, para cada cultivar e entre as cultivares (Tabela 2), verifica-se:
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A - Cultivar São Carlos

IJI época
12 corte teor> Cu
22 corte teores> N, P, Mg, S, Fe

2a ,- epoca
12 corte teor> K
22 corte teores> N, P, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe

I2corte
1ª época teores> N, P, Ca, Mg, Zn, eu
2J1 época teor> K

22 corte
1a época teores> N, S

2ª época teores> P, Ca, Zn, Cu, Fe

B - Cultivar UPF 3

IJI época
12 corte teores> Mg, Zn, Mn
22 corte teores> P, S, Cu, Fe

2a ,- epoca
12 corte teor> Mg
22 corte teores> N, P, Ca, S, Zn, Fe, Mn

I2corte
IJI época teores> N, P, Ca, Mg, S, Zn
2ª época teor> Cu

Ia r- epoca
2a ,- epoca

22 corte
teor> S
teores> P, Ca, Mg, Zn, Mn

C - Cultivar São Carlos x cultivar UPF 3

1JI época - 12 corte
cv. São Carlos teor> Cu
cv. UPF3 teores> N, P, K, Mg, Zn, Mn

1JI época - 22 corte
cv. São Carlos teor >Mg, Mn
cv. UPF3 teores> N, P, K, Zn, Cu

2J1 época - 12 corte 2J1 época - 22 corte

cv. São Carlos
cv. UPF3

teores> Mg, S, Zn, Mn
teores> N, P, Cu, Fe

cv. São Carlos teores> Cu, Fe
cv. UPF3 teores> N, K, Ca

- Ocorreu variação nos teores de nutrientes de acordo com o corte e com a época de plantio para
ambas as cultivares. '
- A maioria dos nutrientes apresentaram teores mais elevados no 22 corte nas duas épocas de
plantio, para as duas cultivares.
- Quanto à época de plantio, a maioria dos nutrientes apresentaram teores mais elevados no Ill...corte
da 1JI época e no 22 corte da 2J1 época, para as duas cultivares.
- Entre as cultivares também ocorreu variação no teor dos nutrientes. Na 1ª época de plantio, a
cultivar UPF3 apresentou, no 12 e 22 cortes, um maior número de nutrientes com teores mais
elevados.
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Tabela 1 - Teores de macronutrientes (g. kg") e micronutrientes (mg. kg-1
) dfoforragem das cultivares São Carlos e UPF3 (média de

3 repetições)

cv.São Carlos I! época 2ª época
12 corte 22 corte 22 corte

Ca _ Zn N P Zn Cu Fe N P Cu
DO 5,10 a 17 b 22,70 b 2,80a 20b 7 ab 342 b 19,60 c 5,10 a 10 c
D40 4,20b 24ab 21,20 b 2,10 ab 18 b 6ab 341 b 21,10 bc 4,00 ab 11 bc
D80 4,40 ab 23 ab 24,90 ab 2,40 ab 20 b 8a 265 b 17,90 c 4,20 ab 10 c
D160 4,40 ab 26 ab 30,30 a 2,30 ab 28 ab 4b 368 b 25,00 ab 3,60 b 13 ab
D320 4,70 ab 34 a 31,50 a 2,00 b 32 a 5b 611 a 27,10 a 3,50 b 14 a

cv. UPF 3 IA época 2ª época
12 corte ií. corte 12 corte 22 corte

S Zn N Zn Fe N Zn •• N S Zn
DO 1,60 b 31 b 26,30 b 18 c 574 a 19,00 b 12 b 20,80 b 1,70 ab 34 ab
D40 1,70 ab 38 ab 28,90 b 19 c 317 b 20,10 b 13b 24,10 b 1,40 b 24 b
D80 1,90 ab 42 ab 28,30 b 20 bc 258 b 20,60 ab 13 b 24,30 b 1,60 ab 29 b
D160 1,90 ab 42 ab 32,30 ab 26ab 295b 21,50 ab 13b 29,20 b 1,80 a 34 ab
D320 2,20 a 51 a 38,00 a 30 a 415 ab 23,70 a 20 a 36,30 a 1,90 a 44 a
Valores na coluna e na linha seguidos por letras distintas, diferem entre si estatisticamente (P<O,05, teste t).



Tabela 2. Teores médios de macronutrientes (g. kg") e de micronutrientes (mg. kg") da forragem do 12 e 22 corte, em duas
épocas de plantio (média de 3 repetições)

macronutrientes micronutrfentes

Época N P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn
Cultivar plantio Cortes

São Carlos Iª I~corte 23,00 bAo 1,90 bAD 27,80 aBD 4,50 aAa 2,50 bAD 1,80 bAa 25 aAD 9 aAa 216 bAa 148 aAD

29.corte 26,10 aAb 2,30 aBb 25,60 aAb 5,00 aBa 3,10 aAa 2,30 aAa 24 aBa 6 bBb 386 aBa 148 aAa

2A 19.corte 19,10 bBb 1,40 bBb 32,40 aAa 3,70 bBa 2,30 bBa 1,70 aAa 19 bBa 4 bBb 173 bAb 148 aAa
29.corte 22,10 aBb 4,10 aAa 27,40 bAb 5,80 aAb 2,70 aAa 1,80"aBa 32 aAa 12 aAa 814 aAa 143 aAa

UPF3 1ª 19.corte 28,50 aAa 2,10 bAa 35,40 aAa 4,70 aAa 2,80 bBb 1,90 bAa 41 aAa 7 bBb 245 bAa 186 aAa

29.corte 30,80 aAa 2,80 aBa 36,00 aAa 4,70 aBa 2,30 bBb 2,30 aAa 23 bBa 11 aAa 372 aAa 109 bBb

2ª 19.corte 21,00 bBa 1,70 bBa 35,30 aAa 3,50 bBa 1,90 aBb 1,40 bBb 14 bBb 10 aAa 256 bAa 96 bBb

22 corte 26,90 aAa 4,00 aAa 34,60 aAa 6,80 aAa 3,20 bAa 1,70 aBa 33 aAa 10 aAb 427 áAb 147 aAa

Valores seguidos da mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05, teste t); letra minúscula = diferença entre cortes por variedade e por época (coluna); letra
maiúscula = diferença entre épocas por variedade e por corte (coluna); letra minúscula expoente = diferença entre variedade por época por corte (coluna).



ABSTRACT

Foram avaliados os efeitos de doses de nitrogênio e épocas de plantio nos teores dos
nutrientes de duas cultivares de aveia, recomendadas pela EMBRAP A, para a região de São
Paulo, em Latossolo Vermelho Escuro do Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste, São Carlos,
SP. Não ocorreu diferença, na maioria dos nutrientes, entre os teores de macro e micronutrientes,
para as diversas doses de nitrogênio. Verificou-se uma variação nos teores de acordo com o corte
e com a época de plantio para ambas cultivares e também entre as cultivares.


