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Com o objetivo de se estudar o efeito da aplicação localizada de
fósforo e de nitrogênio nos parâmetros cinéticos de absorção de nitrato e de
amônio em plântulas milho, foi conduzido experimento em casa de
vegetação, utilizando-se a técnica de raízes subdivididas. Após sete dias de
crescimento em solução nutritiva completa, plântulas de milho cuja raiz
principal foi retirada, foram transplantadas para vasos geminados contendo
1,6 l de solução nutritiva, sendo as raízes igualmente divididas entre os
vasos. Foram testadas duas fontes de N (nitrato e amônio) e o
fornecimento de P e N em ambos os vasos, em vasos separados, a
aplicação conjunta de N e P em um vaso e de N no outro, e o fornecimento
de N e de P em um único vaso. Após sete dias da aplicação dos
tratamentos procedeu-se a cinética de absorção de nitrato e amônio, em
câmara de crescimento. Os parâmetros cinéticos Km e Vmáx foram
calculados conforme procedimento proposto por Claassen & Barber (1974),
utilizando-se o processo gráfico matemático descrito por Ruiz (1985). O
fornecimento de fósforo e de nitrogênio em vasos separados reduziu a
Velocidade Máxima de Absorção (Vmax) de nitrato e de amônio em relação
ao tratamento em que o fósforo e o nitrogênio foram fornecidos em ambos
os vasos. Entretanto, a Constante de Michaelis (Km) não foi afetada. A
redução do Influxo de nitrato e de amônio foi similar (35% e 31%,
respectivamente). Conclui-se que a redução na acumulação de nitrogênio
na parte aérea, quando este é fornecido separadamente do fósforo, se
deve, em grande parte, à redução na Vmax de nitrato e de amônio.
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