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RESUMO GERAL

O objetivo do experimento 1 foi para comparar duas

técnicas de marcação do N-aineral do solo com *°N, para

estudos da quantificação da contribuição da fixação biológica

(FBN) para leguminosas forrageiras usando a técnica de

diluição isotópica de *-°N. Este experimento foi conduzido em

u» tanque de concreto (ÍS<* me x 0,40 m profundidade) no

CAMPO. As duas técnicas de marcação de solo foram*. a>

incorporação de composto orgânico marcado com *eN (tratamento

de liberação lenta), e b> aplicação fracionada de LtsN sulfato

de amônio. Avaliou-se a quantificação da F3N em Centros&ma

"híbrido Itaguaí" utilizando-se duas testemunhas <F. maximum

KKi* e Sorghum bicolor). ,

No tratamento da liberação lenta, o enriquecimento

de *°N da planta controle IP. maximum e Sorghum), decresceu

â

37% em 91 dias, sendo muito menor quando comparado com outros

estudos com uma única aplicação de fertilizante solúvel

marcado core *BN. No tratamento de aplicação fracionada, neste

mesmo período o enriquecimento do N disponível aumentou ao

redor de iOOX. Isto foi estimado por Cent rose/na "híbrido

Itasuaí" que obteve mais de 95% de N derivado da FBN (137 kg

N.ha) não havendo diferenças entre as formas de marcação do

solo com *BN nem entre testemunhas.
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O objetivo do experimento 2 foi para quantificar a

contribuição da FBN de leguminosas forrageiras e a

transferência de N fixado de graraíneas crescidas em

consórcio, aplicando-se também a técnica de diluição

isotópica de "*N. 0 experimento foi conduzido no campo da

estação do CNPBS, num solo PVD, com 7 lesuminosas e 3

gramíneas forrageiras em monocultura, e 3 leguminosas,

Centrosema "híbrido Itaguaí", Galactia striata e Destsodium

ovaliFoiium crescendo em consórcio com Brachiaria torizantha,

em diferentes proporções legurainosa/gramínea <4;í - 1:4).

Para quantificar a FBN nas leguminosâs e a transferência de N

para a Brachiaria o *-°N-sulfato de amônio (12,5 at.% *°K) foi

aplicado 8 vezes na dose de 0,0í g *°N.ra"* a cada í4 dias com

um total de &,68 g *oH.re"*e de *°N durante os 97 dias que

durou o experimento.

Em monocultura, as diferentes leguminosas

forrageiras obtiveram o equivalente entre 43 e 100 Kg N.ha~*

da FBN, Stylosanthes guianensis mostrou uma grande

contribuição da FBN de Í00 Kg N.ha"4. Em consórcio com

Srachiaria brizantha a proporção de N derivado da FBN em três

leguminosas estudadas (Centrosema "híbrido Itaguaí", G.

strxata e D. avalifoiium) foi sígnificaraente mais alto,

quando crescida em monocultura. E a \ *c'.:©eração de *-BN pela

leguminosa consorciada foi «auito menor que em monocultura,

ocorrendo o contrário com a B. brizantha, demonstrando a alta

competição por H-miner**! do tiolo, 0 maior «cumulo de N p«rl»
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graninea em consórcio foi observado quando a proporção

graeínea-leguninosa foi baixa, isto acompanhado pelo menor

enriquecimento de *BN sugerindo que há transferência do N

derivada da FBhl pela legumionosa para a graminea consorciada.
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GERAL ABSTRACT

I The objective of experiment i was to compare two different

techniques for labelling the soil mineral nitrogen with *°N,

for studies to quantify the contribution of biological

nitrogen fixation (BNF) to forage legumes using the

isotope dilution technique.I This experiment was performed in

a concrete tank <i20mQ x 0.40m depth) in the field. JThe two

techniques for labelling the soil were: a) incorporation a

*°N labelled organic compost (slow release treatment), and b)

split applications of *°N labelled ammonium sulphate. The

evaluation of the techniques was through the quantification

of BNF in the Itaguai Hybrid of Cent rasema using two non-Na~

fixing control plants (.P., maximum KK-ió and Sorghum ôicalorTT)

In the slow release treatment the *°N enrichment of the

control plants (.F. maximum and sorghum), decreased by 37% in

91 days, which was considerably slower than that observed in

other studies where a single dose of soluble labelled

fertilizer was employed. In the split applications treatment,

in the same period the *-°N enrichment of the available soil N

increased by approximately 100%. It was estimated that more

than 95% of the nitrogen in the Centrosema hybrid was derived

from biological nitrogen fixation <137 kg ha M and there

were no differences between the estimates derived from the

u«e of the two different *°N labelling techniques.
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ÍThe objective of experiment 2 was to quantify the

contribution of BNF to forage legumes and the transfer of

fixed nitrogen to associated grasses in mixed swards again

using the tl9N isotope dilution technique. This study was

conducted'] at the field statio of CNPBS.jjon a red podnolic

soil (Typic Hapludult), with 7 forage legumes and 3 grasses

in monoculture, and 3 mixed swards of Brachiaria brizantha

with the Centrosema hybrid, G-alactia striata and Desaodium

ovãlifolium, respectively, with varying ratios of grass to

legume <4:i to 1:4). In order to quantify the BNF

contributions to the legumes and the transfer of fixed N to

the B. brizantha, the plots were amended 8 times with doses

of 0.01 9 *BN nrtt of iBN labelled ammonium sulphate <i£.5

atom X 1BN> each 14 days, giving a total of 0.0B g *-oN nr* of

*BN during the 97 days of the experiment.^
—i

an monoculture the different forage legumes obtained the

equivalent of between 43 and 100 kg N h a 1 ffom BNF.

Stalosanthes guianensis showed the greatest contributions

from BNF at 100 kg N ha ~*. In mixed swards with Brachiaria

brizantha the proportion of N derived froni BNF in the three

legumes studied {Centrosema hybrid, G. atriata and D.

ovalifolium) was significantly greater than when they were

grown in monoculture A The recovery of *BN by the legumes in

the mixed sward was much lower than when in monoculture in

contrast to the B. brizantha which was much higher,

demonstrating the much higher competitivity of the gra«s for
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soil mineral N. The greatest accumulation of N by the grass

in the mixed sward was observed when it was in the lowest

ratio of grass to legume and this was accoopanied by a lower

âBN enrichnent suggesting a that a transfer occurred o-f

biological la fixed N from the legume to the neighbouring

jrass
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INTR0DUÇ50 GERAL



* '<-;• -í.,-1. ,.. •* f-

1 - INTRODUCED GERAL

A maioria das pastagens das áreas tropicais estSo

localizadas en solos pobres e ácidos, onde as culturas, na

gramineas, «So de baixa produtividade, na'o suportando

de 0,8 unidades animal.ha"4 (Toledo, 1985). Nestas

£reas, * baixa disponibilidade de N constitui uma da&

principais limitações para o crescimento das plantas. Estudos

«obre respostas à aplicação de hl-fert ilizante indicam que as

pastagens de gramíneas puras, não adubadas, apenas vem

produzindo de 10 a 40% da produção obtida quando recebem N-

ftrtillzante, sendo os valores ainda mais baixos na época

•tea (Aronovich et ai., i97Sj Souto, 1978).

No Brasil, COMO na maior parte do mundo, o uso de N-

##rtilizante em pastagens de exploração extensiva, devido

principalmente ao alto custo, é cada vez mais inviável

(Souto, comunicaçSo pessoal; Ta & Faris, i?87b). Por isso

vários autores (Butler & Bat hurst, 1954; Vallis, Í978j

froidbent et ai., 1982) tem sugerido como alternativa, a

introdução de leguminosas forrageiras.



A importância das leguminosas forrageiras no

consórcio teu sido atribuída principalmente à significativa

de N ao sistema, via fixação biológica de No

« como na melhora direta da qualidade forrageira pelo

aumento do teor de proteína (Baylor, Í974> Ma<jnes, Í983).

A mais importante justificativa do consórcio \

f*gttmínosa~granínea está baseada na hipótese que a gramínea

utiliza de gr»nde parte de N« finado pela leguminosa, seja

pela excreção direta de compostos nitrogenados pelas raízes,

CO»o pela decomposição dos nódulos, raízes e liteira da

leguminosa (Broadbent et ai., Í982; Weaver, Í988). Os estudos

«obre quantificação da transferência de N têm mostrado grande

vtriabilidade de resultados, indo de quase 0 até mais de 80X

(froadbent et ai., Í982> do N acumulado pela gramínea, sendo

que os valores mais baixos foram obtidos em experiências de

muito curta duração em casas de vegetação. No Brasil, estudos

» este respeito são praticamente nulos.

Para quantificar a FBN nas leguminosas, como a

transferência de N das leguminosas forrageiras para as

grftmíneas consorciadas; a técnica da diluição isotópica de

»»N (HcAuliffe et ai., 195P> Vai lis,1967) vem sendo muito

empresada. Na quantificação da FBN na leguminosa e n«t

transferência de N, a principal suposição para aplicar esta

técnica é mxt a planta teste como a testemunha (não-finadora

df N»), crescendo sob idênticas condições de solo marcado com

retirem N do solo com o mesmo enriquecimento de *"N.



Çntretanto, quando para «arcar o solo se aplica *-*N-

ftrtilizante solúvel, a relação "-BN/**N do N-nineral do solo

diminui rapidamente, devido a contínua liberação de H n£o~

»*rcado derivado da mineralização do N-orgânico nativo do

«elo* pela contínua saída de N-marcado por meio da absorção

ptlas plantas» lixivlação (Fried et ai.. i983j Papastslianou \

£ Danso, 1989» Urquiaga et ai., 1989). Devido a isto, quando

ts plantas teste e controle, crescendo neste solo difere» nas

Curvas de acumulação de H, espera-se diferenças no

enriquecimento de *°N do N retirado do solo, não se cumprindo

co» a condição básica da técnica <Uitt*, 1983; Giller &

IMtty, Í987; Etoddeü & Urquiaga, 1990>. Para atenuar este

problema, vários autores têm sugerido o uso de fontes de

liberação lenta de 1BN (peletes de gesso, &BN~fertilizante

imobilizado com açúcar, composto vegetal marcado,

ttc.XWitty, 1983> Boddey & Urquiaga, Í99O> ou no pior dos

0

ca*o« quando se usa **N~fertilizante solúvel, aplicá-lo

fracionadamente (Mallis et ai., 1977; Boddey & Urquiaga,

Na literatura aparecem uma série de trabalhos (ver

revisão de Chalk, 1985; Renníe, 198ó; Danso, 1900; Boddey,

1987) sobre quantificação da FBN, onde foi aplicada a técnica

dm diluição isotópica de *BN aplicando-se 4»N-fertilízante

«olúvel em dose única sen se ter analisado os problemas

envolvidos, colocando em dúvida a validez dos resultados, 0



•esmo tem ocorrido com a maioria dos estudos de transferência

d* N onde se aplicou esta técnica (Ta & Faris, 1987a,b,c)..

No presente trabalho foram realizados dois

experimentos, um em tanque preenchido con solo e outro no

campo, COR os seguintes objetivos:

a) Determinar a metodologia mais adequada de marcação

COM 10N do N disponível do solo, para estudos de

quantificação da FBN em leguroinosas, aplicando-se a técnica

de diluição isotópica de íBN.

b) Quantificar a contribuição das leguninosas

forrageiras na nutrição nitrogenada (transferência) de

Br»wíneas crescidas em consórcio, pela técnica de diluição

i«otópica de fct>N.



2 - REVISÃO DE LITERATURA

2.Í.- TÉCNICAS NÃO IS0TÓPICA5 PARA QUANTIFICADO DA FIXAÇSO \

BIOLÓGICA DE N. /r*»N>

2.1.1,- BALANÇO DE N

A metodologia do balanço de N consiste em medir todas as

entradas e saídas de N do sistema solo-planta-atmosfera, ou

a« mudanças ocorridas com o tempo no teor de N-total do solo

c da planta em estudo (APP et ai, 1984). Para quantificar a

FBN por esta técnica, mede-se o N na forma sólida e em

solução no sistema solo-planta no início e no final do

experimento, supondo-se que qualquer incremento 'de N no

sistema é devido à contribuição de N fixado do ar.

Entretanto, não é uma medida somente da FBN, e sim da

somatória de todos os ganhos e perdas de H pelo sistema.

Segundo Knowles (i?80>, os principais ganhos e perdas de N

num sistema solo-planta-atmosfera dão: a) GANHOS: FW

Ussimbiótíca e simbiótica); precipitação pluvíométrica

<NH*, NO», N-orgãnico>> adição de fértiliiantes nitrogenados

c dejetos de animais, b) PERDAS, desnitrificaçâo, lixiviaç&o,



volátilizacão de NH», queima, erosão, colheita e ingestão por

«ninais.

Para o uso desta técnica, é de grande inportância a

quantificação do N dos componentes de maior ordem de grandeza

do sistema. A -Facilidade ou dificuldade de se obter bons

resultados na quantificação de ganhos e perdas de N no

sistema depende muito dos seguintes fatores: i) Do modelo'

experimental do balanço adotado (Knowles, i?88> e 2) Da

precisão da metodologia analítica utilizada (App et ai,

i?80> Sendo assim, é essencial a utilização de uma técnica

de análise confiável, pois é importante que ela inclua todas

at formas de N <App et ai, i?84).

Uma das desvantagens que aparecem normalmente em qualquer

tipo de estudo de balanço de N é que a técnica não estabelece

diretamente se algum N» fixado foi incorporado nos tecidos da

pianta e, além disso, no balanço, incluem-se a soma de todos

os erros envolvidos em cada estimativa de todos os ganhos e

perdas de N. Comunmente, a maior quantidade de N ocorre no

tolo, sendo que um pequeno erro pode afetar

significativamente o balanço de N. Geralmente a planta,

durante o crescimento, retira menos que 5% do N total do

solo (Boddey, 1987). Assim sendo, um erro de aproximadamente

IX na análise de N (Kjeldahl) pode significar um erro de até

SfX em relação ao balanço de N (Boddey, Í987). Nas análises

Kjeldahl podem ser encontradas variabilidades entre as

rtpeticòes dentro da mesma amostra de solo, sendo estas



notoriamente reduzidas quando o solo é moído e passado por

uma peneira de 100 mesh (0,14 ««>(Brenner, 1965; Boddes,

1987>. Devido a isto é necessário, portanto, que todo o solo

usado no experimento seja peneirado e completamente

misturado, para que seja reduzida a variabilidade entre vasos

(Boddey. 1987).

Outros erros podem ser relativamente grandes, tais como

aqueles associados com o N proveniente da água da chuva ou

aqueles perdidos por lixiviaçao. Mas como eles estSo

relacionados com pequenas quantidades, podem ter pequeno

efeito na estimativa. Ainda, os erros podem ser diminuídos

usando-se plantas controles não fixadoras, assumindo que

qual<tuer entrada de N exceto FBN, está igualmente disponível

a todos os tratamentos.

i

2.1.Í.1 " EXPERIMENTOS DE CAMPO

9

Quando se quer estudar o comportamento do N no sistema

•olo-planta por um longo tempo, podem ser recomendados

experimentos de campo. Assim, as alterações acumulativas do N

total poderiam ser melhor visualizadas (Walcott et ai, 1977;

proadbent, 1981 > Jenkinson, i98Sí Smith et ai, 1954).

Trabalhos de balanço de N de longa duração no campo podem

produzir dados valiosos, mesmo dentro de POUCOS anos, se

várias cultivares de crescimento radicular semelhantes forem

plantadas em parcelas integradas, com um delineamento
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experimental apropriado. As cultivares promissoras para FW*

"'W$a aquelas capazes de manter sua produtividade,

0i*tinguindo-se daquelas que diminuem devido à queda na

disponibilidade de N do solo, sendo-, quanto «ais longo o

prazo do exper isento e uai or o número de colheitas da mesma

cultura, melhor a estimativa (Boddey, Í987).

Uma das grandes limitações do uso do balanço de N no campo

é estabelecer a profundidade real de exploração do solo pelas

raízes, uma vez que disso depende o volume de solo a ser

considerado nos cálculos de balanço de N.

g.i.i 2 - USO DE LISÍHETROS

Segundo Knowles (1980) e Broadbent <i98i), o uso do

lisímetro ainda é o método que mais se aproxima do ambiente

natural, facilitando as estimativas do balanço de N.

Provavelmente, a maior desvantagem deva ser a perturbação

envolvida, e % necessidade de estabelecer a vegetação.

0 problema do uso do 1 isímetro obedece ao fato de que as

plantas crescem em um ambiente confinado pelas paredes do

lisímetro, sendo as raízes obrigadas a explorar aquele

determinado volume de solo, o que não representa as condições

normais do solo no campo. Porém, se o lisímetro não possuir

drenagem em profundidade, ocorrerá una regiSo saturada no

fundo do lisímetro, formando um ambiente redutor, favorecendo

assim as perdas por desnitrificação. Esta saturação pode ser
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evitada colocando-se drenos no fundo dos lisimetros,

diminuindo a desnitrificação. o que pode provocar no entanto

UB fluxo de água artificial mais elevado , o que possibilita

usa sobre-estinativa da lixiviaçao de N, possibilitando,

desta maneira, a quantificação do material lixiviado quando

for desejável .

8.Í.Í.3.- EXPERIMENTOS EH VASOS

Nestes experimentos, é preciso quantificar o N total do

solo,inicial, antes do plantio e ao final do experimento.

Além do N residual do solo deve-se quantificar o N acumulado

n* parte aérea e raízes da cultura. Estes experimentos têm a

vantagem do controle da irrigação, o que evita as perdas por

lixiviaçao. tias as plantas, como nos lisímetros, terão

crescimento radicular limitado ao volume de solo contido no

vaso.

Pesquisas aplicando-se balanço de N em vasos mostram que

«abas as gramíneas, arroz (irrigado) e cana-de-açúcar, são

capazes de obter quantidades significativas de N através da

(APP et ai, i?8fci i?84; Lima et a/, Í9Q7).
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C l . 2 - ANALISE DE SEIVA

O transporte de N das raízes para a parte aérea da planta

li basicamente realizado na for na de nitrato, amidas, amino-

gtcidos e ureídos, sendo que, dependendo da espécie e das

fontes de N (NO», NH*, FBN), as proporções destes compostos

«go variáveis (Wallace & Pate, i?76i McClure & Israel, 1979j\

ffetngria & Neves, 1986). Na maioria das plantas, incluindo

ftlgumas leguminosas nodulantes de clima temperado (ervilha,

jrSo-de-bico, fava, amendoim, lentilha, trevo,alfalfa, etc.),

0 H é transportado principalmente como nitrato e/ou amidas

(principalmente glutamina e asparagina)(HcClure et ai, 1980}

Hinchin ei ai, 1980; Peoples et ai, Í986i 1987). Poré», em

imitas leguminosas nodulantes, especialmente aquelas de

origem tropical ( soja, , feijão, caupi, guandu, Centrasema,

Dttmodium, Calopogoniuts, e t c ) , quando a FBN está ocorrendo,

o§ ureídos (alantoína e ácido alantóico) são os principais

responsáveis pelo transporte de N da raiz para a parte aérea

(Hatsurooto et ai, 1977a; HcClure et ai, Í980; Minchin et ai,

1980; Neves et ai, 1985; Peoples et ai, 1989a; 1989b).

A partir do trabalho de Hatsumoto et ai (1977), que

demonstrou que a maior parte do N na soja é transportado da

raiz para a parte aérea através do xilema, na forma de

ureídos, foi proposta uma técnica de quantificação da FBN

através da análise de seiva para ureídos, nitratos, amino-

ácidos, e amidas (McClure et ai, 1980; Herridge, 1984).
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Sob o principio de que a naior parte do Hm finado nos

nodulos de soja é transportado para a parte aérea na foraa tie

ttreídos, deduz-se que a proporção de N contido nos ureídos,

(« relação ao total de N contido na seiva, pode ser

considerada coso a fração de N na planta derivada da FBN na

Hora da amostragem.

Para as análises, a seiva pode ser extraída cortando-se a

fc»se do caule da planta, podendo-se ajudar na extração usando

«•a bomba de vácuo imediatamente após a decapitarão da planta

ou mediante extrato etauólico do material da planta seca e

«oida. Os procedimentos e detalhes do método de análise da

«eiva estSo descritos em Peoples, &t a/ í?8?a,b>.

A fração de N na forma de ureídos na seiva pode ser

calculada pela seguinte equação (Peoples et si, 1989a,

N-ureido
% de N-ureido * .100 (1)
na seiva N-total da seiva

Se a única fonte de ureído na seiva da planta é da FBN,

c«ta equação representaria diretamente a fração de N na seiva

proveniente da FBN. Entretanto, devido ao fato que o N

derivado da FBN nos nódulos nunca é Í005Í na forma de ureído,

e que também um pouco de ureído está sempre presente, mesmo

que os nódulos não estejam finando N». Por exemplo, em soja

nodulante, a alantoína não é exclusivamente originária da



FBN, pois quando as plantas cresces es alto nível de NH«, e

* atividade dos nódulos diminui, a produção de ureidos

ausenta (Fugihara et ai, i?77). Por outro lado, deve-se

destacar que, no caso de algumas legusinosas que não produzes

ureidos (Lupinus, ervilha, grão-de-bico, amendoim), nas

reduzes somente usa pequena parte do nitrato nas raízes, é

possível usar-se a proporção de asparagina e nitrato da seiva

para estisar a contribuição da FBN para as plantas (People et

*l, i?86i i?87; Herridge & Doyle, i988).

Pelo mencionado acima, é preciso que, antes da aplicação

desta técnica seja feita a calibração usando-se uma técnica

sais segura, tal como a diluição isotópica de *-°N, situação

que pode ser considerada como uma desvantagem.

Ales disso usa vantagem desta técnica é que somente se

utilizam métodos colorimétricos nas análises dos componentes

da seiva; mas a principal desvantagem, similar ao que ocorre

çom a técnica da atividade da N*ase pela redução de

•cctileno, é que a estimativa da contribuição da FBN é num

dado momento, precisando-se de várias amostragens durante o

ciclo da cultura para avaliar-se a contribuição total da FBN.

Disto, deduz-se que a técnica de análise de seiva apenas é um

indicador da contribuição relativa da FBN na nutrição das

plantas, e, que embora não seja uma técnica precisa de

quantificação da FBN, é possível de ser usada em estudos

comparativos da eficiência genótipo/estirpe na FBN.
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Até hoje esta técnica foi principalmente utilizada na

Cttltura de soja, e poucas informações existe* sobre

|«guminosas forrageiras tropicais. Peoples et ai (1989)

presenta as seguintes leguminosas forrageiras que

transportam o N fixado na forma de ureidos na seiva do

Kilema:

- Calopogonium caeruleum

-Cratrosema SPP.

• Besmodium SPP.

- Lablab purpureus

- Hacroptilium atroparpureum

- Pueraria javanica (Paeraria phas&oloides)

j cajan

2.1.3.- ATIVIDADE DE REDUCSO DE ACETILENO

g.i.3.1,- ATIVIDADE DA NITROGENASE ATRAVÉS DA REDUÇÃO DE

ACETILENO

Na biosfera, o único complexo enzimático capaz de reduzir

o Hm do ar até NH» é a nitrogenasc, ensina que é produzida

«onente por alguns microrganismos, chamados "diazotróficos"

(Dobereincr & Pedrosa, 1987). Em estudos realizados com

rclac»o ao comportamento da nitrogenase, encontrou-se que

e§t» também pode reduzir <Cs,Hfr) acetileno, (N«0) monóxido de
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nitrogênio, (H«) hidrogênio e CM cianeto (OilwortK,

ScKollKorn ft Burris, 19A&, Hards «* a/. 1968). Alé» disso,

leaonstrou-se que a redução destes substratos ocorria sea

«edificação sensível da atividade da enziaa ou da energia

CftTP) necessária para sua ativação (Hardy & Knight. 1964;

Hardy et 3/, 1968; Burns. 1969), sendo sue no caso da redução

de acetileno pela nitrosenase, o etileno nao inibe a redução

éo H* e ne« sofre redução posterior pela enziwa (Hards et ai.

tféSi. Co« base nestas características da nitrogenase. Hardy

6 Knight (1967) propuseraa «nie a redução de C*HV pela enziaa

poderia ser u*a nova técnica da aedida da atividade da

nitrogenase

0 «étodo proposto, apresenta baixo custo e facilidade de

m%o, e teu «uitas aplicações, tanto CM estudos de culturas

puras de bactérias diazótróficas quanto e* solos, sistemas

aquáticos e sisteMas com diversas plantas (Hardy et aí,

i?73)

A reação de redução do Hm pela nitrogenase "in vivo" é

representada por;

6H* + 6 e- -> 2 NH
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: Ha presença do acetileno e ausência de N«, a reação torna-

te:

wane + on + o6. / o Len4 • Io/

Comparando-se estas equações, encontra-se uma relação de

redução teórica de 3 moles de acetileno C«H» para cada mol de \

tf» (Hardy et ai, 1973). Hais tarde, determinou-se que por

cada nol de N« reduzido, pelo menos 8 protons são também

reduzidos para H«, consumindo energia e elétrons (Bergersen,

1963; Schubert & Evans, 1976), de acordo com a seguinte

2H- + 2 e " -> H» (4>

Ca«o esteja presente a enzima hidrogenase, que oxida H« para

H* e ATP; parte cia energia, antes de ser desviada, pode ser

recuperada e novamente empregada para reduzir NB (Walker &

Yites* Í978; tJ*tty * Mxnchin, 1988). Por outro lado, como na

prftcnça de acetileno a evolução de Hm é inibida, existe

cntlo a possibilidade das avaliações da atividade real da

nitrogenase desviar-se da relação 3:1 < Gil ler, 1987; Witty *

Hinchir», i988iBoddey et ai, 1990).

No que diz respeito à adequada relação molecular de

redução de C«H«/N« , considerou-se que 4:1 seria adequado

(Hardy «t Al, 1973j Burris, 1974) mas, na realidade, de
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acordo com vários autores (Bergersen, 1970; Schubert & Evans,

i976i Witt» & Minchin, 1988), esta relação varia também

sensivelmente com a estirpe, pressão parcial de 0n e outros

fatores. Desta forma, se as relações de CaHe/Ne reduzidos nSo

sao bem definidas, as comparações da eficiência das estirpes

de Rhizabxum para FBN, baseadas na habilidade da redução de

C»H«, podem ser errôneas (Witty & Hinchin, 1968). Estes

autores consideram que assim como nas altas taxas de ARA de

algumas estirpes pode tei—se baixa taxa de transferência de

elétrons para redução de N» (resultando baixa FBN), outras

estirpes com baixa taxa de redução de acetileno (ARA) podem

ser mais eficientes para FBN. Outros Fatores como

temperatura, irradiação ou qualquer tratamento que modifique

a taxa do fluxo de elétrons através da nitrogenase, afetam

também a relação C«HB/W« reduzidos (Dart & Da», 1971; Hague &

Burris, 197S> Hardy et ai, 1973; Bethlenfalvay & Phillips,

i?77j Witty « Minchin, 1988).
È

Por outro lado, embora o acetileno e o Ho sejam iso-

elétricos e apresentem dimensões moleculares semelhantes, o

acetileno é ao redor de 65 vezes mais solúvel em água, além

de ter maior facilidade na passagem através de membranas

Hpoproteícas (Bergersen, í?70> , Assim sendo, em determinadas

situações, especialmente em solos alagados, as avaliações da

atividade da nitrogenase pela ARA podem superestimar também

as efetivas taxas da atividade da enzima (Rice & Paul, 1971;

Flett et ai, 1976; Matsuguchi et ai, 1978). Nesta situação,
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Rice & Paul (1971) encontraram una relação de 15 moles de

CwMm reduzido para cada mol de N e reduzido.

Apesar dos sérios problemas que esta técnica apresenta, a

relação de 4 moles de acetileno reduzido para un mol de N B

fixado é uma aproximação razoável, especialmente para

avali..",": :. :'. _ •.-.. • "in vjt,-o", como para diversas

culturas de leguminosa (Hardy et ai, Í973; Boddey et ai,

2.1.3.2 ~ APLICACSO DA TéCNICA DE REDUÇÃO DE ACETILENO NOS

ESTUDOS SOBRE A QUANTIFICAÇÃO DA FBN EM LEGUHINOSAS

NODULANTES.

Para medir a atividade da nitrogenase pela ARA, a

técnica tradicional considerava a colocação de plantas

intactas ou sistemas de raízes extraídas de leguminosas em

recipientes fechados, na presença de C«HK (100 - 200 jnl . 1 *>

durante um período de incubaçSo de 30 minutos a i hora,

baseado na observação da taxa linear aparente de redução de

açetileno neste período (Hardy et ai, Í968). Esta técnica foi

empregada por centenas de autores em diferentes culturas,

tanto em condições de campo como em vasos (Hague & Burris,

í?72> Hards et ai, Í973; Hungria & Neves, 198ó).

Nos estudos de Hinchin et ai, Cí983>, usando um sistema de

fluxo contínuo de C»H« com concentração constante, onde na

saída a concentração de C»H^ representa a taxa de redução de
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tcttileno, encontraram que o sistema radicular nodulado de

«uitas leguminosas apresentaram 3 etapas características: na

1* fase tinha-se um rápido aumento na taxa de produção de

etileno, o qual foi explicado pelo tempo necessário para que

o acetileno alcança-se a concentração de equilíbrio no

sistema; logo na 2* fase, de curta duração, observou-se una

taxa constante de redução de acetileno, a qual refletiria a

atividade da nitrogenase do sistema antes de sua exposição ao

acetileno; e, logo na terceira etapa, onde ocorria um

declínio da ARA até um novo equilíbrio. Foi observado também

que o declínio (3* fase) foi acompanhado pela queda na taxa

de respiração (produção de 0»), o que também ocorreu quando o

sistema radicular das plantas leguminosas foram expostas a

Argônio ou Hélio. Eles sugeriram, de acordo com Witty et ai

U984>, que a queda na produção de NH» pela falta da redução

de Ksr poderia diminuir a permeabilidade das membranas para a

difusão de Q« para os bacteróides, inibindo a atividade da

nitrogenase. 0 mecanismo que permite esta inibiçao ainda não

ettá totalmente esclarecido (Hinchin et ai, 1983).

Recentemente, James <i990> e James et ai (I99i) descobriram

que uma glicoproteína poderia estar tomando parte neste

processo de regulação da entrada de 0» no interior do nódulo.

£«tas substâncias, ao ocupar os espaços intercelulares,

atuariam fechando diretamente a entrada de ar aos espaços

intercelulares ou, por serem altamente hidrofi1icas, atuariam
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favorecendo a hidratação da parede celular ou seja, a parede

celular diminuiria sua hidrofobicidade.

Por outro lado, os estudos de Kinchin et ai (Í986>, usando

fluxo contínuo, mostraram que as perturbações das plantas

(decapitação, separação de raizes, etc) reduzem drasticamente

a atividade da nitrogenase, fenômeno que também foi

registrado por outros autores (Trinick et ai, Í976, Wych &

Rains, 1978), mas que passou desapercebido nos primeiros

trabalhos (Bergersen, Í97d>i Hague & Burr is, i97£; Hardy et

j/, 1973).

Do mencionado acima, deduz-se que o uso da técnica de ARA

para a quantificação precisa da atividade da nitrogenase

associada a leguminosas noduladas, somente pode ser aplicada

«e as plantas não são removidas do solo ou se não forem

decapitadas, e se a técnica de fluxo contínuo for utilizada,

porém, usando o fluxo contínuo, as vantagens da técnica de

redução de acetileno chegam a ser neutralizadas perdendo a

rapidez da análise, não podendo ser utilizada no campo e

perdendo a sensibilidade.

Contudo, de acordo com Witt» & Minchin (1988), o uso da

técnica da redução de acetileno é ainda de grande utilidade

«emi-quantitatíva na detecção de grandes diferenças entre

tratamentos, tais como encontraram vários autores (Sprent &

Bradford, i977> Hungria & Neves, 1986), mas antes de sua

aplicação em leguminosas, deve-se levar em conta a$

recomendações de Witty & Minchin (1988).



2.8 - APLICACSO DC TÉCNICAS ISOTÓPICAS NA QUANTIFICADO DA

FBN

O nitrogênio possui 6 isótopos conhecidos, con massa

atônica variando de 12 a 17, dentre estes os de massa 14 e

15,que são estáveis (nSo radioativos), sao os únicos que

existem naturalmente. 0 isótopo pesado, *eN, ocorre no N»

atmosférico con uma abundância média de 0,3663 atoiaX

(variando de G,36628 a 0,36632 átomos X de *°Ni Mariotti,

1983), enquanto os demais são radioativos e apresentam meia-

vida variando de 0,125 s <**N> a i&,05 min (^N). Dentre os

isótopos radioativos, somente o ia>N foi empregado em ai suns

estudos da FBN, como o de Wolk <í?80) com cianobactérias; no

entanto, o 1ON é o mais usado, tanto na forma de gás (*BN«>

como em formas combinadas.

8.2.1.- USO DE N RADIOATIVO <*-»N«>

Os isótopos radioativos do N não possuem meia vida <

suficientemente longa para serem facilmente usados em estudos

da FBN. 0 "N possui um t*.sn - iO.ôS min (Rennie ei a/, 1978)

t sua aplicação em estudos da FBN foi primeiramente realizado

por Ruben et ai (1940). Dois grandes problemas estão

envolvidos na utilização deste isótopo: primeiro, sua

está restrita a estudos de curta duração, devido ao
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dec ai «en to da radioatividade do isótopo, sendo que nos

estudos onde este elemento foi utilizado, os experimentos não

«furaram mais que 15 h (Bergersen, 1980), estando, portanto,

restritos a laboratótios especiais» nos quais este

radioisótopo deva também ser produzido. Apesar destas

dificuldades, a técnica tem produzido muitos resultados úteis

«vantagens, como conhecer o destino imediato dos produtos

tfe N» fixado, sendo isto caracterizado por técnicas de

cromatografia e autoradiografia (Heeks et a/,1977;1978;1985).

£.8.2.- USO DE 15N

Nos estudos de fixação biológica de N«, geralmente sao

usadas formas de N enriquecidas com *t>N a níveis

significativamente acima das quais é encontrado na natureza

(0,3663 *• 0,0004 % de átomos de ^ N ) . Desta forma, pode-se

aumentar o enriquecimento de *-°N do meio ou do N disponível

em um dado sistema. Estes enriquecimentos podem ser da

atmosfera <*ON«> em um ambiente fechado ou do solo, pela

aplicação de fertilizantes nitrogenados marcados cora fBN

(Aplicação da técnica da diluição isotópica de 1ON>.



| j e i . - USO DE ATHOSFERA ENRIQUECIDA EH 15N.

Através do uso de i oN e. pode-se determinar diretamente a

contribuição da FBN às plantas. Por meio desta técnica, se

planta cresce numa atmosfera enriquecida em 1ON», a

de compostos nitrogenados na planta com

tisnificativo enriquecimento de 1 ON, em relação à abundância

natural, é a prova definitiva de que a FBN está contribuindo

cem N para a planta.

0 principal problema associado com a aplicação desta

técnica está relacionado com a dificuldade da adequada

exposição da planta a uma atmosfera marcada com *°N. Quando

tratou-se de marcar somente a atmosfera do solo, os estudos

$m Yoshida & Yonesama <i980> com arroz alagado e de Matsui et

MÍ (1981) com cana-de-açúcar, indicaram a grande dificuldade

étt manter estável o enriquecimento de *°N da atmosfera do

tolo» devido a problemas de vazamento de gases através do
0

caule (aerênquima). Por outro lado, melhores resultados foram

obtidos quando a planta inteira foi colocada numa camera com

ar marcado com xt>Hm• lias, neste caso, a dificuldade maior da

aplicação desta técnica está nos problemas associados com o

controle de O0r C0«, luz, transpiração, etc., que de alguma

forma terminam afetando o normal crescimento das plantas. Zto

et ai (I960) mostraram que plantas de arroz, após quatro dias

de exposição começaram a manifestar anormalidades. Como

ia disto, até hoje nao tem sido possível



quantificar a contribuição da FBN de uma cultura crescendo

todo o seu ciclo numa atmosfera «arcada con *-°N. 0 máximo

período de exposição ten sido de 3 semanas (Eskew st ai,

t98i). Além disso, outro problema está relacionado com a

dificuldade de trabalhar-se com um grande número de plantas,

procurando-se obter um melhor comportamento da cultura.

Apesar das limitações de aplicação desta técnica em

plantas, os estudos de Ruschel et a! Í1975; 1981), De-PolU

et ai (1977) e Morris et ai <Í985) usando *°N», demonstraram

significativa incorporação de íON* fixado biologicamente,

dentro das raízes e colmos de cana-de-açúcar e de gramxneas

forrageiras.

Pode-se concluir que a maior importância desta técnica

está na confirmação da contribuição da FBN para as plantas e

no estudo da distribuição do *ONB fixado biologicamente

dentro da planta, e nSo necessariamente a quantificação da

proporção de N da planta derivado da FBN.

| 2.2.2.2- USO DE íSN COMBINADO - TKCNICA DA DILUIC&O

ISOTÓPICA DE i5N.

Para utilizar esta técnica, é necessário que a planta

fixadora (planta teste) e a planta não fixadora de N« (planta

controle) cresçam no mesmo meio enriquecido era *ON, sob



Idênticas condições de manejo. 0 enriquecimento de 1BN dos

tecidos da planta controle é considerado como representativo

4o enriquecimento de lt5N do N mineral do meio, disponível

para as plantas.

Deve-se destacar que esta técnica quantifica a

contribuição da fixação de N8 associado especificamente com a

planta teste, e que algum ingresso de N não marcado derivado

da chuva, poluição ou da fixação associada com cianobactérias

ou de outras fontes, se é igualmente disponível para ambas as

plantas (controle e teste), não seria detectado por esta

técnica, e não invalida os resultados..

2.2.£.2.a - APLICAÇÃO EM ESTUDOS DE S0LUÇ80 NUTRITIVA

A técnica da diluição isotópica de *°N pode ser aplicada

«ais facilmente para quantificar a FBN associada core-planta*

crescidas em um meio com uma única fonte de N enriquecida com

*-N. Neste caso, a planta teste deverá ter unicamente duas

fontes de N-. o N mineral enriquecido com *-°N e o N nao

enriquecido, derivado do ar, via FBN. Toda diluído do

enriquecimento de *°N da planta em relação ao meio de

crescimento é diretamente proporcional ao ingresso de N não



«arcado derivado do ar. Neste caso, a FBN pode ser calculada

pela seguinte equação,

AtonosX *°N na planta - A
flfr = \1 ——.—.—--.«—-— —————-.-.————————— — —I —

AtomosX *°N na solução nutritiva - A

onde: A é o enriquecimento de 1BN atmosférico (d.3663 atonosX

*BN - Junk * Svec, i958>. A diferença entre o enriquecimento

*de *°N da planta ou solução nutritiva com relação ao *BN

atmosférico (abundância natural de '°N) é denominado átomos X

*-N em excesso.

Entretanto, ainda eci solução nutritiva é recomendada a

inclusão de urea planta controle, pois ainda em meios cora

areia ou vermiculita lavada, pode existir contaminação do N

não marcado, o qual pode ser confundido como sendo N derivado

do ar, via FBN (Giller et ai, Í986). Neste caso, a equação 5

torna-se:

AtomosX *°N exc. na planta teste
* * -»—«>»—»«**—*-**MÉ.M.M*« ——.-._ — — ™. ™ _ — — —.— ̂  ^ Jlvv - , , \ O /

AtomosJí *BN exc. na planta controle

A consideração básica para a aplicação desta técnica é

que tanto as plantas controle como a teste, extraíam o N do

tolo com o mesmo enriquecimento de *eH.



t.e.8.2 b.- APLICAÇÃO EM ESTUDOS DE SOLO

f.8.8.8.1». I.- ENRIQUECIMENTO DO SOLO COM iSN

Para aplicar a técnica da diluição i so topic a de *-sN no

campo ou era experimentos com solo, é necessário que o

enriquecimento de *°N do H disponível seja significativamente

naior que o Na do ar. En algumas situações, o solo pode

apresentar naturalmente esta característica (altos valores de

abundância natural ou delta *°N> ver seccão 2.2.2.2.6 .VII,

«as na maioria dos casos, especialmente en solos arenosos e

pobres en matéria orgânica isto não ocorre, sendo portanto

necessária a aplicação ao solo de fontes de N enriquecidas

CO» 1ON. :

Para avaliar o enriquecimento de iesN no N mineral do

solo, uma planta não fixadora de Na é utilizada como

testemunha. Num solo de enriquecimento de *-*N uniforme en

extensão e profundidade, e estável com o tempo, qualquer

planta retirará N do solo com o mesmo enriquecimento de *SN.

Na realidade, porém, é muito difícil ter satisfeitas as três

condições, sendo portanto de grande importância a seleção de

una planta controle adequada.

f\ marcação do solo na extensão horizontal praticamente

nío apresenta problema. A dificuldade começa quando se quer

«arcar uniformemente com *-°N até a profundidade onde alcançam



a aaioria das raízes ativas das plantas, diainuindo-se, desta

foraa, a influência das diferenças do padrão de distribuição

das raízes das plantas teste e controle no perfil do solo. O

pior probleaa é a dificuldade de se ter a aarcacão coa *BN do

N disponível do solo estável no teapo, pois nestes estudos o

problema todo concentra-se na interação da audanca de *BN no

teapo e diferenças nas curvas de absorção do N aineral do

*olo pelas plantas teste e controle. Deve-se destacar que é

auito difícil deterainar-se a curva de absorção de N do solo

nuaa planta fixadora. Ea outras palavras, quanto aais lentas

as audancas do enriquecimento de *-8N no N disponível do solo

coa o teapo, menos crítica é a seleção da planta controle.

2.2.2.2b.II- SELEÇ20 E RECOMENDAÇÕES DA PLANTA CONTROLE

Uaa plants controle ideal seria aquela em que*a única

diferença da planta teste fosse apenas a não fixação de NB.

I»to é praticamente impossível, e o que tem-se considerado

apropriado é que «; planta controle tenha comportamento (curva

de acumulação de N, duração do ciclo, distribuição de raízes,

etc.) semelhante ao da planta teste. Rennie H9B6) tea

fuserido que certas culturas controle são apropriadas para

determinada cultura de leguminosa quando se aplica a técnica

da diluição isotópica de 1ON para quantificar a FBN. Existe



pouca evidência das fontes citadas por Rennie se cstts

culturas controle fora» necessariamente "apropriadas" (na

«cuMilacáo de H do solo C M O *es*o enriquecimento de *°N que

-*a leguainosa). Ale* disso, coso as condições edáficas e

ambientais causa* diferentes Mudanças na absorção de N do

solo, é difícil que a cultura controle «antenha seu

co*porta*ento para experiatentos era a wesia leguaiinosa es

Ivfares diferentes, ou e« diferentes estações no oesao ano.

Um grande proble*a resulta dos efeitos que raízes de

diferentes espécies têm sobre a Mineralização, podendo assi*

afetar a disponibilidade do N orgânico do solo. Estudos a

#ste respeito sSo escassos, «as pode« alcançar iaportância

significativa. Jensen 6 Sorenson <Í988), nun estudo de

absorção de N do solo por genótipos nodulantes e nao

nodulantes de soja, encontrara» que os genótipos fixadores de

H» fora* capazes de extrair «aiores quantidades de N do solo

coüparado com a soja não fixadora. Isto foi atribuído à baixa

relação C:N na rizosfera de plantas fixadoras do Hm, que

estimula a atividade nicrobiana e a Mineralização do N

orgânico. Outras observações apoia* esta sugestão, coto o

fato de que certas espécies de gra*íneas de pastos tropicais

iBrachiaria) pode* ocasionar uma forte di*inuição da

nineralizacão e nitrificacão (Sylvester et si, 1988)

Numerosos autores (Peoples et a/,1989) tê* recomendado o

uso, como planta controle, de um genótipo não nodulante das

legumínosas teste em estudo. Genótipos não nodulantes ou



ineficazmente nodulantes de muitas leguminosas são agora

disponíveis, mas devido às muitas variações no hábito de

crescimento e enraizamento dentro das espécies, estas podem

nío ser apropriadas em todas as situações. Se o Rhizobium

específico requerido para nodular na leguminosa teste não

ettá presente no solo, então plantas não inoculadas podem ser

usadas também como cultura controle.

- RECOMENDAÇÕES PARA SELECftO DA PLANTA CONTROLE

A fixação de NB associada com nao leguminosas nos climas

temperados parece ser insignificante; porém, era ambientes

tropicais, a fixação de Ne associada com algumas não

leguminosas em condições de extrema deficiência de N do solo

pode contribuir com mais de 40% de N das plantas (Boddey &

Victoria, 1986; Miranda & Boddey, Í9B7-, Boddey & Dobereiner,

1988). A seleção de plantas nao leguminosas como controle

poderia ser feita através da atividade da N*ase pela redução

de acetileno . Muitas vezes, uma característica não nodulante

é específica para uma estirpe de Rhizobium, podendo ocorrer

una reversão de genótipo para um tipo nodulante. Assim quando

§c utilize linhas de plantas de leguminosas não nodulantes

CORTO controle e o exame dos nódulos poderia ser rotina no

decorrer do experimento.
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- SIMILAR EXPL0RAÇS0 DO SOLO PELAS RAÍZES DAS

PLANTAS TESTE E CONTROLE.

Isto pode ser examinado pelo hábito de crescimento e

comprimento das raízes, ou indiretamente, através da

eficiência de recuperação de nutrientes marcados ("̂ N, aBP,

a9S, etc.), sendo que quando esta eficiência é similar à

planta teste, é muito provável que estejamos frente à melhor

planta controle (Wagner & Zapata, i982).

- SIMILAR DURAÇSO DO CICLO DE CRESCIMENTO.

Como o enriquecimento de t8N do N disponível do solo pode

mudar com o tempo, especialmente logo após a aplicação de *°N

ao solo, é essencial que tanto a planta teste como a planta

controle obtenham N do solo com a mesma proporção *oN/*-4N

durante todo o ciclo. Isto implica que a planta controle não

deve parar de crescer ou de acumular N antes da planta teste

(Peoples et ai, i?89).

- SISTEMA DE CULTIVO

Guando trata-se de analisar a FBN de leguminosas

consorciadas com gramíneas, é necessário que a transferência
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de N para a graminea seja mínima, pois do contrário a

quantificação da FBN poderia ser subestimada. Como é

impossível assegurar que esta transferência de N não ocorra,

é recomendável que a planta controle seja manejada como

monocultura, ou consorciada com outra-» plantas não

nodulantes, de similar comportamento que a planta teste

(Peoples et a/# 1989).

- SIMILAR MARCHA DE ACUMULAÇÃO DE N ENTRE A PLANTA

TESTE E A PLANTA CONTROLE.

Como já se conhece que se o xaH do solo declina com o

tempo, plantas com marcha de acumulação de N diferentes

acumularam um enriquecimento de ít9N do N derivado do solo

também diferentes. Então, é desejável plantas cora marcha de

acumulação de N iguais, através de colheitas seqüenciais. Não

é difícil determinar plantas com marcha de acumulação

semelhantes se elas podem somente retirar N do solo. No caso

de leguminosas nodulantes, é impossível determinar

díretamente a marcha de acumulação de N do solo para podei—se

comparar com a planta testemunha. As melhores estratégias

seriam: a) procurar plantas praticamente idênticas à

leguminosa fixadora, como por exemplo mutantes não

nodulantes, ou que não façam simbioses com o Rhizobium-, b>



o declínio do te>N com o tempo, através de

aplicações fracionadas ou -Fontes de *-BN de liberação lenta

(ex. matéria orgânica, N solúvel misturado cora celulose ou

atçdcar)

2.2£.2.b.III.- C0RREC20 DA INFLUÊNCIA DO N NA SEMENTE.

Guando plantas pequenas são colhidas para determinação do

N« fixado pela técnica diluição isotópica de *BN, o N Ja

s e m e n t e p o d e r e p r e s e n t a r u m a s i g n i f i c a t i v a •>•• i>'< ;..í.i ••!.-• d o N

total da leguminosa e ter, portanto, influência no

enriquecimento de *-°N da planta (particularmente em estudos

com abundância natural de it5N> . Amostras de sementes

originais do estoque, semeadas no experimento, podem ser

sempre analisadas para ajuste de cálculos para a considerada

contribuição do N da semente, se necessário. Um erro similar

pode também resultar de parte do N da semente na cultura

controle, principalmente por uma subestiroaçao do

enriquecimento de **N do "pool" ou reserva do N do solo

disponível para a planta. A influência do N da semente pode

ser corrigida tanto para a leguminosa como para a planta

controle (Peoples et ai, Í989).
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2.8.8.e.b.IV- MUDANÇAS DO ENRIQUECIMENTO DE 15N DO SOLO.

- USO DE 15N-FERTILIZANTE SOLÚVEL : APLICAÇÃO ÚNICA

Pela facilidade, o método mais usual de enriquecimento do

solo com X9H é a aplicação de solução de fertilizante marcado

co» ION (ex. uréia, sulfato de anõnio ou nitrato de potássio)

na superfície do solo, que deve nele ingressar por meio das

chuvas, irrigação ou por incorporação mecânica. Porém, a

aplicação de *BN fertilizante na superfície do solo resulta

em considerável gradiente de enriquecimento de *°N com a

profundidade (Ladd et ai, i?8í, Ledgard et si, 1935b; Uitty &

(Jillcr, 1990). Boddey & Victoria (1986) encontraram que nos

«oios que receberam pequenas mas freqüentes aplicações de

**N-sulfato de amômio, os enriquecimentos médios no N

mineralizável em 4 camadas sucessivas de 0-ii; ii-22 era etc

fora»; 0.Í40; 0.069,- 0.048 e 0.030 átomos % *-°N exc.,

respectivamente. Eles também obtiveram dados que indicaram

que, devido a isto, plantas com diferentes distribuições

verticais de raízes absorvem H do solo cora diferente

enriquecimento de *°N.

Se o fertilizante é uniformentente distribuído sobre a

superfície do solo a ser plantado, logo as variações laterais

(ou em extensão) de enriquecimento de *eN não deveriam

ocorrer. A injeção de solução de fertilizante marcado, em

pontos dentro da áre<t plantada tal como proposto por Renníe &



34

Thomas (1987), não é recomendado devido ao fato de que pelas

diferenceis entre as plantas teste e controle na distribuição

lateral de raízes, estas podem extrair N do solo coar

diferentes enriquecimentos de *-°N.

0 problema mais importante associado com o uso de *SN~

fertilizantes solúveis se deve ao fato de que imediatamente

após a aplicação ocorre uma rápida queda no enriquecimento de

*"N do N mineral do solo, devido à contínua mineralização do

H não marcado da matéria orgânica que ao contribuir

continuamente para o "pool" de N mineral do solo, vai

diluindo o enriquecimento de *°N , ou devido à contínua perda

do H fertilizante pela absorção da planta, lixiviação ou

outras perdas (Fried ei ai, i?83; Witty, 1983). Boddey &

Urquiaga (1990), num estudo sobre a quantificação da FBN em

soja inoculada que esteve crescendo junto a quatro plantas

controle (soja não-nod., sorgo, girassol e arroz), num solo

que recebeu í0 kgN.Ha~* na forma de K*-e>NO3 (10% atomos*BN

exc.) aplicado na superfície do solo no plantio, encontraram

uma contínua diminuição do enriquecimento de *°N dos tecidos

ja parte aérea da planta, devido à queda do enriquecimento de

*BN do N mineral do solo.

Como a curva de acumulação de N pelas plantas foram

diferentes, isto resultou em que as plantas controle

absorveram N do solo com diferentes enriquecimentos de *°N.

Este problema tem sido discutido por muitos autores,

especialmente por Witty (1983).
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Na maioria dos estudos onde empregou-se a técnica da

diluição isotdpica de *BN, aplicou-se *-sN fertilizantes

•olúveis numa única vez, e utilizou-se somente uma cultura

controle (ver revisões de Chalk, 1985; Rennie, 198A; Danso,

1988).

Pelos trabalhos indicados acima, e também os de Uitty.

nota-se que nestes estudos é arriscado assumir que as

diferentes culturas acumularam N do solo com o mesmo

enriquecimento de *°N, e na maioria destes estudos os

diferentes enriquecimentos de *°N observados na leguminosa

nodulada pode ter sido devido em parte à diferença na curva

de absorção de N, introduzindo-se um erro de magnitude

desconhecida nas estimativas da FBN.

. APIICAÇ20 FRACIONADA DE Í5N-FERTILIZANTE SOLÚVEL

Para diminuir as mudanças temporais de enriquecimento de

*°N no N mineral do solo, tem-se proposto a adição de

pequenas quantidades de N marcado solúvel, a intervalos

reguiares (ex. semanalmente). Esta técnica tem sido empregada

por muitos autores (Vallis et ãl, 1967 ; Goh et ai, 1978;

fcoddey et ai, 1983; 1984; Ledgard et ai, 1985b; 1985c), mas

Rennie (1985) tem destacado que esta técnica está sujeita a

erros, se colheitas seqüenciais de plantas são feitas, e se a

disponibilidade de N do solo é alta. Neste caso, as plantas



controle e teste pode* remover diferentes quantidades de N do

solo. deixando quantidades diferentes de K mineral residual

50 «olo para as subsequentes colheitas. Além disso, a adição

de N marcado ao solo resultará eu diferente enriquecimento do

M mineral para as duas culturas, no coreço do posterior

período de crescimento. Entretanto, Boddey et ai. 1983; Í984;

Ledgard et a/. i?85b> mostram que dados de experimentos

indicam que o uso de pequenas mas freqüentes aplicações de N

fertilizante marcado solúvel pode ser mais adequado que a

aplicação única, especialmente se a disponibilidade de N do

sole não é significativamente alterada, principalmente em

experimentos de uma única colheita e, no caso de colheitas e

aplicações de XOH sucessivas, ficar pouco do N mineral de um

período para outro.

- USO DE FONTE DE *°N-FERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO LENTA.

ê

Uma outra estratégia para diminuir mudanças temporais e a

queda do enriquecimento de *°N no N disponível do solo

considera o uso de formulações de 1ON fertilizante de

liberação lenta (Witty & Ritz, 1984; Giller S Witts, 1987).

Nas diferentes formulações de liberação lenta de N, o *°N

fertilizante imobilizado inclui o uso de matéria orgânica

Marcada com *°N; a adição de sais de *SN com açúcar para

promover imobí1izaçao> oxamida; pelletes de gesso com sais de

fertilizante; mistura de substratos carbonados (sacarose,
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fertilizante (Legg & Sloger, 1975; Broadbent et ai, 1988;

Wagner & Zapata, 1982; Chalk, 1985; Ciller & Witty, 1987).

Além disso, alguns pesquisadores têm sugerido a incorporação

no solo de tecidos vegetais marcados con *°N (especialmente

preparados ou resultados de outros estudos (Boddey et ai,

1*84; 1990; Henzell et 3l, 1968). Por outro lado, das

comparações destes métodos, encontrou-se que a adição de

(*oNm>KSCU com sacarose apresentou o melhor resultado (Witty

& Ritz, 1984). No entanto, mais pesquisas são requeridas.

Witty (1983) apresentou que se o enriquecimento de xt>H do

K mineral do solo decresce lentamente devido ao uso de formas

de xmH fertilizante de liberação lenta, as diferenças no

enriquecimento entre diferentes plantas controle será

atenuado. Num estudo recente (Boddey & Urquiaga, 1990), onde

num tratamento aplicou-se 7 dias após o plantio a mesma

quantidade de K*BNG3 (10 Kg.N.ha M misturado com açúcar numa

relação C:N ~ 10, o açúcar não alterou significativamente a

marcha de absorção de N das plantas, mas a queda do

enriquecimento de JT5N foi atenuada, resultando numa faina de

variação mais estreita do enriquecimento de *°N nas 4

plantas controle (soja não-nod., sorgo, girassol e arroz).

Do apresentado acima deduz-se que, procurando-se uma

quantificação precisa da contribuição da FBN usando~se a

técnica de diluição isofcópica de '®N, especialmente quando a

é baixa, é desejável que se utilizem formas de liberação
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lenta do *°N fertilizante. Quase todas as formas de liberação

lenta de N, quando incorporado dentro do solo, imobiliza o N

Mineral do solo, e nuda a disponibilidade de N do solo para

as plantas e/ou causa outras mudanças na fertilidade do solo.

é importante, neste caso, examinar os objetivos do estudo em

questão para decidir seu uso, evitando assiK os efeitos

negativos. Nos trabalhos com cana de açúcar (Urquiaga et ai,

i99i) ou gramíneas forrageiras (Miranda et a/, i990>, o

interesse tem sido determinar, sob condições ótimas, se estas

plantas são capazes de obter significativa contribuição da

FBN associativa, e em estudos comparativos procurando-se

cultivares cora potencial para estas características. Neste

caso, a imobilização de N pela adição de formas de liberação

lenta de N ricas em carbono, não afeta os objetivos dos

experimentos. No entanto, isto pode ser prejudicial para

muitos estudos de leguminosas, e ainda assim haverão

circunstâncias onde será necessário que a disponibilidade de

N do solo não seja significativamente afetada pela aplicação

da técnica de diluição isotópica de *°N.

Uma forma de liberação lenta de W a qual poderia

apresentar uma mínima interferência na disponibilidade de N

do solo está baseada no uso de pelletes de gesso, descrito

por Witty (1983). Contudo, dados mais recentes indicam que a

liberação de N de tais pellstes não é significativamente mais

lenta, comparada com as fontes solúveis (Giller & Witty,

1987; Boddey et ai, 1990).
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8.2.2.2-b.V- ESTRATÉGIA PARA APLICAÇSO NO CAHPO DA TéCNICA

DE DILUXÇSO ISOTÓPICA DE *-BN.

Recentemente, Boddey et ai (Í990) tem proposto algumas

recomendações para a adequada marcação do N do solo con *BN.

Eles consideram que pelo menos se o enriquecimento de *-°N do

N mineral do solo não é estável no tempo, é desejável que

«ais que uma cultura controle seja utilizada dentro do mesmo

experimento. Esta recomendação foi feita em função de dois

experimentos realizados em dois diferentes lugares do Brasil.

Em ambos os experimentos, o objetivo foi quantificar a

contribuição da FBN em soja, caupi e amendoim inoculados,

usando como controle soja não nodulante, sorgo e arroz. No

experimento do Rio de Janeiro, o solo foi enriquecido com

*°N, usando-se pelletes de gesso (Witty, 1983). jOs dois

indicaram que houve considerável diferença <P < 9>.05) de

enriquecimento de *°N entre as 3 culturas controle, mas em

todos os valores de enriquecimento de *°N foram mais altos

que qualquer das leguminosas que obtiveram considerável

contribuição da FBN. As estimativas da FBN pelo método da

diferença de N total foram mais variáveis que as derivadas da

técnica de diluição isotópica de **N. A técnica de diluição

isotópica apresentou melhores resultados que a diferença de N

total. Contudo, os dados indicaram que apesar das
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consideráveis diferenças no enriquecimento de *-sN entre as

diferentes plantas controle, as estimativas da contribuição

da FBH estiveram "dentro" de una curta faixa. A

probabilidade de que a verdadeira estimativa da contribuição

da FBN esteja dentro desta faixa aumenta com o número e

diversidade de plantas controle. A vantagem de usar várias

plantas controle, de diferentes espécies, é que o pesquisador

r >de ter uma idéia da faina do possível enriquecimento de ie5N

que as culturas de diferentes habitats de crescimento são

capazes de obter do solo com desuni forme enriquecimento de

2.2.2.S.b.VI.- APLICAC2O 0A TéCNICA DO VALOR A

Alguns pesquisadores têm aplicado diferentes doses de N

fertilizante (muitas vezes com diferentes enriquecimentos de

*"N) para a planta controle e a leguminosa. Esta técnica foi

introduzida por Fried & Broeshart (1975) para permitir que em

solos muito pobres em N disponível, a planta não fixadora

obtivesse crescimento com taxa comparável à da leguminosa;

assim, poderia se obter que ambas as plantas apresentassem

desenvolvimento radicular similar. Esta metodologia está

baseada na premissa de que uma planta com mais de uma fonte

de N disponível absorverá de cada uma delas quantidades

proporcionais à sua disponibilidade, isto é, não haverá
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preferência por fonte de N. Esta técnica, chamada taabéa de

"Valor A", teu sido, con algumas Modificações, amplamente

zada para muitas leguminosas estudadas. Porém, uma vez

esta técnica é dependente das taxas de adição de N

fertilizante, assim COMO da recuperação do N fertilizante,

podes ser esperados erros se perdas do N fertilizante

ocorrerem durante o experimento (Chalk, 1985). Recentemente,

consideráveis dúvidas têm sido levantadas sobre a suposição

fundamental inerente ao método, isto é, a fração de N do solo

é igual tanto na planta pesadamente fertilizada quanto na

leguminosa levemente fertilizada, c que o Valor A do N do

solo é independente da taxa de aplicação de N nas duas

plantas (Smith et ai, 1989).

2.2.2.3.b.VII- U80 DA ABUNDÂNCIA NATURAL DE " N (DELTA *BN> .

Na natureza a proporção de *°N é relativamente constante.

Porém, podem ocorrer variações no N disponível do solo,

devido aos processos biológicos cais como nitrificação,

desnitrificaçáo e volatilizaçao do NH», aos quais estão

submetidos a matéria orgânica do solo (Hauck & Bremner,

i976). Quase todas as transformações do N do solo resultam no

fracionamento isotópico de N, sendo que o efeito final é um

incremento pequeno, porém significativo na abundância de *"N

no N mineral do solo (variando a abundância entre 0.360 e



#373 at» X*°N>. COUParado C M O Hm atmosférico (0.3663

ats.X**N>. Olhando a pequena diferença na concentração de

**M, os dados são commente expressos es ter«os de partes por

•il, delta *°H ou Xo . Neste caso, em ai gusas situações, este

enriquecisento natural es ve*N é significativo, a ponto de

servir para estudos nos soldes do aetodo de diluição

isetópica de *°N (Rennie & Rennie, i983; Shearer et ai,

1983 >

A diferença no enriquecimento entre duas amostras é

geralmente expressa es unidades de delta *°N (Xo>, onde:

(atos.X ts»N na amostra - atom.X *»N no padrão)
QtlCa-" - * — — — — -̂  XIVW

*SN (atom X i=N no padrão)

(7)

Se o padrão usado é o M do ar (6.3663 atos.X , Junte &

Svcc, 1958), então i delta *sff (expressa es Xo > é e.0093663

atos.X X9H exc. (Boddea, Í987).

A estinativa do N fixado usando-se delta tON é obtida

aplicando-se a seguinte equação (Peoples ^c a/, i989>:

delta *°N (N do solo) - delta *BN (K da
lesusinosa)

(delta *»N (N do solo) - B )
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Onde delta 1ON (N do solo) é coraumente representado pelo

delta *-°N da planta controle não fixadora crescida no mesmo

solo que a leguminosa, e B representa o delta *°N da mesma

planta fixadora de N» quando crescida exclusivamente com N

derivado cio ar. 0 fracionamento isotópico durante a fixação

de N« é mínima, mas não zero, e poderá ser levada em conta.

Tem-se determinado o valor de E< para várias leguminosas

nodulantes, onde, na maioria dos casos, é menor que iXo e

nunca maior que SXo (Peoples et ai, 1989a). Por outro lado,

os valores apropriados de delta iBN usados nesta equação

dependerá do tecido amostrado para análises (i.e., parte

aérea, ou parte aérea + raiz).

0 uso desta técnica apresenta algumas vantagens, como a

possibilidade de estudos em uni sistema sem nenhuma

interferência externa e também pode~se conduzir estudos por

longo período de tempo, não sendo necessária aplicação de

*°N. Assim, são evitados grandes problemas, como a criação

de gradientes de delta *°N com a profundidade, que geralmente

são significativos e fáceis de acontecer quando da aplicação

superficial de fertilizantes. Deve-se ressaltar que em solos

com recente incorporação de grandes quantidades de resíduo»

orgânicos, reações biológicas podem resultar em

enriquecimento de um ou outro isótopo de N, i>endo

potencialmente maior nas camadas superficiais do solo

(Karamanos & Rennie, i?8i). Para solos estáveis, no entanto,

a abundância de *8N com a profundidade apresenta-se



proporcionalmente distribuída no N orgânico possível de

Mineralização, criando-se, portanto, condições estáveis de

enriquecimento de 1ON (Ledgard et ai, 1984).

Pelo fato da abundância natural de 9ON ser representada

por uma fração diminuta acima dos níveis normais» estando aí

sua maior limitação; erros mínimos de amostragem ou de

determinação analítica podem acarretar erros significativos,

notadamente em sistemas nos quais os níveis de fixação sejam

pequenos, como no caso de graraíneas (De-Polli, i?75; Doraenach

& Corman, i984>.

Recentemente vem observando-se que o lDN no solo varia

nos diferentes compartimentos de N, sendo portanto não

necessariamente estável no N disponível do solo (Ledgard et

ai, Í984). Assim, tem-se observado valores de *°N baixos

e/ou variáveis» em pasto* de pastoreio intensivo (Steele,

í983) e em um ecossistema de floresta natural <Hansen Ã Pate,

1987). Portanto, a aplicação desta metodologia parece ser

mais complicada do que o esperado, e pouca contribuição tem

oferecido aos estudos de quantificação da FBN.

Outra limitação é a necessidade de que o espectrometro de

massa seja capaz de medir exatamente diferenças na taxa de um

isótopo de 0.1XO (cerca de 0.00004 átomos *°N> e a preparação

requer grande cuidado para evitar perdas de N que? mudem a

abundância de *°N e contaminação do material enriquecido com

(Peoples et ai, 1989a).
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.3.- TRANSFERÊNCIA DE N LEGUHINOSA PARA GRAMíNEAS

CRESCIDAS EH CONSÓRCIO.

Nas áreas tropicais, uma das principais causas da

degradação e baixa produtividade das pastagens, dominadas por

gramíneas puras, está associada com a baixa disponibilidade

de N dos solos. Os estudos de respostas de graraíneas

forrageiras à aplicação de N-fertilizante indicam que no

Brasil as pastagens de graraíneas não adubadas com N vêm

produzindo somente 10 a 40X do obtido com adubo nitrogenado,

sendo estes valores ainda mais baixos na época seca (Carvalho

et at, Í975; Souto, 1987),

Para diminuir a degradação das pastagens de gramíneas, as

técnicas de adubação (N 'e P, principalmente), seleção de

genótipos adaptados a solos ácidos de baixa fertilidade e a

introdução consorciada de leguminosas forrageiras têm sido
ã

propostas (Vallis, Í978; Toledo, Í985; Burits et ai, Í989).

No Brasil, devido ao alto custo dos adubos nitrogenado»,

somente a tecnologia de adaptação de gramíneas aos solos

pobres como o uso de leguminosas, são potencialmente viáveis.

No referente a gramíneas adaptadas aos solos de Cerrado, a

n&ioria {Brackiaria kumidieolã, B. decumbens, alguns ecótipos

de Fanicum maximum, Digitaria swazilandensis, Andropogon

gayanus, Pennisetum purpureum, entre outros) apresentam

significativo benefício da fixação biológica de N*
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associativa, onde era condições de deficiência de N a

contribuição pode alcançar até 46X do N acumulado pelas

plantas (Boddey & Victoria, Í986; Miranda & Boddey, 1987;

Miranda et ai, 1998), mas isto ainda não é suficiente para

cobrir a alta demanda de produção animal pelas culturas, pelo

que a introdução de leguminosas forrageiras (consórcio) de

alta eficiência de fixação de NB oferecem grandes

perspectivas, pois além de melhorar a qualidade e

produtividade da pastagem, pode melhorar sua sobrevivência

(Donald, 1963; Baylor, 1974; Vallis, 1978; Haynes, 1983;

Toledo, 1985; Butler & Bathurst, 1986.).

A importância da leguminosa no consórcio está baseada na

hipótese de que a gramínea utiliza uma significativa parte do

N* finado pela leguminosa, seja pela excreção direta de

compostos ricos em N pelas raízes, como pela decomposição do»

nódulos, raízes e liteira da leguminosa (Broadbent et ai,

1982; Buríty et ai, 1985; Ta & Faris, 1987bc; Weaver, 1988).

Estudos sobre a quantificação do N transferido da

leguminosa para a gramínea consorciada apresentam resultados

muito variáveis e contraditórios, indo de zero até 80% do N

acumulado pela gramínea, sendo na maioria dos casos muito

baixa <Vallís et ai, Í977; Haystead e Harriot, 1979;

Broadbent et ai, 1982; Ledgard et ai, 1985a; Goodman &

Collison, 1986; Ismaili & Weaver, 1986; Brophs» et ai, 1987>

Ta & Faris, 1987c; Boiler & Nosberger, 1988; Goodman, 1988;

Ta et ai, 1989). Da análise desta literatura deduz-se que a
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falta de consistência dos dados obedece à grande

variabilidade das condições experimentais sendo na maioria

dos casos de curta duração, e desenvolvidas era casa-de-

vegetação, onde as plantas crescendo em vasos rom areia e

solução nutritiva não apresentaram bom crescimento.

Para quantificar a transferência de N de uma leguninosa

para uma grarainea consorciada, diversas técnicas (Diferença

de N total, Uso de *°Ne, Marcação de folhas com solução de

*°N e Diluição isotópica de 1SN) têm sido empregadas. Na

continuação se fará uma breve revisão acerca da problemática

envolvida na aplicação de cada uma delas:

g.3,i.- TÉCNICAS PARA QUANTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE N

8.3.I.Í.- TÉCNICAS N80 ISOTÓPICAS

2.3.i.i.a- DIFERENÇA DE N TOTAL

Esta técnica consiste na comparação do total de N

acumulado pela gramínea crescida em consórcio e em

monocultura (Simpson, 1976). Se a gramínea consorciada

acumula mais N do que em monocultura, é feita a suposição de

que o N entra acumulado foi transferido da FBN da leguminous.

Para isto, assume-se que a gramínea em consórcio ou
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i987). Esta suposição c muito difícil de ser cumprida, pois

em experimentos onde foi aplicado *°N tem-se observado que a

sramínea consorciada recuperou mais N marcado que a

Monocultura, sendo que na leguminosa ocorreu o contrário

(Paris & Ta, Í985>, demonstrando a alta competitividade das

gramíneas pela absorção de N do solo comparado com as

leguminosas. Este comportamento das graraíneas sob consórcio

pode levar a confundir como transferência de N, o N adicional

que a graraínea obteve por competitividade com a leguminosa.

A partir dos trabalhos de Vai lis et ai (1977), Goodman &

Collis°n (1986) e Goodman (1988), deduz-se que esta técnica»

nos estudos de transferência de N, não seja uma metodologia a

«cr recomendada. Vai lis et ai <i?77>, em dois experimentos

conduzidos durante doisfanos para avaliar a FBH em diversas

leguminosas consorciadas com Digitaria decumbens e Chiar is

gsyana, observaram que pelo método da diferença de N, a

suposta transferência foi de Í2 kg N.ha'4, mas analisando~se

os dados de recuperação de *°N aplicado ao solo, onde a

gramínea consorciada recuperou o triplo da monocultura,

deduz-se que o valor da transferência calculada por esta

metodologia está superestimada. Resultados semelhantes também

foram encontrados por Ta et ai (196?) usando esta mesma

técnica,

Goodman Ã Collison (1986), estudando a FBN e a

transferência de N num consórcio de trevo branco e ryegrass,
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no campo em três solos diferentes, observaram que pela

diferença de N total a transferência de N ei S solos, no ano

de 1984, variou de 3.7 a 25.8 kg N.ha -*, e no terceiro solo

a transferência foi negativa. Pelos dados de enriquecimento

de *eN da gramínea em monocultura e consorciada que foram

similares, deduz-se que estes valores de transferência estão

exagerados.

A maior absorção de N do solo pela gramínea consorciada

comparada cora a monocultura, deduzido a partir da maior

recuperação de *-BN <Vallis st ai, Í9771 Ismail i & Weaver,

i?87> pode ter sido devido à menor iroobilização do N

aplicado, como do mineralizado, devido ao alto conteúdo de N

nos resíduos da leguminosa, assim como ao estímulo para a

remineralização do *°N imobilizado pela subsequente adição de

resíduos de legurainosas (Vai lis et si, Í977).

2.3.1.2.- TéCNICAS ISOTóPICAS

2.3.1.2.a.- USO DE toN,

Esta técnica consiste na exposição do sistema radicular de

ambas as plantas, leguminosa e gramínea consorciadas a *ON*

gás. Por esta metodologia, qualquer *-°N que aparecer na

gramínea consorciada é considerado como sendo N transferido

do *eN* gás fixado pela leguminosa. Na aplicação desta
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técnica é assumido que a gramínea é ineficiente para fixar

N«; entretanto, para verificar a ausência desta possível

fonte de erro, é necessário expor também o sistema radicular

da gramínea em monocultura ao *-BN*, servindo como testemunha

(Ta et ai, Í989>.

Embora esta técnica permita a medida mais direta da

transferência de N, apresenta a dificuldade de não ser

aplicável no campo, devido às dificuldades técnicas no

isolamento do sistema radicular das plantas, manipulação de

gases e o alto custo de ÍONR. Adicionalmente, esta técnica

pode somente ser aplicada para medir a transferência de N

durante um certo período do ciclo da planta, não obstante

medidas de longo prazo podem ser obtidas se os gases sSo

continuamente monitorados para prevenir mudanças de

enriquecimento de *BN do gás, devido a problemas de

vazamento. A constância dos níveis de ü» e Cüe na câmara de

exposição das plantas ao t BN B são também importantes para

assegurar ótimas condições de finação de N« e crescimento das

plantas (Ta et ai, Í989), como foi explicado na secção

8.8.2.1.

Possivelmente pelas dificuldades mencionadas acima, esta

técnica tsm sido muito pouco utilizada. Num recente estudo,

Ta et a/ (198?) avaliando a transferência de N fixado da

alfaia para Phleum pratense cv. climax, encontraram que

txpondo as plantas consorciadas ao *eN» por 6 horas e

deixando-as crescer por mais uma semana, a transferência do
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**N» finado pela alfafa (em fase de floração) para a gramínea

foi equivalente a 3X do total de N fixado ou i4X do N

acumulado pela graninea. Estes valores à parte de demonstrar

a existência de transferência de N de uma leguminosa para usa

graninea consorciada, dizem muito pouco do total de N que a

alfafa pode transferir para Pkleum pratense, devido às

condições muito artificiais da casa-de-vegetação, do pequeno

número de vasos e também porque estas medidas correspondem a

us espaço de tempo muito curto.

2.3.Í.2.O.- MARCAÇ80 DE FOLHAS COM *BN

Esta técnica também permite calcular a transferência

direta de N de uma leguminosa para uma gramínea consorciada.

por esta metodologia, a leguminosa do consórcio cora gramínea

é marcada com 1<9N, por absorção foliar de solução de N-

fertilizante de alto enriquecimento de 1ON. Logo após um

período de crescimento, no final do experimento, tanto na

leguminosa como na gramínea são feitas análises de produção

de matéria seca, teor de N e enriquecimento de *eN, com os

quais pode-se calcular a quantidade de N transferido da

leguminosa para a gramínea. Para aplicar-se esta técnica é

feita a suposição de que o ION absorvido marca todos os

compostos nitrogenados sujeitos a serem transferido* & que o

*°N que fica no solo è negligível, e que não houve
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coa tsrt (Ledgard et ai, 1985a).

Ura dos problemas associados com esta técnica é a

dificuldade de marcar-se uniformemente toda a planta

leguninosa. Ledgard st ai (1985a), trabalhando com Lolium

rigidum encontrara» que o enriquecimento de *°N na parte

aérea foi mais alto que nas raízes e nódulos, e que a parte

aérea e nódulos tiveram mais alto *°N quando a marcação foi

feita com sulfato de amém i o em comparação com nitrato de

potássio. Giller et ai (l??i) também têm encontrado

diferenças significativas de enriquecimento de *SN entre a

parte aérea e raízes de feijão, de tal forma que dependendo

do órgão que se utilize para os cálculos, os valores de

transferência de N podem ser muito diferentes.

Esta técnica também não parece ser muito prática, devido à

dificuldade de marcação das folhas com *eN, em condições de

campo, sem causar contaminação para a gramínea consorciada, a

qual pode causar grande superestimativa da transferência de

N. Contudo, este método pode ser aplicado para medidas de

longo prazo através do incremento do nível de *°N nos tecidos

da leguminosa, por imersão das folhas, por longo período, em

solução com alto enriquecimento de *°N.

Como no método anterior, esta técnica também tem sido

pouco utilizada nos estudos de transferência em pastagens, e

onde foi empregada somente cobriu um período muito curto do
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ciclo da cultura, dando valores muito baixos (Ledgard et

1985a; Ta et ai. í?8?>.

2.3.1 2.c - DILUIÇSO ISOTÓPICA

Esta técnica esta baseada na comparação entre o

enriquecimento de *°N da graninea consorciada e da

monocultura, crescendo sob idênticas condições de solo

•arcado com *-°N. Se a gramínea consorciada com a leguminosa

apresentar mais baixo enriquecimento de *eN que a

monocultura, é considerado que esta queda obedeceu à

significativa transferência de %+H proveniente da FBN da

leguminosa (Vai lis st ai, 1967). Para aplicar-se esta técnica

é feita a suposição de *wxe a gramínea consorciada e a

monocultura retiram N do solo com a mesma relação *°N/*-*N.

Um dos problemas da aplicação desta técnica com segurança

está relacionado com a dificuldade de ter-se uma marcação í

estável de *-°N do H disponível do solo, tanto no perfil do

solo como no tempo (Boddey & Urquiaga, 1990). Somente nesta

situação pode-se ter medidas precisas da FBN pela leguminosa

e da transferência de N. Pela facilidade de marcação do solo

com *RN, na maioria dos trabalhos tem-se utilizado *SN-

fertilizantes solúveis aplicados em dose única na superfície

do solo, sendo que neste caso os resultados vão depender da

similaridade das curvas de acumulação de N pelas plantas e no



voluae de exploração do solo; uma vez que o enriquecimento de

*"N do N mineral do solo cai sensivelmente com o tempo (Fried

gt <a/, 1983; Witty, 1983; Papastyl ianou & Danso, 1989; Boddey

gt si, 1990), o qual ocorre inclusive quando sao aplicadas

formas de liberação lenta de XOH (Giller & Witty, 1987;

Bodde» et ai, i99ô; Giller <?*• ai, 1991). Assim sendo,

diferenças sensíveis na curva de acumulação de N pela

gramínea era monocultura e em consórcio, especialmente na -Fase

inicial, quando as mudanças de enriquecimento de 1ON do solo

«So maiores, erros significativos podem ser cometidos na

transferência de N. Para atenuar este problema, tem sido

sugerido por Vai lis et ai (1977) e Boddey & Urquiaga (1990),

<jue a dose total de *°N-fert ilizante poderia ser aplicada

fracionadamente em várias épocas; assim, se atenuaria a

rápida queda do enriquecimento de *-sN do N mineral do solo no

tempo, mas esta técnica pouco tem sido utilizada no campo.

Nos estudos de transferência usando-se a técnica da diluição

ísotópica de 1ON, também deve-se considerar as diferenças de

comportamento da granunea quando estão crescendo em consórcio

quando comparada com a monocultura. Os trabalhos de Birch &

Dougall (1967) e Vai lis et si (1977), sugeriram que a

leguminosa incrementou a mineralização do N nativo do solo

quando esteve crescendo em consórcio com a grareínea, o qual

poderia resultar numa aparente transferência de N fixado

devido à diluição do *°N-fertilizante por incremento da

mineralização do N do solo. Por outro lado, os resultados de
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Boiler & Nosberger (i?88> sugerem que as raizes de ryegrass

Holium p&renne L.) consorciados con trevo ITrifolium

prãtense £.. > tiveram maior desenvolvimento en profundidade

que na monocultura. Estas mudanças de comportamento das

plantas quando estão consorciadas colocam en dúvida a

exatidão das estimativas da transferência de N da maioria dos

trabalhos.

Pelo mencionado acima, pode-se dizer que os dados mais

confiáveis sobre a transferência de N em pastagem consorciada

vão depender do adequado manejo dos problemas envolvidos. Os

trabalhos mais confiáveis que aparecem na literatura, onde se

aplicou a técnica da diluição isotópica de 1ON no campo são

lis et a/ <i977>, Bropha et a/ (i987> e Boiler & Nosberger

Vai lis et ai (1977) estudando a FBN em 8 leguminosas

forrageiras crescidas em consórcio com £> gramíneas, em duas

áreas durante dois anos, onde aplicou-se de forma fracionada
*

solução de <íONhU>*SCU na superfície do solo, encontraram que

a recuperação de ION pela gramínea consorciada superou

significativamente ao da monocultura, mas este fato teve

pouco efeito na estimativa da FBN que alcançou até 9A% do

conteúdo de N das leguroinosas, porém afetou sensivelmente a

estimativa ísotópica da transferência de N, cujos valores

ficaram ao redor de 4 kg N.ha"* em 2 anos.

Brophy et ai <i?87> avaliaram a transferência de N óe

itlfafa e trevo crescidas em consórcio com



. O estudo realizou-se nua solo onde por 7 anos

vinha recebendo *°N, e no experimento aplicou-se solução de

C*"NH«>aSO« na superfície do solo, incorporando-se I090 até

15 ca de profundidade. Encontrou-se que a graminea ausentou

«eu teor de N e produtividade quando ausentou a proporção

leguainosa/graminea, e os estudos de transferência indicaram

que u« sáximo de 68X do N da gramínea foi derivado da alfafa

e 79% do trevo, o qual correspondeu a í33£ e Í7X do N fixado

pelas leguminosas, respectivamente. Além disso, observou-se

que a transferência de N aumentou na medida que aumentou o

número de cortes.

Boiler & Nosberger (1988) estudaram a influência da

variação temporal e espacial da absorção de N por trebol e

rsesrass, na estimativa da FEW na leguainosa s na

transferência de N do trevo para a graminea. Aplicaram

solução de <*°NH*>*Sü* na superfície e nas profundidades de

it e 2& ou 4G cm. Encontraram que a forma de aplicação de *°N
0

não afetou significativamente a estimativa da FhN da*

lesuminosas cujos valores variaram de 67 a 82X do N acumulado

pelas plantas. Porém, a estimativa da transferência de N foi

sensivelmente afetada, sendo que no tratamento de aplicação

de *eN na su erfície do solo os valores ficaram

superestimados, que segundo os autores possivelmente seja

devido ao fato de no caso das gramíneas consorciadas tiveram

maior desenvolvimento relativo das raízes nas camadas mais

profundas do solo. A medida da transferência de N encontrada
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variou de 17 a 25Jí do N acumulado pela gramínea. Fica claro

que quando os valores de transferência de N são

significativamente baixos, o qual geralmente sSo assim,

pequenas diferenças na distribuição de raízes que afetam a

recuperação de ±aH podem levar a estimativas de transferência

erradas. 0 mesmo ocorre na estimativa de baixos valores da

pBN por leguminosas (Danso, Í9Q6, Weaver, 1988).

Finalmente, de diversos estudos sobre transferência de N

de leguminosas para gramíneas consorciadas, deduz-se que a

transferência de N está fortemente influenciada pela genótipo

da planta leguminosa que influi na nodulaçao, potencial de

fixação e sobrevivência dos nódulos (Vai lis, 1903; Ta &

Faris, 1987<t); pela proporção leguminosa/gramínea, cujo

aumento geralmente incrementa a produtividade (Ta & Faris,

í?87bj Brophy et <»/, 1987); pelo desenvolvimento e contato

das raízes das plantas consorciadas, favorecido pela menor

distância entre as plantas consorciadas ( Brophy et ai, 1987>

Weaver, 1983); e pelo número de cortes ou idade do consórcio

(Mallis et ai, 1977> Ismaili & Weaver, 198ó;i987j Brophy et

ai, Í9B7-, Ta & Far is, i987bc; Weaver, 1988), sendo este

último considerado como o mais importante.



3 - MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 ~ EXPERIMENTO 1 : AVALIAC80 DE DUAS FORMAS DE HARCAÇ&O

DO SOLO COM '"N, ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DA

CONTRIBUIÇaO DA FIXAÇ80 BIOLÓGICA DE N« EM CENTROSEHA

"HÍBRIDO ITAGUAr".

3.Í.Í- INTRODUCSO

i

Uma das técnicas que mais vem sendo aplicada para

quantificar a contribuição da FBN em leguminosas é a diluição

isotópica de toN (McAuliffe et si, 1958). Para aplicar-«ie

esta técnica assume-se que tanto a leguminosa fixadora como a

espécie não fixadora (controle), crescendo sob idênticas

condições de solo marcado com *°N, absorvem N do solo com a

mesma relação *BN/*-"*N.

Para marcar o N disponível do solo com *aH, a maioria dos

autores tem utilizado *BN~fertiliízante solúvel aplicado na

superfície do selo em dose única, mas tem-se observado que a
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partir desta aplicação, o enriquecimento de ION do K

disponível do solo diminui no tempo, sendo as variações

significativamente grandes no início. Nesta situação,

diferenças nas curvas de acumulação de N pelas plantas teste

c controle podem levar a erros significativos na estimativa

da FBN na leguminosa. Como é muito difícil ter-se a situação

ideal de marcação estável de XOH, no tempo e profundidade do

solo, do N disponível do solo, alguns autores (Giller &

Wittb, í9Q6i Boddey et ai, i?90) têm sugerido o uso de

fontes de liberação lenta de *-°N ou no pior dos casos quando

usar-se *°N-fert ilizante solúvel,. aplica-lo o mais

fracionadamente possível (Vai lis et a/, 1977i Boddey et a/,

1990).

No presente estudo se avaliaram o comportamento de duas

formas de marcação do solo com toN : a) Uso de composto

vegetal marcado com *°N (liberação lenta) e b) Aplicação

fracionada de 1ON.

3.Í.S.- OBJETIVO

Ü objetivo desse experimento foi comparar duas formas de

marcação com )ON do N disponível do solo, para estudos de

quantificação da fixação biológica de N« em legumínosas,

aplicando-se a técnica de diluição isotópica de xob.



3.1.3.- O LOCAL

0 experimento foi desenvolvido na área experimental do

CNPBS-EMBRAPA, era área representativa do Município de

Itaguaí. Localiza-se no Km 47 da antiga rodovia Rio-Sao

Paulo, em frente à Universidade Federal Rural do Rio de

Janeiro, cujas coordenadas geográficas são £2r>45' de latitude

sul, e 43"41' de longitude oeste, n altitude é de 35 m acima

do nível do mar.

As normais meteorológicas que caracterizam a área

experimental são . Í&Ô0-Í5ÍM mm. ano ~* de precipitação

pluviométrica; 22~4fe"C de temperatura e 6 mm de

evapotranspiraçao potencial, (ETo>.

3.1.4- DELINEAMENTQ EXPERIMENTAL

0 experimento foi conduzido de acordo com o delineamento

<je parcelas sub-sub-divididas coit 4 repetições apimentei

Gomes, í?85). Para isto, foi necessário a construção de um

tanque de concreto <iSO ms) dividido em 8 parcelas.

As parcelai» (15 m'~*) foram constituídas de 2

tratamentos de marcação do solo com *°N. As aubparcelas (5

n«) foram constituídas pelas três culturas e as sub-

subparcelas <0.iü ma) pelas épocas de colheita.



3.1.5.- INSTALAÇ&? DO EXPEKIKENTG

0 tanque teve as medidas de 20 ro x 6 m x 0.6 ro de

profundidade! com dreno localizado ao longo da parte central

da base, no sentido do maior comprimento. 0 tanque foi

dividido em 8 áreas (3 m x 5 m) mediante o uso de placas de

concreto. Após, o tanque -Foi preenchido até £.40 ra de

profundidade com aproximadamente 6<ò toneladas de solo.

0 solo usado neste trabalho foi identificado pela

classificação brasileira como Podzólico Vermelho-Arcarelo

distrófico (PVd), Série Itaguai (Ramos st ai, Í903). Pelo

americano de classificarão (USOA, 1975), está dentro

ordea dos Ultissolos, sendo «ais precisataenfce u* Tiípic

lt; ír^nco arsiioso de baixa fertilidade.

Entre outras características raorfoiósicas do solo

se «\ baixa atividade da argila, solos profundos, com

transição abrupta do horizonte A para o Bt, tendo portanto,

alto risco de erosão.

Deve-se destacar que na hora de coletar-se o solo paca.

preenchimento do tanque, primeiro coro ajuda de trator de

esteira, retirou-se a camada bitperficial (0-1C cm) rica em

«atéria orgânica, e a partir daí coletou-se somente o solo de

i#-30 cn de pro/undidade, também com a ajuda de trator de

teteiras.



3.1-6.- CARACTERIZAC20 FÍSICA E OUÍMICA DO SOLO

Para minimizar ao reáxinto a var iabil idade espacial natural

das características físicas e químicas do solo (Nielsen et

a/. 1973» Reichardt et -a!, Í976'j, suas determinações foram

feitas em amostras compostas tiradas dentro da parcela

experimental

As análises granulométricas (textura) do solo experimental

foram feitas pelo método da pipeta, descrito por Kilmer &

Alexander (Í949). A classificação textural foi feita de

acordo com o sistema do Departamento de Agricultura dov>

Estados Unidos da América do Norte (Buckman & Brada, 1969).

Ho presente estudo, também foram determinadas alguma*

características químicas ou fisico-químicas do solo, antes da

seweadura, para determinar as necessidades nutricionaiü ou

corretivas para o estabelecimento das culturas.

A reação do solo (pH) foi determinada potenciometricamente

em suspensão (1:2) de solo com água; o carbono orgânico, pelo

«étodo de Walk ley & Black, como descrito por Jackson ÍÍ976),

0 N total, pelo método senii-micro Kjeldahl, descrito por

Breroner (1965); Fósforo solúvel, pelo método

fotocolorimétrico após extração com solução HaSü* 0.0S5N +

HC1 0,O5N> Potássio foi determinado por fotometria de chama,

após extração com HKSCU 4.025N + HC1 0.O5N; Cálcio e Magnésio

trocáveis foram determinados pov titulação com EDTA 0.025N

após extração com uma soluçíiío de KC1 IN; o Alumínio trocável,



por titulação cora solução NaOH 6.025N, após extração con

solução de KC1 IN.

Detalhes da metodologia das análises de fósforo solúvel e

de cátions trocáveis são descritas no Manual de Análises de

Solo da EMBRAPA (1979). Uma descrição detalhada deste solo

foi apresentada por Ramos et a/ <Í983).

Ús resultados desta análise são apresentados na Tabela i.

Da interpretação destes resultados deduz-se que o solo

apresenta reação ácida <pH < 5.5), com baixo teor de

alumínio. 0 teor de fósforo solúvel é baixo, e o teor de

potássio trocável foi médio. Das relações catiônicas das

bases (Buckroan & Brada, 1969), deduz~se que o solo pode se

comportar como deficiente em cálcio e potássio, embora seus

teores sejam médios, devido ao alto teor relativo de

«agnésio. Na camada arável o solo apresentou teor baixo de N

total, mas apresentou baixa relação C/N, uma vess que o solo

apresentou ainda um baixo teor em carbono orgânico. A baixa

relação C/N =9.0 é um indicativo da baixa capacidade de

imobilizaçao de N no solo.

Pelos resultados, recomendou-se aplicações de calcário

calcítico, superfosfato simples, cloreto de potássio e

«icronutr ientes (Fritas BR i£) . Desta forma, o solo estaria

em ótimas condições nutriczonais para permitir ótimo

crescimento das plantas. 0 calcário foi aplicado no nível de

Ca"*/iO0 ml de solo> o fósforo, o potássio e
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•icronutrientes, nos níveis de 37&, 37» e 8& kg.ha"1 de P _>[)_,,

K»0 e fritas respectivamente.

TABELA i - Principais características físicas e químicas do

solo Podzólico vermelho-amarelo distrófico (PVd),

Série Itaguaí, do estudo. Cada valor é média de

4 repetições.

A « - f > i —• V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A Oi £)

HI e l a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ — _ » _ _ _ — »._.._ ov . C
C ; I L . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í>S> O
O I l i t — _ _ _ _ _ ^ j - ~ _ j

A c — i l i V _ _ _ _ _ _ . _ _ _ — _ _ — 4 1 ~

MI g x i a _ _ — _ _ — _ _ _ _ _ _ - . ft _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ^^ ^ ^

Umidade do Solo
4 y ^ -*t*m • / »_____..—. 4 / /#,
1 / J ct l IR ~ ~ — — _ _ _ . — — r̂# „ _ _ _ _ _ „ _ _ _, „ „ 1O.*V

t Kr . f _ • / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49 A

1 «J ri I III — — — """" — •—•—— ^ _ _ _ _ _ — _ 1 C . V

C a roeq/í00 »nl £ .4

Mg meq/iôô ml í . 4

A] raeq/i0O rol 0.3

K _ m e q / i e e ml a.íó
r, . . _ „.„ ÍT. «I

r ~ _ _ _ . _ _ _ _ . . _ _ p p m —.— — — — _ _ _ _ — — ..-—.— _ . i
, - » _ _ , _ _ • / _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ch "7Z
L O I 9 i - . « . — 1 ~ _ _ _ _ _ _ ^ . V . / O

M /%«-« _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * / _ _ _ _ _ _ . . . _ . _ — . _ . . . . _ . . „ 4 Q"!. o i g . —•—•—•-•—<—•—•-•—."••—— ^ _ _ . _ ~ _ _ ~ . . - . — ~ _,..._..„ j J J ^
#

LI _ L _ i. _ i _ _ _ _ _ _ V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O

n c o i a i _ _ _ _ - . _ _ _ — ^ _ ~ — v
„. U ^ „ _ _ _ A

p n _ _ _ • ——._—™_. » .__.______— _ _.. - «t



3.1.7- PREPARACSO DO COMPOSTO VEGETAL MARCADO CQH *BN

(LIBERAC20 LENTA DE N)

A preparação do composto vegetal marcado co» *°N foi

realizado da seguinte Maneira, pesaram-se 93 kg (peso fresco)

da mistura 2-. í de torta de filtro e bagaço de cana-de-açúcar,

o qual foi colocado em 8 sacos de ráfia (que permitem a troca

de gases). Cada saco recebeu 182 g de sulfato de amônio (12.5

átomos X *°N> diluído en i.51 de água e em seguida todo o

«ateriai foi misturado numa betoneira e voltando aos

respectivos sacos, que ficara» assim por 40 dias em processo

4e incubaçao na casa-de-vegetação. Deve-se destacar que 7

dias após iniciado o processo, o Material de cada saco

recebeu calcário para levar o pH da mistura ao valor de 6.ü<b.

Cada semana o material de cada saco era umidecido (70% eu

peso) e misturado em betoneira. Após 4& dias, o composto

estava pronto e o peso total foi de 44.8 kg, o qual foi

dividido em 16 sacos com 2.8 kg cada.

Também foi preparado, da mesma maneira, composto vegetal

não marcado com *°N, usando-se sulfato de amõnio reagente.



3.1.8- TRATAMENTOS DE MARCAÇSO DO SOLO COM *°N

3.1.8.1 - TRATAMENTO DE LIBERAÇSO LENTA

No preenchimento do tanque de 0.40 • de profundidade, cada

camada de 15 ms x 0.Í0 m de profundidade (parcela) recebeu

8.8 kg de composto, sendo que somente 4 compart isentos do

tanque receberam composto marcado com *eN e nos outros 4

aplicou-se composto não marcado com *°N.

0 composto foi aplicado junto com os adubos e corretivos

•isturando-se uniformemente com o solo.

3.1.8.2 - TRATAMENTO DE APLICAÇÃO FRACZONADA DE *aN

Nos 4 compart intent os do tanque que levaram composto

vegetal não marcado aplicou-se *°N-fertilizante (sulfato de

amônio, 12.5% *-sN exc. ) na dose de 0.08 g N.«°.aplicação *

por 8 vezes; aos 0, 7, 14, 21, 35, 49, 63 e 77 dias apó* a

rebrota das plantas, a partir do corte de uniformização das

forrageiras ou emergência do sorgo (ver secção 3.1.9.). Era

cada aplicação o solo recebeu o equivalente a $ 0i 9 *°N.m°.

As aplicações de iON-fertilizante realizaram-se imediatamente

após colheita das plantas.

Para facilitar a aplicação de sulfato de amônio (6 9 f-ethf •

sulfato de amônio por 15ma>, o adubo foi diluído em 150 ml de
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águ% destilada e adicionado a I&669 de areia fina e lavada,

que guando seca foi aplicada na superfície do solo. Desta

foraa, facilitou-se colocar o adubo na superfície do solo,

diüinuindo-se ao Máximo a retenção do adubo pelas folhas das

plantas.

3.1.9.- CULTURAS

No projeto original estava programado o uso de duas

culturas contrastantes, não fixadora* de Hm, CORO testemunhas

para avaliar-se a FEW e« Csatros&aa, híbrido Itaguai. Estas

plantas foram Amsranthus viridis (carurú) e Panicum maximum

<KK-i6>. Porém, após o corte de uniformização <22/0Í/?G>, o

carurú não teve boa brotação, pelo qual teve que ser

arrancado e substituído por sorgo anão (.Sorghum bicolor

Vench).

Deve-se destacar que Fanicux maximum KK-16 tem .sido

caracterizado como ineficiente para FBN (Miranda et: ai.
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3.1.1*.- IMPLANTAÇÃO DAS CULTURAS

Para o estabelecimento das 3 culturas, as 8 parcelas

(tratamentos de *BN) foram divididas em 3 partes (sub-

parcelas) : i.0m x 5.0m para cada cultura.

0 plantio foi feito em linhas de S.fcm de comprimento com

ft.20m de espaçamento entre linhas. Cada linha de 5m foi

dividida em 5 partes para facilitar as 3 colheitas (sub-

subparcelas) de plantas competitivas.

H semeadura realizou-se no dia 13/12/89. As sementes de

Cefitrosema foram escarifiçadas (água quente de óft̂ C até o

esfriamento), e além disso no momento do plantio foram

inoculadas com uma mistura de estirpes apropriadas de

Rhisaòium.

0 primeiro corte de uniformização foi feita no dia

22/0í/9Cr, como mencionado anteriormente, e a cultura de

carurú foi substituída por sorgo no dia 05/03/90. Em

12/03/90, quando o sorgo tinha emergido, foi feito d segundo

corte de uniformização das duas outras culturas. Praticamente

a partir desse dia, começou-se a avaliar- se os tratamentos de

A primeira aplicação de *sN-fertilizante do tratamento de

aplicação fracionada de *5N realizou-se no dia í£/03/90,

imediatamente após o corte de uniformização.
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3i.ll - COLHEITAS

As sub-subparcelas foram constituídas pelas colheitas em

8 épocas de crescimento das plantas; aos 7, 14, Si, 35, 49,

63. 77 c 9i dias após a rebrota das plantas, a partir do

corte de uniformização (Í2/&3/90).

Em cada colheita cortou-se rente ao solo 0.96m de linha de

plantas de cada cultura, equivalente a O.iíi mc por cultura e

por tratamento de marcação do solo com *°N.

0 material colhido foi pesado fresco diretamente no

tanque, e todo esse material ou amostras representativas

foram colocadas em sacos de papel e levadas a secagem até

peso constante (72h) em estufa a ó0°C. Após, as amostras

foram pesadas e moídas até 40 mesh.

3.112 - ANALISE DO MATERIAL VEGETAL

3.1 12 1 - ANALISE DO TEOR DE NITROGÊNIO E ESTIMATIVA DO

TOTAL DE N ACUMULADO PELAS PLANTAS

0 teor de N tntal foi determinado em amostras de £00 mg de

.«>•'•• •* •..•*>.» *1 » p . o c m o í d o , p o r d u p l i c a d o , a t r a v é s d o

rétodo semi-micro Kjeldahl, de acordo com a metodologia

descrita por Bremner <1965>; foi feita a digestão do material

no tubo de ensaio contendo mistura catai isadora e HBS(),,
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.concentrado a 3 W C , seguindo-se a dest ilação por arraste a

:'̂ %*por. Logo o destilado é recebido e« ácido bórico (SX)

Contendo os indicadores verde de bromocresol e vernelho de

:'f - iwtila» fazendo-se em seguida a titulação com HeSü* diluído.

Conhecidos os teores porcentuais de N, as quantidades de H

•',' total extraídas pelas plantas (QNTP) foi calculada es função

^ 4o produto do acúmulo de matéria seca da parte aérea pelo

f*or de N total respectivos.

3.Í.ÍS.S- DETERMINACSO DA RELAÇ80 I80T0PICA *»N/tJ»N NA

PLANTA

0 enriquecimento de *°N das plantas foi determinado pelo

método de RITTENBERG. Para isso, aproveitou-se da parte final

do processo de análise de N total. Após a titulação, a

solução resultante era acidificada, através da adição de

crrca de 3 ml da soluçSo tituladora, e en seguida foi feita a

tvaporação do líquido em estufa a 6Ü"C por 48 horas,

fransferindo-se finalmente para frasco» de i$ ml para secagem

final. Estes frascos com as amostras ingressaram no

laboratório de análise de ieN do CNPBS-EMBRAPA.

0 método de análise de *»N realiiado aqui no CNPBS é

Muele descrito por Urquiaga et ai (Í98?) baseado em Pruden

gt ai (i965> através de espectrometria de massa, usando um

o VG ?e& (VGZsogas, Middlewich, Cheshire, UK>.
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i

fjiír» isto, as amostras são misturadas com hipobromito de

q|jf|;io, s o b vácuo, determinando-se o enriquecimento em X de

Itomos de *-°N no Hm liberado.

11,12.3.- CÁLCULOS

3,i.i2.3.a.- ProporeSo de N na leguminosa derivado do ar

Conhecido o enriquecimento em 1SN das amostras, as

estimativas dos teores de N na Ceotrosema derivado da fixação |

biológica de N* foi determinada mediante a seguinte equação 1

(«cAuliffe et «/, i?58). t|

X átomos *°N ene. na planta fixadora

% átomos '•I9N exc. na planta controle

Sendo X NF = porcentagem de N na planta obtido via fixação

biológica de N«. ' '

3.i.i2.3.b - Recuperaçío d»

A recuperação de **N ene. pela planta foi calculada pelo }
í

produto da acumulação do H total e do enriquecimento do *"N

i%. de átomos de *eN em excesso) na parte aérea da planta.



3.E.- gyPPpi^FMTO 2 : QUANTIFICACSO DA TRANSFERÊNCIA

DO N FIXADO POR LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS PARA CAPIM

HARANDU (B. brízantha) CRESCIDAS EM CONSÓRCIO.

3.2.1- INTRODUCSO

'••- Una das causas da baixa produtividade c sobrevivência das

pàfttagens, em sua maioria de graraíneas, das áreas tropicais,

_èstá associada COR a baixa disponibilidade de N do solo.

f&cta situação, uma alternativa viável ê a introdução
'<•-•

Censorciada de leguwinosas forrageiras, que aléw de aunentar

» produtividade welhora a qualidade nutricional da pastagem

(Butler « Bathurst, 1956; Uallis, í?76; Haynes, i?80>.

A importância da legumínosa no consórcio está baseada na

Hipótese de que a gramínea utiliza de grande parte do Hm

finado pela legumino^a, seja pela excreção direta de

compostos nitrogenados pelas raízes, como pela decomposição

dos nódulos, raises e liteira da leguminosa (Broadbent et ai,

1962i Weaver, i?88). Huitos trabalhos tem tratado de estudar

a transferência de N de uma leguminosa para uma gramínea

consorciada, sendo seus valores geralmente baixos e muito

variáveis (Weaver, 1988), ficando ainda sem entendei—se bem o

efeito benéfico da introdução de leguminosas nas pastagens de

sramíneas. No Brasil, informações a este respeito

mínimas.



No presente trabalho se avaliou a contribuição da FBN na

de várias Icgurainosas forrageiras e a transferencia

N kara una graninea crescida em consórcio, através da

técnica da diluição isotopica de 1ON.

3,e.S - OBJETIVO ]
i

•- I
I
I

Quantificar a contribuição das leguninosas forrageiras na

notrição nitrogenada (transferência) de graraíneas crescidas

e» consórcio, aplicando-se a técnica de diluição isotopica de :

3.2.3.- 0 LOCAL

Este experimento foi desenvolvido eu área representativa
*

úo Município de Itaguaí, no campo experimental do CNPB5-

EHBRAPA. Infor«aç3es sobre as características climáticas da

rvfião são apresentadas na secçau 3.1.3, Além disso, a'.*

variações da temperatura C*C), precipitação pluvíométrica

(**> e da evapotranspiração potencial (mm), durante o

desenvolvimento do experimento est£o representadas na Figura

i.

0 solo em que realizou-se este trabalho foi um podzólico

vermelho amerelo dístrófico (PVd), série Itaguaí, que pelo



.5
americano de classificação (Taxonoaia de solos) |

i#rr«*ponde a UB Typic Hapludult, franco argiloso, de baixa

fertilidade. Suas principais características físicas e |1
i"

estão dispostas na Tabela 2. U«a descrição detalhada

solo ê apresentada por Ramos et ai (1983). A

interpretação das características fisico-quíaicas do solo é

apresentada na secção 3.Í.6. Recomendou-se aplicações de

calcário calcítico, super fosfato simples, cloreto de potássio

* üicronutrientes fritados.

Com relação à adubaçao fosfatada e potássica, aplicaram-se

1S# kg.ha~* de Pe0B e K0O, usando-se superfosfato simples

iíÔX F«0o e ^6% CaO) e cloreto de potássio (60X Ke0>, e 40

de fritas (FTE BR i2) como fonte de nicronutrientes.

•i
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Variação da temperatura (°C), precipitação pluviomêtrica
(mm) e da evapotranspiração potencial (mm) durante o
desenvolvimento do experimento 2,

Figura i -



f*Mbéi* foi aplicado lôôfc kg.ha* de calcário calcítico no

fsT_paro do solo. Todos os adubos fora» distribuído*

«üiformemente e incorporados com tratorito até 26 cm de

, profundidade, antes da semeadura.

T4ÜCLA 2 - Principais características físicas e químicas do

solo podzólico vermelho amarelo distrófico <PVd>,

Série Itaguaí, empresado no Exp.2
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~ DELIHEAMENTO EXPERIHENTAL

As parcelas foram constituídas de 13 tratamentos

{Culturas): 3 consorciadas e 10 em monoculturas, que foram

distribuídas atendendo ao delineamento de Blocos inteiramente

casualisados, com 5 repetições (Pimentel Gomes, 1985),

fazendo um total de 65 parcelas.

{

S.B..5.- CULTURAS ]

As culturas em estudo fora* sete leguaino&as e três

fraiiineas plantadas em monoculturas, e uma gramínea

consorcíada com três leguminosas.



TRATAMENTOS Aplicação de
Í. «arcado co« ••

t- Híbrido de C&ntrosema

(Itaguaí, RJ) si«

$r úalactia striata H.0 i?£éi siü

'3K BesMOdiu* ovalifolium s i«

#̂  fueráriã phasealaides não

]- $f Cent rosem* brasiliana* nSo

> jr Stiflosanthes guianesis nao

./-» tfeonotonia ttightii cv. tinaroo não

Jt* £rachiaria brizantha cv. Marandu aia

f- Bracbiaria arrecta si«

t# - Panicum maximum KK-ió s i»

It- Brachiaria brizantha

x

Hibrido de Centrosema "Itaguaí" si«

IS- Brachiaria brizantha
i
t

x

Brachiaria brizantha

x
Desmodium ova li folium sim

As espécies em estudo foram selecionadas por serem a

maioria adaptas aos solos pobres das pastagens tropicais do

Brasil .

Todas as sementes de leguminosas foram escarifiçadas com

áffua quente <6f>"C até a água esfriar), logo inoculadas com

mistura d* estirpe* apropriadas da coleçSío de Rhizobium



$ 4% EH&RAPA-CNPBS (RJ). As três sramineas usadas coso

|li v-testemunhas nSo fixadoras de N» não sofrerá* nenhuma

rf vf*carif icacão.

< * : • -

3.2 6 - PARCELAS

Logo da preparação do solo (araçâo e gradagen)

<felimitara«t-se as parcelas.

As 65 parcelas constara» de u«a área de 3.2 m* <2.0 K

1.6 m) cada, nas quais foram distribuídas 80 linhas de

plantas com espaçamento de G.iw entre linhas (Figura 2).

- Parcelas de monoculturas . Do total das parcelas <70>,

5# foram plantadas com os tratamentos 1 a 10.

- Parcelas consorciadas : Nos tratamentos íi a 14 <80

parcelas), as parcelas foram consorciadas, onde adaptou-se a

metodologia do Brophy et ai (Í987) com algumas modificações,
»

tomo visto na Figura 2. Em ambos os tipos de parcelas

(monoculturas e consorciadas) foi demarcada na parte central

uma área de im x im (área útil) para a colheita, ficando o

resto da área como bordadura.
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3.2.7- PLANTIO

A semeadura foi feita no dia 28/89/89, onde as sementes

{oram colocadas era linha -'oncínua.

Irrigações suplementares foran necessárias nos freqüentes

veranicos ocorridos no verão. Nestes períodos, aplicou-se uma

«édia de 30 mm de água por semana.

Controle entomológico só Foi efetuado quando apareceram

pragas de patriota iüiahratica spaeciosa), que foram

controladas cora aplicação de diasinon 40 M (9.Í5X). Esta

praga atacou especialmente Heotonís wightii.

3.2.8- APLICAÇÃO DE

Após o corte de uniformização realizado no dia £7/i£/89,

no dia O5/OÍ/90 foi feita era toda a área das parcelas a

primeira aplicação de fertilizante nitrogenado solúvel. A

dose total de N aplicado a todas as parcelas foi idêntica

<0.<64 9 N.«?'*>, com a única diferença de que os tratamentos

de 4 a 7 levaram sulfato de amônio não marcado, e os

tratamentos de i a 3 e de 8 a 13 levaram sulfato de amônio

«arcado com *°N CiS.5 atomos%*BN>, na dose equivalente a ô.ôi

9 *cN.m"" em cada uma das 8 aplicações. As aplxcacSes foram
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feitas a cada duas semanas, da mesma maneira como no

Experimento i (eecçao 3.1.8).

3.a.?.- COLHEITAS

A primeira colheita do experimento para uniformizar as

culturas foi feita no dia 27/12/89, sendo o material

descartado.

A colheita final foi realizada no dia 03/04/90, 97 dias

após o corte de uniformização. Foi avaliada unicamente a área

útil de im x ím. No caso das parcelas de consórcio, a

colheita foi realizada fila por fila de O.ini" cada,

avaliando-se cada uma independentemente.

Após tornar-se o peso fresco diretamente no campo, todo o

material colhido ou amostra* representativas (no caso das

monoculturas) foram colocadas em sacos de papel e levados a
0

secagem em estufa a 6<òaC até peso constante (72h). Depois

disso, as amostras foram pesadas e moídas em moinho Willey

ate 40 mesh.

Em todas as amostras determinou-se o teor de N total, e

nas que receberam *°N também determinou-se o enriquecimento

de *°N.

A preparação do material e as análises foram feitas da

mesma forma que no Experimento i. (ver secçwo 3.1.íS.>.
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3.2.10 ~ QUANTIFICAÇBO DA TRANSFERêNtIA DE N DE UMA

LEGUMINOSA PARA UMA GRAMÍNEA CONSORCIADA.

3.8.10.1.- Quantificação da FBN nas leguminosas.

A fração de N nas leguminosas derivada da FBN foi

calculada da mesma forma que no Experimento í (secção

3.1.Í2.3.).

3,2.10.2.- Transferência de N

No consórcio legurainosa/gramínea, a porcentagem de N da

gramínea derivada do N» Finado na leguminosa (.% NGDFix.) foi

calculada pela seguinte equação (Malíis et ai, 1967).

Atotn. % *°N exc. Gram, consorciada
/ A „ — — _ , \
\ Í — — — »-«. —-.-."- — — -"-. — ~ — ~ .».,...«.........^

Atom. % 18N exc. Gram, monocultura

No presente estudo, em cada parcela consorciada, foram

utilizadas como planta controle (gramínea monocultura) as

linhas 18 das parcelas (Fig. 2), onde as plantas de gramínea*

estavam o mais distante das plantas de leguminosas.

Por outro lado, no consórcio onde a linha de gramínea

esteve rodeada de 2 linhas de leguminosas a cada lado, foi
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estimada a máxima transferência de N da legurainosa para a

gramínea, onde além do Na finado inclui-se a transferência de

outras -Pontes de N e foi calculado pela equação (Ta & Faris,

i987b) :

R Gram, monocult. - R Gram, consorciada
% ríUUL —l ™ —~ — — „„„„„ _ _ î yç iVYf

R Gram, monocult. - R Leg. consorciaoa

(íí)

Onde % NGDL = percentagem de N na gramínea derivada da

leguminosa.

R ~ átoraoa X*°N excesso.

Nesta equação também considerou-se como gramínea

«onocultura a linha de plantas n3 12 (Fig. 2) que teve mínima

influência das plantas leguminosas.

3.2.1G.3.- RtcuptracKo de

A recuperação de *-°N exc . pela planta foi calculada pelo

produto da acumulação do N total e do en"iquecimento do *°N

(X de átomos de 16N em excesso) na parte aérea da planta.



85

4 ~ RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.Í.- EXPERIMENTO í : AVALIAÇÃO DE DUAS FORMAS DE MARCAÇÃO DO

SOLO COM *°N, ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DA FIXAÇÃO

BIOLÓGICA DE N» EM CENTROSEHA "HÍBRIDO ITAGUAí".

4.Í.Í- PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA E ACUMULO DE N TOTAL

Aos 9í dias de crescimento após o corte de uniformização,

os dados da Tabela 3 indicam que Centrosema acumulou

aproximadamente o dobro de matéria seca do Panicum, em ambos

os tratamentos de *°N, e do sorgo no tratamento de liberação

lenta de *DN. Este acúmulo de matéria seca pela leguminosa

que alcançou o equivalente a 4.894 kg.ha*1 é considerado

alto, o que reflete as boas condições no qual foi conduzido o

experimento. Por outro lado, o alto coeficiente de variação

(89X) reflete a grande variabí1 idade dos dados, especialmente

porque em geral o acúmulo de matéria seca não foi contínuo, o

que sera dúvida obedeceu a problemas de amostragem, visto que

a área colhida em cada época foi muito pequena (0.Í8 mra).
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Tabela 3. Acumlaçio de « t e r i a seca da Mrte aérea de sorgo, Finictm e Ceatrosaa, « 8 épocas

do ciclo das culturas crescidas sob duas fonas de larcacão do solo CM "K.

Acumlacão de u t é r i a seca
lias

Liberação lenta de tsH

Sorjo Panicoi Centrosen

Aplicação Iracimada de taN

Sono hi t icm Centrosen

14

21

35

4?

43

77

n
Média

41,3b

41,8t>

38,9b

iM,9ab

94,2ab

iie,8ab

158,4a

87.3C

111,7a

Íf5,4a

12f,4i

i«3,9a

148.5a

18?,2a

172,«a

ífll,2a

141,4B

Í58,4B

7«,lcd

57,4d

159,5cd

178,3c

308,6b

3«3,«b

4M,7ib

489,4a

246.ÓA

58.7e

82,le

ül,7de

132.MC

221,ecd

3i3,9bc

379,lab

4S7,8a

219,44

i#3,5c

UÓ.Sbc

ltt.óabc

I56,6abc

235,7a

2i7,9ab

55.M

47,6d

157,5cd

176,7c

3M,8ab

236,4bc

41»,la

419,4a

15t,4B

198.7A

Fontes de Variação

Fonas Aplic.**N Culturas Cult.x"* Colheitas "NxColh. Cult.xColh. '"HxCult.xColh.

Test F 17,4# *

DJ.S. 14,7

28,63 ••• 18,46 m 79,74 m 3,54 « « 9,48 *«•

21,6 31,5 45,8 64,7 79,3

U. it) 7,6 14,? 28,8 28,8 28,8 28,8

3,53 *

112,1

28,8

Valores seguidos de K S M letra linóscula nas colunas ou laiuscula na f i la nio difcrei entre s i

pelo teste de Tukc» (p«*,«5) .

•MR * Dias após rebrota (corte de uniforiizacSo) das plantas.



Este problema ocorreu não obstante todo o solo do tanque ter

sido adubado, corrigido e misturado o mais uniformemente

possível.

A produção de Panicum e/ou Centrosema nos tratamentos de

1OM foram similares. No caso do sorgo, que no tratamento de

aplicação fracionada de *°N teve produção comparável ao da

Centrosema, no tratamento de liberação lenta a produção foi

muito menor. Não obstante o solo do estudo ser de baixa ;

disponibilidade de N, a baixa produção do sorgo no tratamento '

de liberação lenta de *SN não obedeceu à deficiência de N

pois em ambos os tratamentos de aplicação de *-°N os teores de *
f

N (Tabela 4) foram similares. Não eram esperadas diferenças \
t

de produtividade em nenhuma das culturas nos dois tratamentos *
t

de marcação do solo cora !1-e)N, pois como mencionado |
i

anteriormente (ver -secção 3.Í.8.), o solo de ambos os
i

tratamentos era o mesmo, sendo que no caso da aplicação \

fracionada de *°N a dose total d<? N aplicado (0.64 g N. ma) j

foi pequena para causar grandes diferenças no crescimento.

Contudo, para o caso do comportamento do sorgo não se tem uma

explicação definitiva, mas acredita-se que tudo obedeça à

baixa disponibilidade de enxofre do solo, no qual o sorgo

apareceu mais exigente que as outras culturas. No mesmo solo,

Forestiere e De-Polli (1990) tem observado forte resposta do

milho à aplicação de enxofre. Acredica-se que no caso do

tratamento de aplicação fracionada de *°N usando-se sulfato



88

de awônio, o enxofre do adubo pode ter atenuado a deficiência

deste nutriente.

Os teores de N (Tabela 4) nao foram afetados pelos

tratamentos de I ON, mas nas duas gramíneas os valores sempre

foram mais baixos que na Centrazemã, indicando baixa

disponibilidade de N do solo. No caso de Centroseara, os dados

i
indicam alta contribuição da FBN. Além disso, pelos dados da \

* *
Tabela 4, deduz-se que os tratamentos de marcação do solo com "1i

{
1<5N, como era esperado, não afetaram os teores de N das j

I;
• t

culturas, variando estes ao redor de 3.4X; i. 12% >.: d.04% para

roseaa, fanicuar e Borgo, respectivamente. Estes teores,

em geral, foram mantidos durante todo o experimento. Por

outro lado, os dados de acumulação de N pelas plantas (Tabela

5) confirmaram a baixa disponibilidade de N do solo, poi'u

neste solo as gramíneas conseguiram acumular no máximo 34 kg

N.ha~* (sorgo), enquanto que Centrosema alcançou acumular o

equivalente a Í47 kg N.ha"* , o que é uma forte indicação de

uma grande contribuição da FBN pelo Rhizabium inoculado e/ou

nativo, na nutrição da leguminosa. Deve-se destacar que no

início do experimento foi observada uma boa nodulação nav»

plantas de Centrosema . 0 tema sobre FBN nesta leguminosa será

tratado posteriormente.
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Melt 4. Teores porcmtaais ei H (X da «teria seca) na farte aérea de sono. fimiem e

fintrosna, et 8 meas do ciclo das nltsras crescidas so» «us lonas de «rocio

do solo coa "K.

Teor de K total (w MAM «>
K K

Libfríção lenta de âSH Aplicação fraciaaafc

7

14

a
35

43

77

f l

Sorgo

i,34a

«,99a»

•,89»

•,73b

•,67b

•,64b

•.77»

•,64b

Panic»

1.22a

i,«8a

1,17a

•,88a

l,«5a

•,95a

i,«4a

i f 7 a

Centrosei

4,22a

3,67b

3,41»e

3,64b

3,«5cd

3,«5cd

3,58b

3,Md

Sorfo Pânicos Centrose»

t,44a
•,9M>

•,m
•,76b

•,68b

•,64b

•,75b

•,75b

l,29ab
1,41*

i,23a»

l.ltob

iti7ab

•,99b

i.i2ab

i.ltab

3.84a
3.12cd

3,6ia»

3,6iab

2.97d

3,t4cd

3.38bc

3.29bcd

MU, *M UUB 3,45A »,85C 1,Í8B 3,37A

Mür **M 1J8A i,8M

Fontes de Variação

Forms Aplic.tsK Cultur» Cult.x4fK Cotteitas lfKxColfc. CuH.xColh. '"HMCUU.XCOIII.

Test F f,964 N.S. 2 3 1 4 , 5 Í H 3,11 M.S. 32,38 "» 1,32 N.S. 6,21 m 2,33 "*

IJ.8. 3,4 t,N - »,lí - 1,28 t.tt
(Tnlffj,5X)

C.V. (X) 1,4 4,6 4,6 l«,i i»,i 1M !•,!

Vilore» fcfdidos de tesia letra finúseula na colma ou níúscula na Unha, nSo diferei entre si

Mio teste de Tukes (p>*,«S).

*m • Pi» após utrghcii (corte de uniforiizacio) das plantas.



tabela S. fcuwlacao út nitrogênio ft\i parte aérea it sorso, hãiam e Ceatrosen, et 8 épocas

do ciclo das culturas crescidas sofc dias forns de tarcacio do solo CM * V

tias

Hitroiéaio total acuwlado (§/•* >

liberação lenta de tsN

Sorso Panicui Centrosen

Aplicação {racionada de

Sorso Paaicui Cettroseia

J

14

21

35

49

13

77

91

Hfdia,

• ,52

«,38

•,35

•,74

•,&3

•,47

•,?4

1,13

1,34

1.14

1.41

••92

1,58

1,87

1,82

1.94

3,21

2.M

5.42

6,47

9,41

9,2»

14,43

14.49

3.42A

•.83
•,73

l.M

•,98

i,M

i.99

2.82

3.39

1,54
1,5*

1,28

1,27

i,7?

1,56

2,44

2,38

2,13
1,49

5,45

4,37

9,16

7,34

13,95

13,9»

i,59d
i,22d

2,52c

2,79c

4,«lb

3,77b

6,lfe

6.22a

3.43A

Fontes de Variação

Form Aplíc."H Culturas CuUVN Colheitas "NxColh. Cult.xCoili. "NxCult,xCoih.

Test F 1,21 N.S. 3 6 M *•• 4.26 <* 41,9 « » • ,^l K.S. 27,7 »<• »,37 H.S.

U.S. 1,41 *,IA «,84 1,27 - 2.1?
(Trtev.SX)

C.V. (1) 7.4 15,7 15,7 4M

Valores seguidos de lesta letra linúscula ou sei letra na coluna ou, uiúscula na Unha, nío

dífcrci entre s i pelo teste de Tukes (p^,*5).

*Mft« Dias após rebrota (corte de unifouizacio) das plantas.



4.Í.2.- ENRIQUECIMENTO DE x*ti DAS PLANTAS

Con relação aos dados de enriquecimento de *°N (Tabela 6),

observa-se que no tratamento de liberação lenta de tBN, ambas

as gramíneas mostraram forte tendência a dininuirera seu

enriquecimento de iesN durante o desenvolvimento das culturas.

Neste tratamento de i6N, os resultados indicam que o solo,

apesar de ter recebido composto vegetal marcado com xnH, não

alcançou, nos 9í dias que durou o experimento, uma marcação

estável de *°N no N mineral do solo, sendo que da primeira à

oitava época de colheita (9i dias), o enriquecimento de *°N

das gramíneas, que reflete o enriquecimento de xaH do N

disponível do solo, caiu em até 37%. Este comportamento

também tem sido observado por vários autores que tem usado

composto vegetal marcado coro *°N (Boddey & Victoria, Í9B6;

Urquiaga et ai, í99i). Broadbent & Nakashima (1974)

consideram que o material vegetal recentemente incorporado

dentro do solo apresenta uma taxa de mineralização

decrescente no tempo. Assim sendo, se este material está

marcado com *eN, então a relativa contribuição do H não

marcado da matéria orgânica do solo se incrementará com o

tempo, caindo portanto o enriquecimento de 1ON do N

disponível do solo (Broadbent & Nakashiina, Í974> Chalk et «i/,

1983).

A queda de 37% do enriquecimento de *°N do N disponível do
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A. Enrmiecitroto de tati na parte aérea de Sorfo hniau e Ctatrosea, e i 8 épocas do

ciclo das culturas crescidas sob dtus foras de nrcacio do solo CM tw\t.

lias
NT

7

14

a
35

If

«3

n
91

Mídia,

Liberação lenta

Sorgo

• •448a

f ,H48a

•,*444a

•,•3172

•,*341a

M33fe

MWa

MSiBa

M373C

Paniciu

• •545a

• , « 4 t l

M537a

•,«426al

M4Wal

M48W

•,637ib

.,•35»

•,•47»

Forro Aplic.1*!! Culturas (

Test F 31,88

I N S . *Ml

C.V. (X) 4,6

•,

7,

18,2 H I

M29

7

de1»»

Centroseia

•,M47a

•,H46a

t,M25a

) «,H18a

j e,M12a

> «.Mlfe

•,M13a

«,«lh

i
i

Fontes

X

de

de 1-N excesso

Aplicitão {racionada de ISH

Sono i

•.«379d

•,«437cd

•,*5»ibcd

•.•419cd

»,W74cd

•,*726a

•.•U3bc

•,M38ab

Variação

:ult.xt9N Colheitas "KrColh. Cult.i

19,99 H I 4,

*,M41 •,

1,1 21

48

H<

,5

I M 19,89in 2,26

Panicui Centrosen

«,«344cd •,H38a

•«•389cd •lH35a

•,«332d •.M29a

M44»cd •(«l34a

•«•492vc •,H21a

#,M49a *,*&

t,M*tb •(W23a

•,•726* •,H24a

M " M»

«Colfc. • •JWult . t folb.

Ml 5,»7 Mi

11 •,M85 »,H8i «,M96

81,3 21,5 21,5

Valore» seguidos de «s ia tetra linúscuta na coluna ou miúscula na linha, nio díferei entre si

rf Io teste de M e s (p**,tt».

tUi * Dias após rcbrota (corte de unifonizacáo) das plantas.
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tolo do tratamento de liberação lenta de íOH, pode ser

considerada baixa, uma vez que quando se aplica X9H-

fertilizante solúvel em dose única, a queda do

enriquecimento de 1ON no tempo é muito mais rápida. Witty

(1983) e Papastylianum & Danso (i989> encontraram que após

1*0 dias da aplicação de ltsN-fert i 1 izante solúvel ao solo, o

enriquecimento de tsN do N disponível do solo caiu em mais de

em aproximadamente i$$ dias.
í

F*or outro lado, no tratamento de liberação lenta de <i

, durante todo o experimento, o Panicum apresentou valores
de enriquecimento de ION significativamente maiores que o «$

sorgo, o qual pode ter a seguinte explicação: como o Panicuts B»>;n\
foi estabelecido antes que o sorgo, época onde o *'!;

iiff •

enriquecimento de *-°N do N disponível era mais alto, as Ĵ juai
raízes como a parte basal das plantas do Panicum (altura de W\

corte * *>8 cm) já tinham alguma reserva de *°N em seus j*
na

tecidos, que mais tarde deve ter sido translocado para os jj*

tecidos novos da planta. Este efeito (efeito memória) tem

«ido amplamente discutido por Urquiaga et a/ (Í99i>.

No tratamento de aplicação fracionária de *°N, os valores

de enriquecimento das plantas foram mais altos, sendo que da

primeira à oitava colheita, os valores aumentaram

sensivelmente. No caso do Panicum, o aumento chegou até iQQ%.

Esta situação não é surpreendente, pois a cada aplicação de

**W-fertilizante as plantas nunca conseguem recuperar tudo,

ficando um resíduo que ao somar --se ao das seguintes
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*• aplicações, a disponibilidade do ^N-fert il izante no solo vai

aumentando a cada aplicação.

0 enriquecimento de xatt da Centrosema foi desde a primeira

colheita muito menor daquela das gramíneas, evidenciando una

grande incorporação de N não marcado derivado do ar através

da FBN.

4.1.3.- FIXAÇSO BIOLÓGICA DE N a PELO CMrasm

Conforme pode observai—se na Tabela 7r neste solo pobre em

N disponível, até 97% do N acumulado pela leguroinosa foi

derivado da FBN, não encontrando-se diferenças significativas

entre culturas testemunhas nem entre formas de marcação do

solo còm "-"N.

Apesar das significativas diferenças de enriquecimento de

1ISN entre as duas testemunhas no tratamento de liberação

lenta de *"N (Tabela 6), os valores estimados da FBN pela

Centrosema sofreram mínima variação. Esta situação, quando a

FBN é muito alta, é uma conseqüência inevitável. Isto obedece

ao fato de que quanto mais baixos sejam os valores de

enriquecimento dfc **»N da planta fixadora comparados com a

planta controler a relação entre estes valores são cada vez

de menor significado, influindo pouco no cálculo final.

Outros autores <Danso, i98ó; Hardarson «ri «7, 1986; 1991)

também tem destacado esta situação.
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7. Porcentagem de N na parte aérea de Centras arma

derivado da fixação biológica de NB, estimada pela

técnica da diluição isotópica de l8N, usando-se

coao testemunha Sorgo e Patnicum* sob duas formas de

marcação do solo.

X N na cultura de centrosema derivado da FDN

0 i a s •* — "-•-

DAR* Liberação lenta de *BN Aplicação fracionada de *BN

Sorgo Panicum Sorgo Panicurn

7 84, ic 88, Ge 90,0c 88,5b

14 89,6b 91,2(1 9í,6bc 90,5b

21 94,3a 95,4c 94,iab 91,4b

35 94,2a 95,7bc 91,4bc 9£,2ab

4? 96,4a 97,4ab 95,5a 95,6a

63 97,3a 98,ea ' 96,8a 96, ía
77 95,6a 96,4abc 95,7a 96,ia
91 96,9a 97,8abc 96,8a 96,5a

93.6AB 94,9A

94, 2A

93,9AB 93,4B

93,6A

Valores seguidos de mesma letra minúscula na coluna ou

Maiúscula na linha, nSo diferem entre si pelo teste de Tukey

(p«0,05). CV = 2í%

lDAR » Dias após rebrota (corte de uniformização) das

plantas.
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No caso do tratamento de aplicação fracionada de *-BN, o

enriquecimento médio de 1BN das duas testemunhas foi muito

semelhante, o que significa que não foram grandes as

diferenças na curva de acumulação de N das culturas com o

tempo, pelo que os valores estimados da FBN na Centrosemi.

foram praticamente idênticos.

Finalmente, os dados de recuperação de %vaH (Tabela 8)

mostraram que com exceção do sorgo, no tratamento de

liberação lenta de **N, a recuperação de 4ISN peli. legumino&a

foi muito menor do que a recuperação pelas gramíne&s. Isto

mostra maior competitividade das gramíneas pelo N disponível

do solo. Vários autores (Craig de Anda &t a/, 1961; Ledgard

trt aJr 1985b; Weaver, 1988) tem indicado que devido a este

comportamento das gramíneas na maioria dos consórcios

leguminosa/gramínea, a nodulaçao e FBN nas leguminosas sâ*o

significativamente maiores que nas monoculturas, o que é

conseqüência da rápida absorção de N do solo pelas gramíneas,

que induz as leguminosas à maior nodulaçao»

De acordo com os dados da Tabela 9, a Centrosenm acumulou,

via FBN, o equivalente a 138 kg N.ha~* em 91- dias de

crescimento. Isto demonstrou que em solos muito pobres em N

disponível, o uso de leguminosas forrageiras constitui um

caminho rápido e econômico da recuperação do solo para a

produção posterior de gramíneas.



Tabela 8. Recuperação de taH ( M taH e w . / i ' ) pela parte aérea de sono, Fuiaa e Cntrosews,

ei 8 épocas do ciclo das culturas crescidas sob duas forns de tarcacio do solo C M

97

Has

MU1

Recuperação de taK (19 " H exc/i*)

Liberação lenta de " N

Sono Paoicui Centroseta

Aplicacio {racionada de iSM

Sono Panícui Centroseia

7
Í4

21

35

49

Tf

n

•,219a

M72a

e,15la

1,234a

1,813a

•r23Sa

«,287a

•,327a

•,7Mab

»,422ab

•>7S?ab

•,388b

«,7Mab

•,8?4a

•,M8ab

•,7«8ab

•,«9óa

«,132»

•,ti8a

•,119a

•,ma
•,l?»a

•,148a

Média

Média l f H

«,317c «,5«8cd «,«84aa

«,313c »,6«2bcd «,«S5aa

«,495c »,41Bd «,17«a

•,445c «,56icd «,223a

«,682c »,876bc «,192a

i,446b «,99«b «,177aa

i,56«b 1,544» «,319a

2,164a 1,692a «,337a

•,229E( »,139B «,194B

«,354B »,672A

Footes de Variação

Forns Aplic.iSM Culturas Cult.x"N Colheitas "NxColh. Cult.xCoIh. ltHxCült.xColh,

Test F 96,«9 «« 125,7 m 34,2 m 37,9 H I 28,6 tiff 7,8 »«»

D.H.6 «,«51 »,«75 «,i»6 »,IS9 «,22S «,276

6,7 «••

C V . <X> 8,9 15,7 15,7 34,9 34,9 34,9 34,9

Valores seguidos de iesn letra «inúscula na coluna ou laiúscvla na linda, nlo tfifcrci entre u

pelo teste de Tukcy (p »,«5). CV = ZIX

* Dias após rcbrota (corte de uniforiizacio) das plantas.
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9. Quantidade de N (9 / i e ) derivado da fixação biológica de N, ei Ceatroseu, est int iva

' rela técnica da diluição isotopica de " N , usando-se COM testemtKas Sorto e

haiom sob duas toras de nrcacSo do solo cot "M.

M M •

ml

7

14

a
35

4t

43

77

91

taantidade de N ei centroseia derivado da FM (g/i»)

liberado

Sorgo

z,m
1,869

5,il9

6, I K

9,«58

8,948

13,812

14,223

lenta de "H

Panicui

8,821

1,898

5,174

6,196

9,157

,115

13,927

14,277 ,

fontes de Variado

Aplicado

Sorjo

i,9#4

1,357

5,32»

5,772

8,743

7,194

13,34»

13,373

{racionada de

Panicui

1,874

1,346

5,142

5,857

8,739

7,127

13,4*4

13,414

"N

Kédia

l,82fd

l,618d

5,189c

5,982c

8,924b

8,l2ib

13,62»a

13,822a

Foms Ap]ic.tvN Culturas Cult K'»N Colheitas '•NKCOIII. Cvlt.xColh. "NxColt.xCdlb.

Test F 1,34 NS 6,4* » 12,21 > 64,46«» 1,27 NS * ,M2 NS * ,***1 NS

M . S . *,8*7 - 1,142 2,522
(Tokes.SX)

U. (X) 1*,8 *,36 *,36 3«,9 3*,9 3*,9 3*,9

Valores seguidos de icsia letra na coluna, não diferes entre si pelo teste de Tukes (ps*,*5).

SME * Dias a#ós emergência (corte de uniforiizado) das plantas.
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Dos resultados deste estudo, dedus-se que para avaliar-se

a metodologia mais eficiente de marcação com xati nos estudos

de gramíneas do solo ou em estudos de transferência de N de

legurninosas para gramíneas consorciadas, é desejável realizar

o teste das metodologias seb condições onde os valores da FBN

não sao muito altos, pois quando a FBN é alta a maioria das

Metodologias (diferença de N total, diluição isotopica de

*BN, Valor A) apresentam resultados similares (Fried et ai,

1983; Boddey, 1987; Hardarson ert ajr 1988; Boddey et etl,

199»).

Nas situações onde a FBN é baixa ou nos estudos sobre

transferência de N, cujos valores são geralmente baixos

(Oanso, 1986; Giller &t ai, 1991), pequenas variações no

enriquecimento de 1ON das plantas podem levar a grandes erros

na estimativa da contribuição da FBN»

Nas condições do presente trabalho» onde a FBN contribuiu

com mais de 9<dV. do N da Centroeema, sts duar» metodologias de
0

«arcaçSo do solo com *"N avaliadas mostraram praticamente os

mesmos resultados; mas como explicado acima, ainda nSo se

pode definir qual serie, a técnica mais recomendada, pois

falta ainda avaliá-las em condições onde a FBN seja mais

baixa. Contudo, pela praticidade, acredita-se que a aplicação

fracíonada da dose de *°N~ferti1izante, em várias aplicações,

«eja mais adequada„ mas sempre tendo ao menos duas espécies

como testemunhas.
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4.2.~ EXEER1HENI0 2 : QUANTIFXCAÇSO DA TRANSFERÊNCIA 00 N

FIXADO POR LEGUHINOSAS FORRAGEIRAS PARA CAPIM MARANDU

(Brachiaria brizantha) CRESCIDAS EH CONSÓRCIO.

4.2.1.- AVALIAÇSO DAS MONOCULTURAS

Os valores referentes à produção de matéria seca, '',
k

acumulação de N, enriquecimento de 1ON e recuperação de ±aH '•

por 7 leguminosas e 3 grantíneati forrageiras crescidas em

t.jnocultura estão dispostas na Tabela 10, enquanto que

aqueles referentes a estimativa da F8N nas leguminoeas estão '

dispostas na Tabela li. '[

Após o corte de uniformização que ocorreu em 27/12/89 nos J

97 dias de crescimento, atprodutividade da matéria seca das

leguminosas variou do equivalente a 3.280 kg.ha'* em P. "#

PhaseoJofdes até 7.110 kg.ha"* em S. guynnensis» As demais jj"

leguminosas tiveram valores intermediários. No caso das

gramíneas, a produtividade, neste mesmo período, da B.

brizanth® t? /'» maximum esteve ao redor de 4.400 kg.ha""*,

sendo no caso de &„ urrecta sensivelmente maior Í6..600 kg.

ha""*. Nas condições do presente trabalho, a produtividade

alcançada pelas leguminoiüas estão dentro da normalidade

Souto, 1978, mas no caso das gramíneas, todas apresentaram

baixa produtividade, refletindo a baixa disponibilidade de N
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Tabela 10. Produtividade da matéria seca, acumulação de N-

total, enriquecimento de *aN e recuperação de
1BN pela parte aérea de 7 culturas leguminosas e

3 gramineas forrageiras crescidas em monocultura.

Cada valor é média de 5 repetições.

Culturas Peso

g/m

Ceatrosema

Itaguaí"

S.striata

D. ova li folium

P.phaseoloides

C,brasil ianum

S.guyanensis

N.tightii

B.trixantha

p. maximum

B. ar recta

Teste F

CV<X>

Seco N na Planta
B (mg/100mg>(g/m<

349,6de

469,0bc

494,6b

327,6e

521,8b

710,8a

382,8de

478,4bc

414,4cd

616,6a

£4,0"""

11,9

3,04a

S,52b

2,07c

2,62b

2,14c

2,01c

2,26bc

0,79d

0;/ 80d

0,84d

44,9"""

Í4,3

At X *°
s)

10,73bc

ii,7tb

10,24bc

8,52c ,

11,19b

14,28a

8,79c

3,32de

3,34e

5,55d,

. 23,9—-

18,5

Nexc. Recuper.^^N

0,0754d

0,095Ecd

0,1208c

-

-

-•

-

0,2544a

0,2648a

0,1686b

44,2—

16,7

í»g/mB>

8,lib

ii,26b

12,40a

-

-

-

9,59ab

8,88ab

9,4tíab

1,79NS

• 26,7

Em cada coluna, os valore» seguidos pela mesma l e t r a

diferem entre s i pelo tejte dt Duncan (p t,05)

H

Pi

ti

it



do solo. Estes resultados sugerem que a FBN teve forte

contribuição na r.utriçrao das leguminosas.

Apesar de em geral não ter-se observado grandes diferenças

na produção de matéria seca entre gramíneas e leguminosas

(Tabela Í0), mas devido que as leguminosas apresentarem um

teor médio de N (2.4% N) três vezes maior que as gramíneas
i

(9.82. N) r o acúmulo de N pelas leguminosas foi j

significativamente mais alto que qualquer uma das 3 j

gramíneas, que também indica que as leguminosas tiveram j

significativa contribuição da FBN.

Nas gramíneas, B. arrecta acumulou quase o dobro do N das t

outras duas gramas, obedecendo ao maior acúmulo de matéria

seca. Este resultado com B. arrecta coincidiu com um 1

enriquecimento dè *WN significativamente menor que as outras í

duas gramíneas, o que, em prin c í p i o , é uma forte Indicação de :

que esta grama obteve significativa contribuição da FBN (35%
i

de N derivado da FBN pelos cálculos de diluição i sot dpi ca d e ',',
*

*°N)i E n t r e t a n t o , e s t u d o s a n t e r i o r e s r e a l i z a d o s n e s t e C e n t r o ,
usando a s t é c n i c a s de ARA ( P e r e i r a &t a j , i9B0> e d i l u i ç S o

i s o t ó p i c a de fcBN (Boddeu & V i c t o r i a , Í9B6; Miranda & Boddey,

1987 7Miranda «'f Blr 1.990), c o n c l u í r a m que e s t a grama é

incapaz de o b t e r q u a n t i d a d e s s i g n i f i c a t i v a s de N v i a FBN

a s s o c i a t i v a . 0 maior acúmulo de N e mais b a i x o e n r i q u e c i m e n t o

de **N de B. nrrecta comparado com # . brizanths e Panicum

maximum pode ter obedecido a diferenças na e>ítraç8o de N com

a profundidade do so lo , pais os outros estudos» com
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citados acima foram feitos em solos onde todo o volume foi

«arcado com *°N, e EI extração diferencial de N con a

profundidade não teria afetado o enriquecimento de *°N no N

acumulado pelas plantas.

Por outro lado, as três leguminosas que recebera» xr*N

piô trararo, junto com a alta produção e acúmulo de Nr mais

baixo enriquecimento de ***N do que qualquer da três

gramtneas. Estes dados demonstram definitivamente que as '•
i

leguminosas obtiveram grandes contribuições de N via FBN. ;

Nestas espécies, foram feitas 3 estimativas da FBN pela

técnica de diluição isotópica de lt3N, uma para cada planta '-•'•.

controle W. brizantha, P. maximum eff. arrecta) (Tabela íl). "''

í

Apesar do fato do enriquecimento de 1 DN de B. arrectm ser "•

Menor que as outras testemunhas (Tabela 10), as 3 estimativas 'K

da FBN foram altamente significativas. Como através dos dados
não é possível saber qual das plantas controle é mais

adequada, foi calculado o valor médio das 3 estimativas l\í

Independentes, sendo estes 65.5%, 56.5% e 45.2%, para

Centrosema "Itaguai", Galactix e DesmodiumT respectivamente

(Tabela 11). Além disso, observou-se que maior variação entre

as estimativas, para cada leguminosar ocorreu quando a

contribuição da FÜN foi nmnor, assunto que tem sido

amplamente discutido no Experimento 1 (secção 4.1.3.). No

caso de Desmodium, os dados de *HN (Figura 3) indicam que

esta legumírmsa obteve entre 30 e 55 kg N.bíC**, enquanto que

*tn CvntroBvma "Itayuaí* e Galmrt rz striata »» estimativas



tateia i l . Estintiva da fixação biológica de nitrogênio et 7 legtminosas forragciras pelas

técRkas da dilsicio isotò>ica de taK e diferença de H total, utilizando

3 espécies de graiineas lorrajeiras coao testeunhas.

Ctltms Diluição isotópica de taK liferença de N total<l)

Planta Controle**»

t.brizantha P.nxímm l.arrecta Média B.brizanth» P faxina B.arrecta tfdia

Cettroseia

f.ítriiti

t.mlifolim

P.fkiMaloides

C*«ili*«m

'••te F
CVÍX)

69,8a

62,ia

52,9b

-

-

-

-

15,8*""

7,7

71,3a

62,6a

52,8b

-

-

-

-

16,71""

8,2

i
54,2a

43,6a

27,2b

-

-

-

- J

19,5

65,5

56,5

45,2

-

-

-

-

-

68,3abc

65,4a

6i,?ab

55,3bc

64.41a

73,2»

51,9c

4,3»

15,3

67,ibe

7i,3ab

66>6bc

«,7c

7l,9bc

76,6a

59,8c

3,9«

9,4

X
42,5bc

5«,8ab

44,61c

37,3c

48,4abc

61,1a

33,2c

3,52»

25,5

56,6

62,5

57,7

5i,i

61,2

7«,3

4B,t

*

El cada colona, os valores Kdios seguidos pela wsia letra não diterei

ntre s i p e l o t e s t e de Tukes (ps M5).

'" liferenca de li total = N total planta leg. - H total jrai.

N total leg.

'•' Plant» controle
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estiveram entre 6<ò e 77 e entre 62 e 75 kg N.ha"*,

respectivamente.

Como o comportamente de B. arrectm acerca de sua

incapacidade de FBN ainda não está claramente definida, em

vista que todos os trabalhos anteriores indicam que é

ineficiente para FBN, se esta planta controle for descartada,

as duas estimativas calculadas a partir das outras duas

plantas testemunha apresentam resultados extremamente

coincidentes, estando possivelmente ao redor destes o

verdadeiro valor (Tabela li. Figura 3 ) .

No caso das três leguminosas, nas quais foi aplicado

fertilizante marcado com %*H, houve em geral boa concordância

entre as estimativas de FBN derivadas a partir dos cálculos

de diluição isotópica de ***N e diferença de N total (Figura

3). No caso de Centrostànm "Itaguaí", as estimativas da

contribuição da FBN derivadas dos dois métodos foram quase

idênticas, mas no caso de 6'alactiat striata e Desmoáium
*

ovaJifolrum t\& estimativas derivadas através da técnica da

diferença de N total foram de 10 a 36% maiores.

Além disso, como em geral as estimativas da FBN nestas 3

lfrguminosasr através das técnicas da diluição isotópica de

«•"N e diferença de N total foram semelhantes, é muito

provável que as estimativas da FBN das outras quatro

leguminosas (Tabela il, Figura 3 ) , nas quais n&o foi aplicado

**W, sejam realísticas ou ligeiramente superestimadas- De

acordo com a Figura 3, nas 7 laguminosas a FBN contribuiu com
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o equivalente a 50 - 105 kg N. h a~ *. A aropla faixa de variação

dos resultados reflete a farte influência genética das

espécies avaliadas, que nem todas tiveram bom crescimento

nas condições do presente trabalho, mas em todo caso fica

demonstrada a grande importância das leguminosas e da FBN no

fornecimento de N aos sistemas de pastagens, que como neste

solo (PVd) a maioria sao de baixa disponibilidade de N, .

situação que segundo vários autores (Vali is, 1978? Toledo, ;

1985) a consideram a principal causa da baixa produtividade '
- i

das pastagens, que na maioria são monoculturas de gramíneas»

Foi observado também que as 3 leguminosas Centrosema
>]

"Itaguaí", Galactia striata e Desmod ium oval if oi i um !i

í
recuperaram aproximadamente a mesma quantidade de N marcado ';

que as 3 gramíneas (Tabela 10). Esta observação é

> ontrastante com os resultados obtidos no Experimento 1, onde
.i

Panicum maximum recuperou, no mesmo período, aproximadamente '|
í-j

5 vezes mais N marcado do que o Centrosema "Itaguaí" nos dois ['

tratamentos de *WN (Liberação lenta ou aplicação fracionada

de ttaH) (Tabela 8). Não temos nenhuma explicação para esta

grande diferença no comportamento destas duas culturas nos

dois experimentos, mas deve ser mencionado que o solo no

tanque (Experimento 1) foi mais deficiente em N disponível,

como é evidente do acúmulo de N por Panicum maximum no mesmo

período (91 e 97 dias para os Experimentos 1 e 2

respectivamente), sendo que no Experimento 1 (tanque) foi

menor que no Experimento 2 (campo), assim como pelos mais
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altos valores de FBN da Centrosema "Itaguai" no Experimento

t comparados co» o Experimento 2.

4.2.2.- AVALIACZO 00 CONSÓRCIO LEGUMINOSA/GRAMÍNEA

4.2.2.Í.- PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA E ACUMULO DE N TOTAL

' Os valores da produtividade de matéria seca dos diferentes

tratamentos <proporçoes> dos consórcios entre B» br i zantha e

híbrido Centrosema "Itaguaí", B. brizantha e G. str/ats e B.

t/r izantha e Desmodium ovalifoiium estão representados nas

Figuras 4r 5 e 6. Na realidade, estes resultados expressam a

comp ' itívidade e/ou interação entre as espécies mencionadas.

Segundo Haynes <Í983), o êxito de uma consorciaçao

leguminosa/gramínea vai depender grandemente do grau de

competitividade entre as espécies envolvidas, pois quando

elas se misturam podem ser evidenciados efeitos alelopát tcos>

ou de competição por luz, água t: nutrientes do 'joio, que

podem fazer com que haja predominância de uma espécie,

podendo chegar até a supressão da outra. Em nosso meio,

Miranda et aJ <Í991> relatam que Centrosema acut i foi iunt, por

exemplo, uma leguminosa forrageira promissora em monocultívo,

s diferença de C. muconoidesT não se tem conseguido

estabelecer em consórcio com Brachfar/a decumbens no campo.

Deve-se mencionar também que em pastagem sob pastejo, a



dos animais também tem forte influência na

distribuição população das plantas»

Sob as condições do presente trabalho, ei» geral não foi

observado nenhum grau de competição que prejudicasse o

crescimento de alguma espécie, sendo que nos diversos

tratamentos de consorciamento, as leguminosas Centrosema

"Itasuaí* e G. strtata praticamente não sofreram nenhum

efeito da gramínea, mantendo-se a produtividade destas ao

redor de 5000 kg.ha'3-. Somente D. ovaJifolium, que produziu

Menos (2500 kg.ha"*) , mostrou a tendência de diminuir sua

produção com o consórcio. 0 crescimento de Brachiaria foi

sensivelmente favorecido, na medida em que as plantas ficaram

mais perto das leguminosas, alcançando o efeito mais

significativo quando a linha de plantas de B. brizantha tinha

a cada lado duas linhas de leguminosas. Nestra situação, o

Maior benefício de B* brizantha foi observado quando esta

esteve consorciada com Oesmodium ovalifoJium, onde a gramínea

alcançou cerca de 30 t .ha'"* de matéria seca (Figura 6), mas

de um modo geral pode-se dizer que, no sistema de consórcio

avaliado, a maior produtividade (matéria seca total) foi

alcançada quando B. brizantha esteve consorc iada com o

híbrido Centrosema "Itaguaí* (Figura 4>, que desde a mais

baixa proporção leguminosa/gramínea teve grande benefício.

Com relação aos teores de N (Tabela 12), as análises

estatísticas indicaram que os diferentes tratamentos de

consórcio não afetaram os teores de N das culturas avaliadas,
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liei a IS. Teores percentuais de N (mg N/100mg) na matéria seca

da parte aérea do híbrido Centrosema "Itaguaí",

Galactia striata, Deswodiut* ovalifolium e Brachiaria

òrzzantha crescidos sob diferentes tratamentos de

consórcio. Cada valor é racdia de 5 repetições.

í
fit

i.
;g.

í»-
7-
8.
?,

I*-
li

II.

consórcio

Leguminosa

Leguminosa

Gramínea

Leguminosa

Çrguminosa

Gramínea

Leguminosa

Gramínea

Leguminosa

Gramínea

Gramínea

Gramínea

Consórc

Gen t ro-s&ma / G.

B.brizantha B

:io leguminosa/gramínea

striata/

brizantha

mg N/100mg

2,704

2,612

0,925

2,559

2,500

0,944

2,28?

0,858

2,369

0,899

0,796

0,839

2,235

2,332

0,96»

2,386

2,446

0,850

2,178

0,804

2,831

0,860

1,081

0,940

D. ova I i Fo I ium

B.brisantha

2,004

2,030

0,774

2,065

2,00a

0,768

2,063

0,746

1,846

0,826

<ò,77<i,

0,859

Média

2,3i4a

2,325a

0,886b

2,337a

2,316a

0,358b

2,177a

0,803b

2,14Va

0,868b

0,882b

0,879b

cada coluna os valores médios seguidos pela mesma letra não

entre si pelo teste de Duncan <P=0,05). CV" - Í6X
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sendo os resultados similares ao das monoculturas (Tabela

10), onde o teor de N das leguminosas (2.4%) correspondeu ao

triplo de B. brizantha (0.80%). Dentro das leguminosas, os

teores de N do híbrido Centrosema "Itaguaí* e Galactia

striata foram similares, ao redor de 2.452, superior a £>»

oval ifoii um (2.00%). Estes teores, inclusive na gramínea que

apresentou os mais baixos valores, sao considerados normais

para as espécies estudadas. Por outro lado, deve-se destacar

que a gramínea da linha 3, rodeada de duas linhas de

leguminosas a cada lado, não obstante render em matéria seca

mais de 2 vezes o rendimento da mesma cultura da linha 12

íFíis. 4r 5 e 6>r o teor de N nao teve nenhuma influência

significativa, confirmando o fato da baixa capacidade das

gramíneas forrageiras de, em condições de campo, apresentar

significativo incremento do teor de N nos tecidos.

Os dados relativos à acumulação de N pela parte aérea do

híbrido Centrosema "Itaguaí", tf. striata, D. ovalifolium e B.

br ixanthm, crescidas sob diferentes tratamentos de consórcio,

são apresentados na Tabela 13. Observa-se que, para os 3

consórcios avaliados, a ffracft iaria acumulou entre Í84 e 234

kg N.ha"'* quando foi rodeada por duas linhas de leguminosas,

o que foi mais do triplo do valor obtido na testemunha (linha

12) r que acumulou entre f53 e 71 kg N.ha""* (Tabela 13).

Deve-se destacar, que nos consórcios, a produção útt

matéria seca e acumulo de N total pela linha 12 da Brachietrfa

foi aproximadamente o dobro do obtido prcla mesma espécie em
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13. Nitrogênio total acumulado <g N/me) pela parte aérea

do hibrido Centrosema "Itaguai", Galsctxa striaía,

Desmodium ova li folium e Srachiaria brizantha crescidos

sob diferentes tratamentos de consórcio. Cada valor é

média de 5 repetições.

tratamentos
Ltórcio
%

Consórcio legumir.osa/gramínea

Centrosema/
B. brizantha

6. striata/
B.brizantha

D.ovalifolium
B.brizantha

i. Leguwinosa
Z. Leguminosa
3. Gramínea

4. Leguminosa

5. Leguminosa

b, Gramínea

7. Leguminosa

$. Gramínea

?, Leguminosa

I. Gramínea

1, Gramínea

l, Gramínea

i4,56Sabc

16,077ab

18,383a

?,57?def

?,537def

15,9i2ab

8,787ef

12,3i8bcde

10,847cdef

í3,08óbcd

7,277f

7,i38f

il,326bcd

9,586bcd

8,868bcd

7,i56cd

12,307b

ó,598d

8,ó72bcd

7,íi8cd

6,454b

5,96?b

23,459a

4,064b

3,683b

8,960b

4,012b

7,305b

4,796b

5,545b

4,762b

5,340b

ídia ii,954A 7,028C

\ valores seguidos pela mesma letra minúscula nas colunas e

úúsculas na fila não diferem entre si pelo teste de Duncan

>*e,05>. CV - 35K
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•monocultura <4.80G kg.ha"1 de matéria seca e 38 kg N.ha"*-)

(Tabela 10). Estes resultados, sem dúvida, foram decorrentes

í do inadequado número de 1inhas da bordadura das parcelas

(Fig. 2 ) , pois na colheita das monoculturas observou-se que o

' crescimento das plantas de Brstchiaria ia diminuindo da linha

«ais externa da bordadura em direção ao interior da parcela,

I afetando o crescimento de 6 linhas de plantas. Dentro destas

i 6 linhas ficaram incluídas as linhas 11 e 12 da área útil da

[parcela. Estas observações demonstram que as raízes de

Brach .r/a conseguem estender-se por mais de 50 cm de

distância, e que para o caso das espécies avaliadas, o modelo

de experimento de Brophy e-t ai (1987), que serviu de base

para o nosso trabalho, tem limitações. Disto dedus-se que de

ter sido menor a produtividade e acumulação de N da

testemunha (linha 12); as diferenças pelo efeito benéfico

das leguminosas no crescimento da Orach iar ia na alta

proporção leguminosa/gram i'nea (linha 3) teria sido ainda

ma i or.

Dos três consórcios avaliados, o que acumulou mais N foi

Çentrosemm/B. br izantha (120 kg N.ha""*) seguido por G.

etríatm/ff. i brizantha (102 kg N.ha"*> e finalmente D.

oval if oi i um/f!. br izantha (70 kg N.ha'"*). No caso de

Desmodiuifh a leguminosa que teve: mais baixa produção, somente

teve importância favorecendo a produção da fírachiaria no

tratamento de maior proporção leguminosa/aramínea (4íl),

aftuaçSo que não é das mais favoráveis, pois num sistema de
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pastagem extensivo é desejável que a maior população das

plantas seja graMÍnea, visto a grande necessidade de energia

pelos animais. Deste ponto de vista, para as condições do

presente trabalho, o consórcio mais adequado seria

Centro5ea>&/8. brizanthar na proporção 1:4, que conseguiria

acumular o equivalente a 101 kg N-ha"*, superior ao consórcio

com GaJactia str/ata (83 kg N.ha"*) e Desmodium ovalifoiium

(55 kg N.ha~*) na mesma proporção leguminosa/grami'nea (1:4).

0 efeito positivo das leguminosas no incremento d»

produtividade das grami'neas forrageiras tem sido observado

por muitos autores (Butler & Bathurst, l?5ó; Vali is, 1978;

Broadbent et ai, 1982), mas as causas tem variado muito de

situação para situação. Em Uganda, os trabalhos de Stobb»

<1969a» b) indicaram que a introdução de Centrosema pubescens

numa pastagem de gramíneas forrageiras nao somente melhorou o

valor nutricional da pastagem, mas também incrementou a

produtividade, permitindo maior número de dias de pastejo.
g

4.2.2.2.- QUANTIFICAÇÃO DA FBN NA LEGUHINOSA E TRANSFERÊNCIA

DE N DA LEGUMINOSA PARA A GRAhíNEA CONSORCIADA.

Os dados do enriquecimento de xvaN da parte aérea das três

leguminosas e da B. br izantha, avaliados em diferentes

tratamentos de consórcio estão representados nas Figuras 7r B

e 9. 0 fato de o enriquecimento de ""N, nos três consórcios

avaliado» ter sido muito menor nas leguminosas do que na//.
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demonstra a grande contribuição que a FBN teve na

''' nutrição das leguminosas.

Somente o consórcio G. striata/8. br izantha (Figura 8>, o

enriquecimento de *-BN nas plantas das linhas 4r 5, 7 e 9 de

G. striata consorciada foi muito menor do que a linha 1,

indicando que a grani inea teve forte estimulo na FBN da

legu»inosar o que, segundo vários autores (Craig de Anda et

a/r i9Biy Faris & Ta, 1985; Weaver, 1988), está muito

relacionado com a alta competitividade por nitrogênio que

geralmente as grami'neas apresentam. Nos outros dois

consórcios (Figuras 7 e 9), este efeito nao teve

sign ificãncia estatística»

A variação do enriquecimento de *WN da Brachiaria nos

diferentes consórcios será discutido posteriormente.

5 Os dados da Tabela i4, referentes à porcentagem de N das

plantas de leguminosa, derivado da FBN, calculados pela

técnica de diluição isotópica de *°N, provam que a FBN

contribuiu com ao redor de 90% do total de N acumulado pelas

plantas, equivalente a 80 kg N.ha"* (Tabela ifj). Estes

valores SEÍO significativamente mais altos que os obtidos por

estas mesmas espécies em monocultura (Tabela 11), confirmando

o significativo efeito positivo das gramíneas, que por sua

alta competitividade por N mineral do solo conseguem aumentar

a FBN das leguminosas. Este efeito das gramíneas esteve?

confirmado pela menor recuperação de *°N das leguminosmi»

consorc iadas (T?*bela 8), comparado com sua» respectivas
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T»bela 14. Estimativas da porcentagem de nitrogênio derivado da

fixação biológica de N2 nos tecidos de Centrosema

"Itaguaí", Galactia striata e Desmodium ovalifolium

crescidas sob diferentes tratamentos de consórcio con

Brachiaria òrizantha. Uso da ticnica de diluição

isotópica de *SN. Valores médios de 5 repetições.

Consórcios

tratamentos

consórcio Centrosema/ G.striata/ D. ovati folium Média

B.brizantha B.brizantha B.brizantha

mg N/ÍO&1B9

1. Leguminosa 88,8 80,9b 82,2 84,0

2. Leg u nu nos a 88,7 88,5ab 84/3 87,8

3. Granínea - -

4. Leguminosa 90,4 93,» 87,4 90,3

5. Leguwinosa 92,4 90,7a 84,4 89,2

6. Gramínea - -•

7. Leguminosa 90,5 92,8a 88,8 90,7

0. Gramínea - -

9. Lesuninosa 90,5 98,8a 89,2 90,8

ft. Gramínea - -

jl, Gramínea - -

jg. Gramínea*** - -

fe*te F £,63NS 6,02"-* i,86NS

CV (%) 2,í 4,5 5,4

d cada coluna os valores seguidos pela mesma letra nao diferem

fntre si pelo teste de Duncan (p 0,05).

«»»Esta linha de plantas de Brachiaria foi utilizada como

testemunha na estimativa da FBN pela técnica da diluição

jiotópica de **H.



15. Estimativas das quantidades de nitrogênio (g N/w"*)

derivadas da fixação biológica de N B acumuladas por

Centros&ma híbrido "Itaguai", Galactia striata e

DesMoàiam ova li folium crescidas sob diferentes

tratamentos de consórcio. Uso da técnica da diluição

isotópica de 1BN. Valores médios de 5 repetições.

Consórcios
jfnt men tos

consórcio Centrosema/ S.striata/ D.ovali folium Kédia

B.brisantha B.bri&antha B.brisantha

**—~**"*"<*'"™"™ ""* ""* — — — —— — — — — —— — — — — —

g

i. Le9U»inosa iS,?5ab 9,»6 5,37 9,i3

I, Le9UMinosa 14,29a 8,4i 5,12 9,27

3. Gramínea - -

4. Lijuwinosa 8,7ic 8,99 3,58 7,09

5. Leguminosa 8,78c 8,01 3,li 6,63

.̂ Gramínea - -

f. Leguminosa 7,92c ti,39 3,59 7,A3

g. Gramínea - -

9. Leguminosa 9,80bc 11,15 4,30 8,42

j0. Gramínea

jl. Gramínea - -

jg. Gramxnea*** - -

Teste F 9,57™ ,75NS

25,3

cada coluna os valores seguidos pela mesma letra não diferem

si pelo teste de Duncan (p 0,05).

'•'Esta linha de plantas de Frachiaria foi utilizada como

na estimativa da FBN pela técnica da diluição

de
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monoculturas (Tabela 10). ocorrendo o inverso com a

Brachiaria. Isto demonstra que as raízes da gramínea podem

ter invadido toda a área da parcela, competindo com a

Ie9uminosa tanto pelo N~ferti1isante aplicado como pelo N

disponível do solo.

0 efeito positivo das gramínea!» no incremento da FBN das

leguminosas consorciadas tem sido também observado por vários

autores» Craig de Anda et ai (1981), avaliando a atividade da

N»aie (ARA) em nódulos de alfafa, encontraram que os nódulos

de plantas consorciadas com Dactyl is glomerata tinham o dobro

rfe atividade que os nódulos procedentes das plantas crescida»

em monocultura.

Por outro lado, o efeito benéfico das leguminosas na

produtividade das pastagens de gramíneats tem sido atribuído &

FBN. Walker (1963) observou que o incremento de produtividade

da pastagem liacropti1ium atropurpureum pela introdução de

Stylossmthest gu-janensis foi superior ao efeito causado pela

adição de 106 kg N-hr-f"1 na forma de Ca<NO£B>« na gramínea

pura. No Kenya, Sutlie <1968) observou que a introdução de

Desmodium uneinut um numa pastagem de Nftndi set ar ia

incrementou m produção no equivalente à aplicação de 163 kç;j

N.ha~* ná forma de nitrato de amônio.

No caso da Brach/'ar/'a, a maior produção de matéria seca

(Figuras A, 5 e 6) e de acúmulo de N (Tabela 13) esteve

acompanhado pelo» menores valores de enriquecimento de fcK>,|

(Figuras 7, 8 e 9). Ais Figuras 7, 8 e 9 mostraram a queda
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significativa do enriquecimento de> *ttN das plantas na medida

em que elas ficaram -mais perto das leguminosas, sendo os

valores ainda menores quando a gramínea esteve rodeada de

maior densidade de plantas leguminosas < proporção

leguminosa/gramínea igual a 4síy linha 3 da Brachfar/a).

Estes dados podem ter as seguintes explicações»

a) A maior recuperação de iesN pela gramínea, comparada com as

leguminosas consorciadas (Tabela 16)r é indicativo de sua

alta competitividade por N. Assim sendo, a gramínea que

acumulou mais N marcado pode ter extraído aparte do N~

fertilizante, quantidades significativas de N nao marcado do

solo, causando sensível diluição isotopica.

b) As leguminosas transferiram quantidades significativas de

N derivadas da FBN (nitrogênio nao marcado) para a

&rnchiar/a, fenômeno conhecido como transferência de N.

Como discutido -anteriormente, devido que o solo em estudo

foi pobre em N disponível, é muito provável que a queda do

enriquecimento de *nN da ttrach iar ia üveja devido à

significativa transferencia d» N daiu leguminosas para a

grami'nea. Se este fenômeno, ao que parece, é certo, de acordo

com a Tabela 17, a contribuição máxima da FBN da legumínosa

no crescimento da gramínea foi ao redor de 39% do total de N

acumulado pela üfrachiar/a, equivalente a 83 kg N.ha~*

(Tabela 18)» Pela problemática apresentada relacionada com o

tamanho da parcela, competitividade da sramínea, e t c , nã'o se
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Tabela Í6. Recuperação de *°N (rag ±aH/ma) pela parte aérea do

híbrido Centrosema "Itaguaí", Saíactia striata,

Desatodium oval ifoi iam e Krachiaria brizantha crescidos

sob diferentes tratamentos de consórcio. Cada valor é

média de 5 repetições.

Consórcio leguminosa/gramínea

Tf *t awent os _—____..— —— — — ——

consórcio Cent rose/na/ G. striata/ D. oval i folium Média

B.brizantha B.brizantha B. brizantha

mg * °N exc . /m**

i , Leguminosa 5,74d ó,87d 2,97c 5,20d

£. Leguminosa 5,74d 3,5«d 2,íVc 3,8id

3. Gramínea 4ô,00ab 44,8óa 37,35a 40,74a

4. Leg ura in os a 3,13d 2,05d i,44c 2,2icl

5. Leguminosa 2,5Sd 2,58d i,72c 2,28d

6. Gramínea 49,77a £0,20bc i7,68b 29,22b

7. Leguminosa 3,03d 2,75d i,22c 2,33d

8. Oraraínea 37,68b íó,97c i8,23b 24,29bc

<l. Leguminosa 3,9id 2,8*Jd i,39c 2,70d

ie. Gramínea 43,i4ab 2i,4ibc í3,52b 26,02b

l i . Gramínea 22,6ic 25,86" i2,iób 2í),2ic

jg. Graroínea*4> 25,03c 22,34bc i5,í9b 20,86c

hédia 20>19A i4,35B i0,42C

Valores seguidos pela mesma le t ra minúscula nas colunas e

§ laiúscula na f i l a não diferem entre s i pelo Teste de Duncan (p

. CV * 43,7%.
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Tabela 17. Estimativa da porcentagem de nitrogênio nos tecidos de

2?. brizantha derivado da fixação biológica de N B da

leguminosa. Uso da técnica da diluição isotópica de

*-BN. Valores médios de 5 repetições.

Consórcios

Tratamentos --— --

consórcio Centrosema/ G.striata/ D.ovalifolium Hédia

B.brizsntha B.òrzzantha B.hrizantiia

i, Leguminosa

S, Leguminosa

3. Gramínea

4. Leguminosa

5. Leguminosa

6. Gramínea

7. Leguminosa

8*. Gramínea

9. Leguminosa

10. Gramínea.

11. Gramínea

12. Gramínea'**

Teste F

43,8a 30,5a 41,2a

17,
39,

2 *•*••»

í
4,
80

52W

,5
0,44"-
45,4

38,5

io,

14,

9,

12,

5b

7b

lb

lb

7,ib

13,4b

8,ib

6, 7b

26,

2t>,

15,

10,

2ab

4b

8b

ób

16

17

.11
9

.6

,*>

,0

,8

Em cada coluna os> valores «seguidor pela mesma letra não diferem

entre si pelo teste de Duncan (p < 0,05).

•**Esta linha de plantas de Brachiaria foi utilizada como

testemunha, na estimativa da FPN pela técnica da diluição

Uotópíca de <-BN.
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f -m Tabela 18. Estimativas das quantidades de nitrogênio (g N/m0)

acumuladas por 8. brizantha derivado da fixação

biológica de Ha da leguminosa. Uso da técnica da

diluição isotópica de 1ON. Valores médios de 5

repetições.

Consórcios

Tratamentos

consórcio Centroseara/

B. brizantha

G. striata/

B.brizantha

D.oval ifai iam

B.brizantha

Kédia

i. Leguminosa

g. Leguminosa

3. Gramínea

4. Leguminosa

5. Leguminosa

6. Gramínea

7. Leguminosa

8. Gramínea

9. Leguminosa

10. Gramínea

11. Gramínea

12. Graraínea***

7,97a

2,33b

i,71b

i,33b

7,24a

0,63b

1,09b

0,69b

?,7ia

2,611)

1,36b

8,31

1,86

1,39

0,77b ' 0,93

i,14b 0,85

Teste

CV <X)

F
•

37 ,

4 3 ,

1 8 - - -

9

6 , 9

l e i ,4

10

81

,81 —

, G

cada coluna os valores seguidos pela. mesma letra não diferem

re si pelo teste de Duncan <P 0,05).

«1>E*ta linha de plantas de Brachiaria foi utilizada como

testemunha, na estimativa da FBN pela técnica da diluição

isotópica de

J
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tem certeza da precisão destes dados. Contudo, os valores de

transferência de N encontrados neste estudo estão dentro da

faixa encontrada por outros autores. Broadbent &t ai (1982)

observaram que no Lol tut» perenne consorciado com Tri folium

reverts, mais de 80% do N na gramínea foi derivado do processo

de FBN no trevo, observando além disso que os mais altos

valores ocorreram somente após vários meses, sugerindo que na

L ansferência de N está envolvido o tempo necessário para a

gradual mineralização das raízes mortas e dos nódulos da

leguminosa, pela atividade microbiana do solo. Ta 8, Far i s

(1987a,b) encontraram que pelo menos 23% do N acumulado por

Phleum pratenBü' foi derivado da alfafa crescidos em

consórcio. Burity et #7 (1989) observaram que no consórcio de

Phleum pratenst? e Bromus inerm/s com alfafa, do N acumulado

pelas gramíneas, 26, 46 e;38% foram derivados da legumínosa

no 1**, 2 o e'3" ano, respectivamente? equivalentes a 5, 20 e

19 kg N.ha~* para os respectivos anos. Brophy et a/ (Í987),

num estudo similar ao presente trabalho, usando-st? "••'N no

campo, encontraram que no consórcio entre: PfyaJstris

arundinaceat? com alfafa ou com Lotus corniculatus, a gramínea

derivou um máximo de 68% do seu N procedente da alfafa e 79%

do Lotus corn iculsttus, o que representou 13% do N« fixado

pelo LotUB e 17% do N« fixado pela alfafa,. Como neste estudo,

as altas porcentagens de N das sramíneas derivadas da»

leguminosas ocorreram quando a disponibilidade de N do solo

foi b a í ;•;o e 1 i m i t an t e a o c r e s c i me n t o d a Ü> ÍJ r am í neas e m

1
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•onocultura. Da análise da metodologia seguida nestes

trabalhos, dedus-se que além da baixa disponibilidade de N do

solo» um importante fator que influi na FON pela leguminosar

e pela transferência do N para a gramínea consorciada, está

fortemente associado com o maior contato entre as raízes das

o]antas consorciadas ou maior proximidade entre elas (Chujo &

Daimon, 1984), o que se consegue aumentando-se a relação

leguminosa/gramínea. Além disso, outro fator importante está

relacionado com a duração do consórcio cujo benefício aumenta

com a idade e número de cortes.

Na Tabela 19 são apresentados dados da estimativa da

transferência máxima de N para B. brissinths crescida em

consórcio com 3 leguminosas. Esta estimativa foi calculada de

duas maneiras: uma pela técnica de diluirão isotópica de ieN

(Vmllis et sir 1967), onde!se compara o enriquecimento de ieN

da gramínea consorciada Ms. a testemunha <linha 12 das

parcelas consorciadas). Nesta equação se calcula a quantidade

de N fixado na leguminosa que é transferido para a gramínea

consorciada. Na segunda equação de Ta 8, Far is <í987b>,

calcula-se a quantidade de N total da leguminosa transferido

para a gramínea consorciada. Porém, como no caso deste

experimento, onde a proporção de N na leguminosa derivado da

fixac-ao é muito alta, as duas equações nSo diferem muito.



T»bela 19- Transferência máxima de N da leguminosa (linha 3> para

uma gramínea forrageira crescidas em consórcio. A

proporção leguminosa/gramínea ê correspondente a 4:1.

Valores médios de 5 repetições.

Consórcio N na gramínea derivado

da FBN da leguminosa <x

mg N/iOOmg g N/n81

N na gramínea derivado

da leguminosa «*'

mg N/iôOmg y N/mE

Centrosema

ç.brizantha -

$3 lac tia

g.&rizãntha -

Qesmadium

C . v a r i a ç ã o ( X )

38,8a

30,5a

41,2a

31,0

7,08a

7,24a

9,7ia

50,1

43,ia

34,6a

47,5a

29,6

7,89a

8,30a

li,32a

47,0

EM cada coluna, os valores seguidos pela mesma letra não diferem

•°tre si pelo teste de Tukey (p < 0,05)

«** Estimativa de acordo com a equação:

at.Jí íBN ene .gram.consorciada
( 4 _ —._.«_ «._• _ \ A Ati,

^ _ _ „„.,.____________.____._______,._„ j XvY}

at *BN exc.gram. não consorc.

(Vallis et ai., 1977;

••' Estimativa de acordo com a equação:

R. grain, não consorc. - R, gram .consorc .
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ . . . • • . — _ _ — . — — y

R.gram. nao consorc. - R.gram.consorc.

onde R = átomos % *°N excesso (Ta e Faris, 1987)

1
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4.3.- DISCUSS20 GERAL

Para o correto uso das leguminosas forrageiras em

consórcio com gramíneas, c necessário a adequada

caracterização das mesmas, principalmente para

competitividade e FBN, pois muitas vezes o comportamento de

uma planta em monocultura é diferente de quando está

consorciada (Miranda t?t ai, Í991).

Nos estudos sobre quantificação da FBN em leguminosas, e

na transferência de N da leguminosa para a gramínea

consorciada, a técnica da diluição i&otópíca de & 0N tem sido

muito empregada. Mas na maioria dos estudos, para marcar o

solo com •*°N foram utilizados fertilizantes solúveis,

aplicados na superfície em dose única. Alguns autores (Giller

& Wittyr 19S7? Boddey ert «7, 1990) têm demonstrado que esta

forma de marcação do solo com *°N nao é a mais apropriada,

devido à rápida queda do enriquecimento de *-°N no. N

disponível do solo. Nesta situação, se as plantas (teste e

controle) diferem sensivelmente nas curvas de acumulação de N

do solo, podem ser tiradas conclusões erradas. Para reduzir

este problema, tem-se sugerido o uso de fonte» de liberação

lenta de *°N, ou quando usar fertilizante marcado solúvel

aplicá-lo frac ionadamente (Vali i <;> t?i: a7, 1977? Boddey e>t nl,

1990).
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Nas condições do presente trabalho, a marcação do solo

usando composto vegetal marcado com iWN (liberação lenta)

Misturado em todo o volume do solo e a aplicação fracionada

de^*°N-5Ulfat o de amSnio na superfície do solo, deram os

mesmos resultados, na quantificação da FBN da Centrosema, que

estev ao redor de 90%. Foi observado também que este valor

sofreu pouca variação, apesar de significativas diferenças no

enriquecimento de *°N das plantas controle. A este respeito,

vários trabalhos (Danso, 1986; Weaver, 1988; Hardarson et ai,

1991) tem demonstrado que quando a FON na planta é muito

alta, ocorrendo especialmente em solos muito pobres em N

disponível, como neste caso, é praticamente inevitável que as

estimativas da FBN sejam muito parecidas, não obstante

observe-se significativas diferenças no comportamento das

plantas controle. Geralmente, quando a FBN é alta, qualquer

das técnicas comumente aplicadas na quantificação da FBN dão

resultados semelhantes (Fried ett ai, 1983? Boddey, 1987?

Hardarson et a/, 1988); portanto, sob esta condição (alta

FBN), não seria conveniente selecionar técnicas de marcação

do solo com '̂"'N aplicáveis em estudos de transferência de N

ou para situações onde a FBN seja baixa. No caso dos estudos

de transferência de N, esta situação é mais crítica, pois a

maioria dos estudos realizados indicam que os valores de

transferência são pequenos, correspondendo apenas a uma

pequena fração do total do N fixado pela legumínosa. Pel oi*

resultados obtidos no presente trabalha, deduz-se que ainda
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não se pode tirar conclusões definitivas acerca de qual das

duas técnicas avaliadas seria a melhor para a marcação do

solo com 1 BN.

Nos diferentes consórcios avaliados, a gramínea em geral

,,.ve pouco efeito no crescimento das leguminosasr porém as

leguminosas favoreceram significativamente o crescimento e

acumulação de N da gramínea consorciada. Este efeito foi

máximo quando a gramínea esteve rodeada de duas linhas de

leguminosas a cada lado (proporção leguminosa/gramínea, 4&1),

onde em geral o acúmulo de N pela grama superou o triplo da

testemunha (linha 12), nos consórcios avaliados, o que indica

que significativa transferência de N deve ter ocorrido» A»

estimativas da suposta transferência de N observada neste

trabalho, variou de 10 a 39% do N acumulado pela gramínea <B.

brizewthfíi) , equivalente a & •••• 133 kg N-ha""11» Masr sem duvidar

da significativa transferência de N que deve ter ocorrido no

experimento, acredita-se que estes valores podem estar
0

superestimados, pois observou-se no campo que as raízes áe ti.

br iz&nthr* estenderam-se por mais de 50 cm, competindo com a

leguminosa, iiio somente pelo N-fert i 1 izante, senão também

pelo maior aproveitamento de N do solo. Os dados de

recuperação de *WN da gramínea e das leguminosas crescendo em

monocultura e consorciados (Tabelas 10 e 18) demonstram a

altíssima competitividade d» //. brizxntha. Deve-se destacar

qu« não aparecem na literatura quantidades tão significativas

de N transfer í dais, mas também poucos trabalho© tem avaliado a
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transferência de N num consórcio de alta proporção

leguminosa/gramínea <4:i) como neste trabalho, situação onde,

segundo vários autores (Brophy et air 1987? Ta & Farisr

1987b? Weaver, 1988) deveriam dar-se as condições mais

favoráveis para a transferência de N. Brophy et ai (1987),

num estudo similar ao presente trabalho teve bastante cuidado

na marcação do solo com *°N, encontraram que houve

significativa transferência de N de alfafa e trevo para a

grawínea consorciada (Ptialnris arundinaceae), alcançando

valores (68 - 79% do N acumulado pela gram ínea) ate:

superiores ao obtido neste trabalho. Somente em situação de

solo coro marcação estável de *°N, tanto na profundidade como

no tempo, se poderia ter dados mais confiáveis de

transferência de N.

Dos três consórcios avaliados, o que acumulou mais N foi

Centrosemm/B. br izantha <120 kg N.ha"*), seguido por G.

striata/B. brizantha (102 kg N.ha-*) e finalmente D.

oval if oi i um/B. br izanthet (70 kg N»ha""*). No caso de D.

oval i foi iu/iir a leguminosm que teve mais baixa produção,

somente teve importância favorecendo a produção d«a £fracfy /'ar ia

no tratamento der maior proporção leguminosa/gramínea <4si),

situação que não é das mais favoráveis, pois num sistema de

pastagem extensiva é desejável que a maior população das

plantas sejam gramíneas vista a grands necessidade de energia

pelos animais,.
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Os resultados do presente trabalho, indicam que as

leguminosas, através da FBN, podem incrementar

significativamente a disponibilidade de N das pastagens. Em

pastagens de gramíneas puras, é necessário que o teor mínimo

de N nas plantas esteja ao redor de i.25% N (Milford &

Minson, 1965), pois assim se cobriria as necessidades de

proteínas (8.05%) que os animais sob pastejo precisam no

aiimento. Assim sendo, tudo indica que sob as condições do

presente trabalho, B. br izantha t com 0.8%N, somente seria uma

adequada forragem se a pastagem tiver uma adequada população

de leguminosas (consórcio) para completar a dieta dos

animaisr além de favorecer a produtividade da gramínea.

Mais estudos devem ser realizados para aprimorar as

técnicas de marcação do solo com 1 DN, procurando-se que

esteja o mais estável possível, pois somente assim pode-se

obter medidas mais precisas da quantificação da FBN pelas

leguminosaf» e da transferência de N nos consórcios»
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5 - CONCLUSÕES

A partir dos resultados nos 2 experimentos pode-se

chegar as seguintes conclusões-.

1 - Em solo pobre em N disponível somente as

leguninosas forrageiras Centroseata "Itaguai", G. striata e D.

ovalifolium conseguiriam crescer satisfatoriamente,

acumulando até 4 vezes o N acumulado pelas gramíneas.

2 - No estudo1 sobre marcação do solo com *BN usando

composto vegetal, o enriquecimento de *°N do N disponível do

solo, refletido pelas plantas testemunhas íFanicum e sorgo

granífero), decresceu 37% em 91 dias o qual foi muito menor

quando comparado com os resultados encontrados na literatura

com uma única aplicação de fertilizante solúvel marcado com

*eN, onde neste me*mo período as plantas nSo fixadoras

indicaram queda superior a 7<ò%. Porém no caso do tratamento

de aplicação fracionada, neste mesmo tempo o enriquecimento

do N disponível aumentou ao redor de IQQ%.

3 - Centrosema "Itaguai" obteve mais de 95% de N

derivado da fixação biológica de N» (137 Kg N.ha~M, em 91
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dias após rebrote, não observando-se diferenças entre as

formas de marcação do solo com toN nem entre testemunhas. No

tratamento de liberação lenta de 1ON a estimativa da FBN

sofreu mínima variação não obstante observou-se

significativas diferenças de enriquecimento de "-"N entre as

plantas testemunha, pelo qual ainda não se pode definir qual

das formas de marcação do solo com 1BN é mais adequada.

4 - Em consórcio a FBN nas três leguminosas

ICentrosema "Itaguaí", õ. striata e D. QVãlifaliam) foi

significativamente mais alta (WÁ) que em monoculturas (56%).

5 - A recuperação de 1BN pela leguminosa

consorciada foi muito menor que em monocultura, ocorrendo o

contrário com a gramínea, demonstrando a alta competição por

N pela B. brizantha .
i

6 - A maior produção de matéria seca e acúmulo de N

pela Brachiaria consorciada, foi acompanhada pelo menor

enriquecimento de *SN, alcançando valores extremos quando a

relação leguminosa/gramínea foi máxima <4:i).

7 - Nos três consórcios a transferência de N variou

de 10 a 39JÍ do N acumulado pela Brachiãria, sendo máxima na

relação leguminosa/gramínea 4:1.

8 - Na mais baixa relação leguminosa/gramínea

(1:4), o consórcio B. brizãntha com Centraseaa "Itaguaí", que

produziu mais, conseguiu acumular em 91 dias Í01 Kg N.ha"*,

superando ao consórcio com úalactia (83 Kg N.ha™1) e com

Í55 Kg N,ha~*>.

J
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