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ADUBAQAO FOSFATADA NA PRODUQAO E TEOR DE
FOSFORO EM QUATRO CULTIVARES DE Panicum

maximum. I -EFEITO DE CORTES1
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RESUMO: 0 objetivo deste estudo foi verificar 0 efeito de doses de f6sforo (P) aplicadas no pJantio,
quanto a produc;ao de materia seca e teor de P em quatro cultivares de Panicum maximum,
submetidas a 12 cortes. 0 delineamento experimental foi 0 de tratamentos aleatorizados em blocos
com tres repetic;5es, e a parcela dividida. Na parcela principal foram alocadas aleatoriamente as
doses de P (0, 50, 100, 200, 400 e 800 kg de P205/ha) e na sub parcela as gramfneas (Tanzania,
Mombac;a, Vencedor e T21). Doses crescentes de P no plantio aumentaram (P < 0,05) a produc;ao e
0 teor de P das quatro cultivares, porem foram variaveis com corte, sendo esse efeito mais
acentuado no primeiro. A cultivar Mombac;a foi a mais produtiva (P < 0,01), seguida da T21 e
Tanzania, sendo a Vencedor a menos produtiva, havendo oscilac;5es da produc;ao em func;ao dog
cortes. A cultivar T21 apresentou os teores mais baixos (P < 0,05) de P na forragem em todos os
cortes.

PALAVRAS-CHAVES: Doses de f6sforo, capim Tanzania, Momba<;a, T21, Vencedor

PHOSPHORUS FERTILIZER IN THE PRODUCTION AND CONTENTS OF P IN FOUR VARIETIES
OF Panicum maximum. I -CUTTING EFFECTS

ABSTRACT: The objetive of this experiment was to study the effect the doses of phosphorus in four
varieties of Panicum maximum in twelve sucessive cuttings. The experimental design was a split plot
with three replications with the main plot containing six levels of P (0, 50, 100, 200, 400 e 800 kg
de P205/ha). anq the split plot containing the varieties (Tanzania, Mombal;:a, Vencedor and T21).
Doses of P applied at planting time increased (P < 0.05) the production and the contents of P of four
varieties, but varied with cutting, and the effect was more pronounced in the first. The variety
Mombal;:a was the most productive (P < 0.05), followed by T21 and Tanzania. The cultivar Vencedor
was less productive with fluctuations in production associated with cuttings. The cultivar T21 showed
the lowest contents of P (P < 0.05) in all cuttings.

KEYWORDS: Doses of phosphorus, grass Tanzania, Momba<;:a, T21, Vencedor.

INTRODU<;Ao
Dentre os nutrientes limitantes a

produtividade das pastagens 0 f6sforo (P) esta
entre os principais, cuja importancia tern sido
demonstrada em varios trabalhos (FONSECA,
1987; GUSS, 1988; CORR~A & HAAG 1993;
NARA et al., 1995; CORR~A et al., 1996),
principalmente na fase de estabelecimento,
considerada normal mente, 0 primeiro corte de
avaliayao. Os trabalhos tambem mostram que
ap6s esse perfodo, ha evidencias de uma menor
resposta e/ou dependencia ao P aplicado, com
as plantas apresentando produyoes
relativamente elevadas na ausencia da
adubal;:ao fosfatada. Desta forma, ha interesse
em estudos dessa natureza, envolvendo major
numero de avaliayoes. 0 experimento teve 0

objetivo de verificar 0 efeito de doses de P
aplicadas no plantio em quatro forrageiras
submetidas a 12 cortes.
MATERIAL E METODOS

0 ensaio foi conduzido em Latossolo
Vermelho Amarelo, Alico, cujas caracterfsticas
qufmicas, preparo de solo, correc;:ao e
adubac;:6es basicas estao relatadas em
(CORR~A et al. 1996). 0 delineamento
experimental utilizado foi 0 de tratamentos
aleatorizados em blocos com tres repetic;:6es e a
parcela dividida. Na parcela principal foram
alocadas aleatoriamente as doses de P (0, 50,
100, 200, 400 e 800 kg de P205/ha) e na
subparcela (2m x 20m) as forrageiras (T21,
Tanzania, Vencedor e Mombac;:a). Foram
realizados 12 cortes, sendo que 0 primeiro
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provavelmente ao seu estabelecimento mais
lento, pais com 0 decorrer dos cortes apresentou
produc;:ao equivalente aos QuIros cultivares. Par
outro lado, a cultivar Vencedor inicialmente
esteve entre as mais produtivas, mas com 0
suceder dos cortes apresentou queda de
produyao, com sinais de degradac;:ao e nao
adaptayao as condiyoes estudadas. Quanto ao
tear de P na forragem, a analise de variancia
mostrou significancia (P < 0,05) para doses,
gramfnea e interac;:ao dose x corte.

Verifica-se na Figura 2A que de modo geral
0 tear de P na forragem foi mais elevado no 12
corte, sendo que no caso do tratamento
testemunha esse tear na planta praticamente se
manteve constante ap6s 0 12 corte com os
teores baixos em torno de 0,10%. No caso
principal mente das doses mais elevadas houve
flutuayao acentuada dos teores em todo 0
perfodo "das aguas", possivelmente devido a
efeitos edafoclimaticos, pais nao foram
associadas a variayoes nas produyoes, porem
mantiveram-se elevados ate 0 final das
avaliac;:6es.Observa-se na Figura 28 que a
cultivar T21 apresentou os menores teores em
todos os cortes, sendo esta diferenc;:a
significativa (P < 0,05).

(estabelecimento) , 0 terceiro eo quarto (perCodo
"das secas") foram feitos com 85 dias de
crescimento e os demais (perCodo "das aguas") ,
com 35 dias. Ap6s cada corte do perCodo "das
aguas" foi feita aduba9ao com 0 equivalente a
80 kg de N e 100 de K20/ha. No perCodo "das
secas" foi feita uma reaplicayao de calcaria
dolomCtico equivalente a 1,5 Vha. A avaliac;:ao de
produc;:ao foi feita em area lrtil de 10m2 par
parcela, sendo retirada uma amostra de 400 g.
para analises quCmicas.

No caso do tear de P na forragem, foram
utilizados apenas os dados dos nove cortes
iniciais. Os dad os foram analisados utilizando-se
0 procedimento GLM do SAS {SAS 1993).

CONCLUSOES
1. Doses crescentes de P no plantio aumentaram
a produc;:ao e 0 tear de P das cultivares T21,
Vencedor, Mombac;:a e Tanzania, porem, foram
variaveis com 0 corte, sendo esse efeito mais
acentuado no primeiro;
2. A cultivar Mombac;:a foi a gramrnea mais
produtiva, seguida da T21 e da Tanzania, sendo
a cultivar Vencedor a menos produtiva, havendo
oscilac;:oes da produc;:ao em func;:ao dos cortes;
3. A cultivar T21 apresentou os teores mais
baixos de P na forragem.
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RESULTADOS E DISCUSSAO
A produ<;ao de materia seca foi influenciada

(P < 0,01) pelos efeitos principais de gramfnea,
dose e corte e para as intera<;6es dose x corte
(Figura 1 A) e gramfnea x corte (Figura 18).
Verifica-se na Figura 1 A que 0 efeito das doses
de P na produ<;ao de materia seca foi variavel
com os cortes, significativo (P < 0.05) no
primeiro, onde na ausencia da aduba<;:ao
fosfatada a produ<;:ao foi muito reduzida,
confirmando a importancia do P no crescimento
inicial das forrageiras. Com a sucessao dog
cortes houve uma redu<;:ao gradativa do efeito
das doses, que praticamente desaparece no
quarto corte, que coincide com 0 perfodo "das
secas", continuando pouco acentuado ate a
epoca "das aguas" (corte de 5 a 9). Verifica-se
que 0 crescimento das plantas no corte 7,
realizado em janeiro, com condi<;:6es mais
favoraveis para 0 crescimento das plantas, 0
tratamento testemunha apresentou produ<;:ao
relativamente elevada (4.200 kg de materia seca
em 35 dias de crescimento) e semelhante (P >
0,05), ados tratamentos que receberam P,
porem com teores de P na forragem mais
reduzidos (P < 0,01, Figura 2A)

Observa-se que no segundo perfodo "das
aguas", a partir do corte 1 0, ocorre major efeito
das doses de p, pois 0 tratamento controle
apresenta nos tres cortes seguintes diferen<;:a
mais acentuada (P < 0,05),em rela<;:ao aos

demais tratamentos.
Os resultados sugerem que ap6s 0 12 corte,

com maior desenvolvimento do sistema radicular
das plantas explorando major volume de solo ha
aumento na participa<;:ao do P nativo, 0 que
deve estar contribuindo nesse perfodo inicial
para a produ<;:ao relativamente elevada na
ausencia de aduba<;:ao fosfatada; porem, com os
cortes sucessivos e extra<;:ao de P pelas plantas,
essa contribui<;:ao tende a reduzir.

Com rela<;:ao a intera<;:ao gramfnea x corte
(Figura 18), verifica-se que no corte 1 a cultivar
T21 foi a menos produtiva, devido
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FIGURA 2 -Media do tear de P na planta/corte em %, PP
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