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Introdução
  O manejo inadequado aliado às características de sazonalidade climática levam à distribuição irregular da produção de forragem ao 

longo do ano. Para amenizar essa situação, uma das técnicas de manejo utilizadas com sucesso é fazer a correção do solo com fertilizantes 
adequados às necessidades do solo e da planta. A uréia e o sulfato de amônio são os fertilizantes nitrogenados mais utilizados na agricultura 
brasileira, ambos atuando no aumento da produtividade das espécies forrageiras em geral. É de consenso na literatura que a adubação 
nitrogenada é a principal responsável pela sustentabilidade da produção, Cantarella et al., 2002.

Objetivos
 O objetivo desta pesquisa foi avaliar o uso da adubação nitrogenada aplicada antes da entrada do período seco, para avaliar seus 

efeitos na produtividade de matéria verde e de matéria seca nos meses de maio e junho.

Material e Métodos
 O experimento foi realizado no campus da Universidade Norte do Paraná, localizada em Arapongas -PR, que apresenta clima subtropical 

úmido Mesotérmico. O objetivo deste experimento foi avaliar as características produtivas  durante a época de escassez das águas (abril a 
agosto). Para tanto foram implantados 2 canteiros, de dois por três metros, em novembro de 2011, utilizando-se adubação de 70 kg por há de 
P2O5 e 70 Kg por há de K2O. No dia 12/03 foi feito um corte de padronização e uma adubação nitrogenada utilizando 200 kg de uréia por ha. 
As coletas foram feitas em maio e junho. Para o corte utilizou-se um quadrado de ferro, de 25 por 25 cm, e com o auxílio de uma tesoura de 
poda efetuou-se o corte da área delimitada pelo quadrado, a aproximadamente 10 cm do solo. Após a coleta o  material foi encaminhado ao 
laboratório de bromatologia da UNOPAR onde efetuou-se o peso total desse material, possibilitando o cálculo da produção de matéria verde 
(PMV) e matéria seca (PMS) por ha.

Resultados e Discussão
 O capim Tanzânia apresentou diferentes teores de matéria seca, sendo 23,0% e 30,5% nos meses de maio e junho, respectivamente.  

Esse aumento linear no teor de matéria seca é comum nas gramíneas tropicais nessa época do ano. A produção de matéria verde por ha foi de 
26 e 23 toneladas de matéria verde por há nos meses de maio e junho, respectivamente. A produção de matéria seca por ha foi de 5,9 e 6,9 
toneladas de matéria seca por ha nos meses de maio e junho respectivamente. Esse aumento ocorrido na produção de matéria seca é devido 
ao incremento que houve no teor de matéria seca da planta e provavelmente houve efeito do uso do adubo nitrogenado ajudando a manter a 
produção na época seca.

Conclusão
 O uso da adubação nitrogenada em capim Tanzânia antes de iniciar a seca auxilia a manter a produção de matéria seca por ha 

satisfatória, evitando os declínios tradicionais que ocorrem nessa época do ano.
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