
EFEITO RESIDUAL NA SOQUEIRA DE CANA-DE-AÇÚCAR DO
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RESUMO

A uréia é o composto nitrogenado mais
usado em pulverizações fo i iares devido sua
solubilidade, a l to conteúdo eu N, sendo absor-
vida aais rapidamente do gue outra 'orna do
nutriente. Na cana-de-açucar o principal inte
res se na adabação f o l i a r com solução de uréia~
está na impraticabílidade de se aplicar o adu-
bo no solo, em estágios da cultura que reque-
rem suplementos de N. Por outro lado, estuoos
anteriores já demonstraram que 50X do N da
uréia aplicada como "spray" f o l i a r é absorvi-
do após 1 hora da aplicação.

Visando estudar o e fe i to residual na so-
quei ra de cana-de-açúcar do nitrogênio da
uréia aplicada por via f o l i a r na cana planta,
foi conduzido o» estudo uti l izando touceiras
de cana que desenvolveram-se em tanfcores con-
tendo areia lavada. Após 180 dias do plantio
foi aplicado o adubo f o l i a r (43,5* de uréia
na solução) marcado com 3,95 átomos t 1 5 N . A
primeira colheita fo i efetuada 7 dias após a
aplicação, e a colheita f ina l da rebrota aos
123 dias.

A quantidade do N da uréia absorvida pela
cana-de-açúcar após 7 dias da fer t i l i zação
fo l ia r foi et média de 50 Í , considerando-se a
planta toda. Na colheita f ina l observou-se um
efeito residual de cerca de 7* do N aplicado.

1 . INTRODUÇÃO

A prática de adubação f o l i a r das plantas
cultivadas vem se desenvolvendo intensivamente
nos últimos anos, não só nos países mais
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adiantados do mundo, como também no Brasi l . Em
relação a cana-de-açúcar foram verificados
casos1 em que adubação f o l i a r chega a at ingir
ef ic i incias de até 20 vezes a <la aplicação do
adubo no solo. No Hawai1, 95X do N requerido
Dela cultura ê aplicado por via fo l i a r na
forma de solução de uréia , em concentrações de
até 50X.

Verif ica-se na l i t e ra tu ra 7 que o tempo
requerido para a_absorçao f o l i a r de 501 do
nitrogênio da uré ia , na cana-de-acúcar, é
menor que 24 horas. Recentemente4 fo i
determinado que a absorção de 501 do N da
uréia aplicada como "spray" fo l i a r na cana-de-
açúcar ocorre na primeira hora após a
fer t i l i zação . Resultados similares obtidos2

mostram uma absorção de pouco mais de 50% do
fe r t i l i zan te após 6 horas da aplicação. Para
intervalos de tempo maiores não fo i observado2

uma absorção significativamente superior,
enquanto a translocação do nitrogênio para o
sistema radicular aumentou com o decorrer do
tempo estabilizando-se após 72 horas num nTvel
de 4,5* de f e r t i l i z a n t e aplicado.

A adubação f o l i a r tem o potencial de
aumentar a ef ic iência da uti l ização do adubo.
Portanto, essa têcntca de adubação apresenta
uma possibilidade de maior economia de
fer t i l i zantes nitrogenados dado que podem ser
evitadas perdas que ocorrem no solo como a
volati l ização da amônia, l ix iviação de ni t rato
e desnitr i f icação 2 .

Visando estudar o efe i to residual na
soqueira de cana-de-açúcar aplicou-se por via
fo l ia r uréia marcai» com 15N na cana planta.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Em 12 tambores contendo areia lavada
foram plantadas em cada um, cana-de-açúcar
variedade IAC 52-150. Aos 180 dias do plantio,
procedeu-se a adubação f o l i a r com solução de
uréia (concentração de 43,5%), marcada com
3,95 átomos % de 1 SN. A solução de uréia foi
adicionado 10% de melaço com fins de
surfatante e de proteção contra problemas de
toxidez3 . As plantas de seis tambores
receberam aplicação f o l i a r com 15N (por
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pince1amento),_dos quais três ficara» sob
cobertura e três sem cobertura. As plantas
dos seis tambores restantes não receberam a
adubaçao fo l i a r nem outro t ipo de adubaçao e
ficaram como controles dos tratamentos
anteriores (ver tabela 1).

Nas plantas que permaneceram sob
cobertura, realizaram-se diariamente
simulações de orvalho, umidecendo com "spray"
de água a folhagem das plantas, no período de
sete dias entre a aplicação fo l ia r e o
primeiro corte: Essas simulações foram feitas
objetivando a reidrataçio dos resíduos de
ur i ia que não tinham sido absorvidos,
procurando-se manter condições semelhantes as
das plantas sem cobertura. As colheitas foram
efetuadas aos sete dias na cana planta e aos
123 dias, na rebrota, tempos esses contados
após a adubaçao fo l i a r na cana planta (ver
tabela 1).

Na primeira colheita (sete dias, cana
planta) tomaram-se a parte aérea e radieular
em separado dos tratamentos isotõpico e
controle sem cobertura, e somente a parte
aérea, dos tratamentos sob cobertura.

Na segunda colheita (rebrota), tomaram-
se a parte aérea e raízes dos tambores que

permaneceram sob cobertura. As amostras de
cana-de-açúcar dos tambores de cada tratamento
foram secas em estufa a 60°C, para posterior
determinação da massa de matéria seca. As
determinações dos teores de nitrogênio foram
feitas pelo método de Kjeidahl, e as análises
isotopicas de 15N foram realizadas por
espectrometria de massa, usando como método
de preparo das amostras a combustão de Dumas5.

As quantidades de nitrogênio na planta
proveniente do fe r t i l i zan te (NPF) foram
calculadas pela expressão 1 , considerando as
diferentes amostras das plantas.

NPF = (átomos»15Nexc.)p1anta

(átomosí l sNexc. ) fer t i l .
x NT ...(1)

onde:
NPF - nitrogênio na planta proveniente

do fertilizante (mg/tambor).

NT = nitrogênio total na amostra (mg/
tambor).

A eficiência de utilização do
fert i l izante por via fo l iar foi calculada pela
equação 2, utilizando os valores NPF de cada
uma das partes da planta.

Tabela 1 - Quantidade de uréia (g/touceira) e nitrogênio (mg/touceira) na
concentração de 3,95 átomos % de 15N aplicadas nas folhas em
cana-de-açúcar IAC 52-150 de acordo com os tratamentos.

Parcela Quantidade de N aplicado
(Tambor r>9) uréií aplicada (mg/touceira)

(g/touceira)

6*

8*

11*

1*

4*

10*

2

5

9

3

7

12

Data da
Data da
Data da

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,44

adubaçao foliar: 22/09/83
1? colheita: 29/09/83
2! colheita: 31/01/84

652

653

654

656

656

672

I.

IA

I.
IB

II.

IIA

II.
IIB

P.A
R
*

Tratamento

Isotõpico
Sob cobertura

1? Colheita:
2? Colheita:

Isotõpico
Sem cobertura

Ia Colheita:

Controle
Sob cobertura

Ia Colheita:
2 a Colheita:

Controle
Sem cobertura

1a Colheita:

plástica

P.A.
P.A.+R

plástica

P.A.+R

plástica

P.A.
P.A.+R

plástica

P.A.+R

. = Parte aérea
= RaTz
* Tratamento Isotõpico

120 OEA-CIEN/CNEN/CNPq/CENA-USP PIRACICABA, SP, BRASIL NOV., 19-23, 1964



EOF ( i ) x 100 (2)

significando:

QUA * quantidade de nitrogênio aplicado
(mg/planta).

Fez-se analise de variância dos dados e
as médias fora* comparadas pelo teste de
Tukey en delineamento inteiramente casualizada

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A analise dos teores de nitrogênio total
na parte » n a e raTz não mostrou diferenças
significativas entre os dois tratamentos sob
cobertura, nas amostragens realizadas 7 e 123
dias após aplicação foliar de uréia. Conforme
observações já feitas em outros trabalhos2'1*,
esse parâmetro não resulta em bom indicador
da eficiência da adubaçao nitrogenada foliar
(ver tabela 2).

No tratamento isotópico, após 7 dias da
aplicação foliar, não se observam diferenças
significativas entre os teores de 15N em
excesso na parte aérea, sob e sem cobertura.
Para o cálculo de excesso de I5N foram
considerados os conteúdos de abundância
natural de I5N dos tratamentos controles
respectivos (ver tabela 3). Porém, os dados
de nitrogênio provenientes de fertilizante
(NPF), mostraram diferença altamente
significativa para a parte aérea do tratamento
anterior (ver tabela 4). Expressando os
mesmos dados em termos de EUF de acordo com a
tabela 5, verificou-se uma recuperação de N-
fertilizante de 50% no tratamento isotõpico
sem cobertura, com a colheita da planta toda

apôs 7 dias de aplicação de uréia marcada.
Este valor concorda com os registrados na
literatura2 •"•.

Observando-se os resultados para a parte
aérea e raTz, verifica-se um valor algo
superior na parte radicular (11,0%), com
respeito aos obtidos em estudos efetuados
anteriormente2. Este resultado pode ser
devido ao fato, que neste período (7 dias após
aplicação) registraram-se chuvas, da ordem de
31mm segundo mostra a tabela 6, concentradas
nas primeiras 48 horas após aplicação foliar.
Muito provavelmente com as chuvas ocorreram
Iavagam de uréia nao absorvida e que
permaneceu sob as folhas, e parte desta foram
absorvidas pelo sistema radicular.

Com respeito ao tratamento sob cobertura,
onde colheu-se somente a parte aérea, após 7
dias da aplicação foliar, aprecia-se uma
recuperação em torno de 701 de fertilizante.
Dado que as amostras não foram lavadas com o
propósito de se eliminar os resíduos de uréia
não absorvidos, esse valor pode ser explicado.
Em um trabalho anterior2, verificou-se que
existe diferença significativa entre amostras
com e sem lavagem na data da colheita. Além
disso, as simulações de orvalho feitas neste
tratamento sob cobertura,parecem que não foram
suficientes para reidratar os cristais de
uréia, ficando estes sem serem absorvidos.
Estes argumentos podem explicar a diferença
altamente significativa obtida entre estes
dois subtratamentos.

Na rebrota, após 123 dias da aplicação
foliar observou-se uma distribuição na parte
aérea e raiz de 7,01, do total do fertilizante
aplicado, o qual significa que o sistema

Tabela 2 - Teores de nitrogênio total na parte aérea e na raiz de plantas de cana-de-
açúcar c.v. IAC 52-150 que receberam aplicação foliar de uréia marcada com
3.95X átomos deJ 5N e dos tratamentos controles, colhidos após 7 e 123 dias
da aplicação (média três repetições).

Tratamento

Sob cobertura

Isotópico

Sem cobertura

Sob cobertura

Controle

Sem cobertura

F
NTvei de significãncia
C.V.

D.M.S.(Tukey a 5?)

Teor de nitrogênic total

Após 7 dias

Parte aérea

O , 7 2 Í O , 1 4

0,61 0,08

0,75+0,12

0,73+0,46

0.20NS
(0,05)
9,0t
0,66

Raiz

0,35+0,15

0,50+0,16

0.3MS
(0,05)
25,6
0,72

(X)i'

Após; 123

Parte aérea

0,40*0,

0,59±0,

6.25NS
(0,05)
26,00
0,20

,03

,12

dias

Raiz

0,35?0,n?

0,39+0,06

l.ONS
(0,05)
8,10
0,10

a/ m±s - média t desvio padrão
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Tabela 3 - Concentração de 15N nas plantas de cana-de-açúcar IAC 52-150 que recebera*)
adubaçao fol iar com uréia «arcada a 3,584 átomos X excesso 15N (média três
repetiçSesF'

Tratamento
isotõpico

Sea cobertura

Sob cobertura

F
Nível de signif i -
cância

C.V.(t)
O.M.5.(Tukey a 51)

Apôs

Parte aérea

0,425±0,183

0.530iO,061

0,94(NS)

(0.05)
28.2
0,30

Concentrações de

7 dias

Raiz

0,192+0,019

1 5 N(a t . l exc

Após 123

Parte aérea

0,195+0,026

dias

0,

Raiz

114+0,023

a/ Média i desvio padrão
b/ Apôs 7 dias: abundância natural ãtonos X 15N do subtratamento sem cobertura:

0,365* ± 0,002»/

abundância natural átomos X 15N do subtratamento sob cobertura:
0,3651 ± 0,005.

Apôs 123 dias: abundância natural átomos X 15N do subtratamento sob cobertura:
0,3611 i 0,0008

Tabela 4 - Nitrogênio proveniente de fe r t i l i zante (NPF) em plantas de cana-de-açúcar
IAC 52-150 que receberam fert i l ização fo l ia r com uréia (média três repeti
ções)£/

Tratamento Nitrogênio na planta proveniente de fe r t i l i zan te (mg/tambor)
isotõpico

Após 7 dias Após 123 dias

Parte aérea RaTz Total Parte aérea Raiz Total

Sem cobertura 260,3+25,3 70,0+6,7 330,3+31,5

Sob cobertura 440,2+40,6 24,40+4,7 21,3+0,6 45,7+4,5

F 42,4**
Nível de s ign i f i -
cance (0,01)

C.V.(t) 29,4
D.*.S.(Tukey a 5*) 76,78

a/ Média t desvio padrão.
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Tabela 5 - Eficiência de utilização do N da uréia (EUF) aplicado por via fol iar em
cana-de-açúcar IAC 52-150.

Tratamento
isotõpico

Eficiência de utilização de fert i l izante

Apôs 7 dias «pôs 123 dias

Parte aérea RaTz Total Parte aérea RaTz Total

Sem cobertura 39,3+3,60 10,6*1.00 49,9+4,50

Sob cobertura 67,5±6.3O 3.7+0,70 3,70±0,06 7,0+0,70

1 45,6**
Nível s ign i f i -
cincia (0,01)
C.V.(t) 30,01
D.N.S.(Tukey a 5X) 11,58

a/ Rédia i desvio padrão.

Tabela 6 - Distribuição das chuvas durante
o período de 7 dias apôs aplica_
ção fo l iar .

Data

22/09/83
23/09/83
24/09/83
25/09/83
26/09/83
27/09/83

28/09/83
29/09/83

Precipitação (MM)

5,0
16.0
10,0
-
-
-
-
-

radicuiar ficou con este teor residual no
momento do primeiro corte, distribuindo-se
posteriormente para a parte aérea na rebrota
da soqueira.

Outro aspecto importante a ser levado em
consideração, a part i r do subtratamento sob
cobertura ê que a recuperação total do
fert i l izante foi da ordem de 75». Tomando-se
em conta a quantidade de N aplicada, a
diferença do total somente pode ser explicado
pelo processo de volátilIzvção, que ocorre
devido a ação da urease fol iar* .

4. CONCLUSÕES

Nas condições em que efetuou-se este
estudo, podem ser salientadas as seguintes
conclusões:

a) 0 teor de N total na cana-de-açúcar, não
fornece evidências significativas 4a

absorção de uréia aplicada via fol iar nas
condições estudadas.

b) Os resultados isotõpicos evidenciaram a
absorção foliar e o efeito residual da
uréia aplicada.

c) Apôs 7 dias da aplicação fol iar observou-se
que a absorção fo l iar da uréia foi da ordem
de 50t para a planta toda.

d) Ti do nitrogênio aplicado na cana planta
foi detectado na soqueira, como efeito
residual.

e) 251 do fert i l izante aplicado foi perdido
por volatilização provavelmente devido a
ação da urease fo l iar .

RESIDUAL EFFECT OF SUGAR CANE RATOON OF UREA-
NITROGEN FOLIAR APPLICATION TO PLANT CANE

SUMMARY
Urea Is a nitrogenous compound used mostly

in f o l i a r spray due to i t s so lub i l i t y , high N
content, being more rapidly absorbed than any
other nutr ient . The main Interest in sugar
cane f o l i a r f e r t i l i z a t i o n using urea solution
is because application of soi l f e r t i l i z e r Is
impractical a t crop stages that require N
supplementation. On the other hand, previous
studies have proved that 502 of the urea-N
applied as f o l i a r spray are absorbed one hour
af ter application. To study the residual
ef fect of urea-N, f o l i a r applied to plant cane,
on sugar cane ratoon, an experiment was
carried out using setts grown In drums
containing Mashed sand. 180 days from
planting, fol iar f e r t i l i z e r (43.5X urea
solution) labelled with 3.95 atom % >5N Mas
applied. The f i rs t harvest Mas made 7 days
a f t t r application and f inal harvest of
resprouting at 123 days. The quantity of urea
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absorbed by the sugar cane after 7 days fro»
foliar fert i l izat ion was on average 50*,
considering the whole plant. About 71
residual effect was noted at final harvest.
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