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Os solos tropicais brasileiros, são muito

intemperizados, de baixa fertilidade e ácidos. Assim para

alta produtividade depende da manutenção da fertilidade

pela reciclagem dos nutrientes e do fornecimento de

insumos (BERNARDI, et al, 2002). Para isso, busca-se

melhores tecnologias de manejo da fertilidade do solo e

nutrição das plantas, como os fertilizantes de liberação

lenta ou controlada.

Esses podem reduzir as perdas e aumentar a

absorção de nutrientes pelas plantas por meio do

fornecimento gradual de nutrientes de acordo com a

demanda. O fertilizante fosfato monoamônico (MAP) é um

fertilizante granular fonte dos macronutrientes P e N nas

formas solúveis.

No entanto o P solúvel aplicado ao solo pode formar

compostos de alta estabilidade, e com isso reduzir a

disponibilidade para as plantas. Por isso, o revestimento

dos fertilizantes fosfatados com camadas de polímeros e

argilas (Figura 1) regulam a disponibilidade,

proporcionando um melhor aproveitamento pelas plantas
(REETZ, 2016).

Foi utilizado cultivar Urochloa Brizantha cv. Piatã

para realizar o experimento e aplicar os tratamentos com

fertilizante MAP. (Figura 2)

• Avaliar o efeito da adubação com fertilizante MAP de

liberação controlada sobre a produtividade de Urochloa

brizantha cv. Piatã.

• O experimento está sendo conduzido na Embrapa

Pecuária Sudeste, em casa de vegetação

• Foi feito o preparo de 20 vasos com 1kg de solo cada,

utilizando solo argiloso com 60,6% de argila e alto

potencial de fixação de P, sem a necessidade de

correção com calcário.

• O plantio do capim piatã foi realizado em 06 de

setembro de 2021, com aproximadamente 4 a 5

sementes por vaso.

• Após a germinação das plântulas e estabelecimento

das mesmas, foi realizado o desbaste, deixando

apenas 2 plantas por vaso. (Figura 3)

• Os tratamentos consistiram na aplicação de 4 fontes

de P: MAP convencional (10-60-0), MAP revestido

com 4% polímero poliuretana (PU), MAP 4% PU e

5% hidrotalcita (argila), e MAP 4% PU e 5%

montmorilonita (argila), além de um tratamento

controle. (Figura 4)

• O delineamento do experimento adotado foi em

blocos casualizados com 4 repetições. A

produtividade do capim Piatã será avaliada

periodicamente, pela produção de biomassa fresca,

amostrada em cada vaso, e para determinação da

matéria seca, será levada à estufa com circulação

forçada de ar a 65ºC, até peso constante. Para a

análise estatística dos dados obtidos, serão feitas

análises de variância, e as médias serão

comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de

probabilidade.

• Foi realizado aferições do nº de perfilhos, nº de

folhas por vaso e comprimento de folha expandida

como resultados preliminares para análise de

variância (Tabela 1) e teste de Tukey.

Figura 4 - Fertilizante fosfatado revestido com poliuretana 

(PU).

Figura 2 – Urochloa brizantha cv. Piatã - Tratamentos 

Figura 3 – Folha expandida e perfilhos identificados
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Gráfico  – Comparativo de médias das características 

estruturais do cultivar Piatã.
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• Essas avaliações preliminares auxiliam o

entendimento da resposta das plantas à

adubação. E a importância do fornecimento de

nutrientes para garantir produções adequadas.

• As características avaliadas (número de perfilhos

e folhas por vaso, e comprimento das folhas) são

importantes para determinar o adequado

estabelecimento e desenvolvimento das plantas e

definir a produtividade.

• Os tratamentos com MAP puro e MAP + PU 4% +

montmorilonita 5% foram os melhores tratamentos

inicialmente.

• O experimento se encontra em andamento e serão

realizadas outras avaliações do capim Piatã.

• Avaliando a produção de massa fresca e seca da

forragem através de análise estatística (análise de

variância e teste de Tukey) para identificar as

diferenças entre os tratamentos aplicados.
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