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Introdução

Resultados e Discussão

Os efeitos das plantas de cobertura associadas ao N
aplicado no milho ainda são incertos. Sabe-se que a
presença de resíduo de gramíneas pode resultar em
diminuição temporária do N mineral no solo, além de
efeitos alelopáticos diversos [1].

Para o acúmulo de biomassa seca pela parte aérea,
houve influência apenas da fertilização nitrogenada,
que apresentou a seguinte tendência: 210 ≈ 140 > 70
kg ha-1 de N > controle. Assim como para biomassa
seca, o acúmulo de N pela cultura foi afetado apenas
pela aplicação do nutriente. A aplicação de 210 kg ha1 de N e controle resultaram, respectivamente, em
maior e menor acúmulo do referido nutriente. Para a
produtividade de grãos, foi detectada interação entre
os fatores (P < 0,05). Para as espécies P. maximum
e U. brizantha, as doses de N tiveram a seguinte
tendência: 210 > 140 > 70 kg ha-1 > controle. Para U.
ruziziensis, o padrão foi 210 ≈ 140 > 70 kg ha-1 de N
> controle. Em relação às culturas de cobertura,
foram verificadas diferenças apenas quando aplicouse 210 kg ha-1 N, onde a presença dos resíduos de
U. ruziziensis resultaram em menor produtividade de
grãos do que as demais espécies. Em geral, a maior
dose de N utilizada (210 kg ha-1) aumentou em 253%
a produtividade em comparação ao controle. A alta
resposta do milho ao N indica que o fornecimento do
nutriente pelo solo foi insuficiente para a cultura. Em
adição, a menor produtividade de grãos pelo cultivo
prévio de U. ruziziensis e uso de dose elevada de N
sugere a ocorrência de alelopatia da forrageira no
milho.

Objetivos
Objetivou-se avaliar a influência de resíduo vegetal
de três espécies forrageiras e doses de N no acúmulo
de biomassa e N e produtividade de grãos de milho
cultivado em sistema sem preparo de solo.

Material e Métodos
O estudo foi realizado em Botucatu, SP, durante a
safra 2016/2017. O delineamento experimental foi o
de parcelas subdivididas, em blocos ao acaso. Os
níveis do fator principal foram as seguintes espécies
forrageiras: Panicum maximum, Urochloa brizantha e
U. ruziziensis. Os níveis do fator secundário foram
doses de N aplicadas no milho (70, 140 e 210 kg ha 1 de N), na forma de (NH ) SO . Para todos os
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tratamentos foi aplicado 30 kg ha-1 N na semeadura,
e o restante no estádio V5. Um tratamento controle
(sem N adicionado) foi incluído. No estádio R4, três
plantas (parte aérea) foram amostradas por parcela
para estimativa da biomassa seca e acúmulo de N. A
planta foi então separada em colmo, folhas+bainhas,
sabugo e grãos, e seca em estufa a 65°C. Após
secagem, uma subamostra de tecido vegetal foi
moída em moinho Wiley e passada em peneira com
malha de 0,5 mm. O teor de N total foi quantificado
por combustão seca em um analisador elementar
CHN-2000 (LECO Corp., St. Joseph, MI, EUA). O
acúmulo de N foi obtido pela multiplicação da
biomassa seca (Mg ha-1) pelo teor do nutriente (g kg1) em cada compartimento. A produtividade de grãos
foi quantificada em R6 (maturidade fisiológica) pela
colheita mecanizada de 13,5 m2 da parcela (18 m de
linha). A umidade dos grãos foi mensurada e
corrigida para 13% (base úmida). Os resultados de
acúmulo de biomassa seca e N na parte aérea e
produtividade de grãos de milho foram submetidos a
ANOVA utilizando-se o programa SAS (versão 9.3,
2011, SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA), sendo as
médias separadas pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05).
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Conclusões
Houve forte influência da aplicação de N para todos
os parâmetros da cultura avaliados. As culturas de
cobertura, por sua vez, não afetaram o acúmulo de
biomassa e N da parte aérea. O cultivo de milho em
sucessão à P. maximum ou U. brizantha e aplicação
de 210 kg ha-1 de N resultou em maior produção de
grãos.
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