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Avaliação de diferentes fontes de fertilizantes, objetivando a resposta agronômica de espécies 

agrícolas a campo, fundamenta-se pela necessidade de identificar os reais benefícios de cada 

fertilizante sobre o crescimento e rendimento de plantas. Com base nisso, o objetivo deste estudo 

foi avaliar a eficiência de fontes de fertilizantes no rendimento de grãos e na produção de massa 

seca da parte aérea de trigo em Cambissolo Húmico no planalto catarinense. 

O experimento foi iniciado em 2015, instalado na fazenda experimental do Centro de Ciências 

Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em Lages, SC. O solo é 

classificado como Cambissolo Húmico Alítico típico, e apresentava os atributos: 28, 31 e 41% de 

argila, silte e areia, respectivamente; 4,6 de pH H2O; 4,9 de Índice SMP; 5,1% de matéria 

orgânica; 7,9 e 186,8 mg dm-3 de P e K, respectivamente; 2,9, 5,6 e 3,2 cmolc dm-3 de Al, Ca e Mg 

trocável, respectivamente. 

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados (DBC), com oito 

tratamentos e quatro repetições, totalizando 32 unidades experimentais. Os tratamentos foram 

aplicados em parcelas de 12 m2 (3 x 4 m), totalizando uma área de 384 metros quadrados. Os oito 

tratamentos testados foram: FOM 100, com 100% da recomendação de NPK na forma de 

organomineral; CA 10, apresentando a mesma quantidade de cama aviária utilizada no primeiro 

tratamento; FM 90, com a mesma quantidade de adubo mineral presente no primeiro tratamento; 

CA 100, com 100% da recomendação de NPK suprida por cama aviária; FM 100, com 100% da 

recomendação de NPK na forma mineral; FM 150, com 150% da recomendação de NPK na 

forma mineral; FOM 150, com 150% da recomendação de NPK na forma organomineral; TEST, 

tratamento sem adubação. As doses utilizadas dos fertilizantes referem-se aos valores de 

nutrientes para a cultura atingir o rendimento de 3 Mg ha-1 de trigo. 

A cultura do trigo (cultivar BRS Marcante) foi semeada em sucessão à cultura do feijão, nos 

dias 20 e 21 de julho de 2016. Utilizou-se espaçamento de 0,2 metros entre linhas, e densidade de 

330 sementes por metro quadrado. A adubação foi baseada na aplicação de 45 kg ha-1 de P2O5, 26 

Kg ha-1 de K2O e 60 kg ha-1 de N para os tratamentos com 100% da necessidade de NPK. Em 

relação ao N, dos 60 kg ha-1 exigidos pela cultura, apenas 26 kg ha-1 foram aplicados na 

semeadura; os 34 kg ha-1 restantes foram aplicados em cobertura, na forma de ureia, no dia 13 de 

setembro, quando a cultura encontrava-se em estágio de perfilhamento, cerca de 30 dias após a 

emergência. Todos os 8 tratamentos receberam a aplicação de N em cobertura, inclusive o 
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tratamento testemunha: esse manejo foi adotado para evitar possíveis influencias das doses 

aplicadas de N em cobertura, o que poderia mascarar o efeito da adubação em semeadura. 

Para avaliar a resposta da cultura aos tratamentos determinou-se o rendimento de massa seca 

da parte aérea (MSPA) e o rendimento de grãos. A MSPA foi avaliada no estágio de 

florescimento, através da secagem e posterior pesagem das plantas em um metro linear na parte 

central de cada parcela. O rendimento de grãos foi obtido através da colheita e pesagem dos grãos 

em 3 m² de cada parcela: o rendimento de grãos foi ajustado para a umidade de 13% dos grãos. 

Calculou-se também o índice de eficiência agronômica (IEA) para o rendimento de grãos, 

utilizando-se a equação abaixo: 

IEA (%) 
(Rend. fonte – Rend. testemunha) 

(Rend. FM100 – Rend. testemunha) 

 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias, quando 

significativas, foram comparadas pelo teste de Tukey com probabilidade de erro de 5%. As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o software SISVAR 5.6. 

A eficiência agronômica dos fertilizantes, avaliada através do IEA, apresentou baixa variação 

(Figura 1). De maneira geral todos os tratamentos com 100 e 150% de NPK, além do tratamento 

FM 90, apresentaram eficiência similar. Apenas o tratamento CA 10 apresentou um IEA inferior 

ao tratamento padrão, FM 100, bem como aos demais tratamentos.  

O rendimento de matéria seca do trigo diferiu entre os tratamentos, apresentando variação 

entre 6332 kg ha-1 (TEST) e 11292 kg ha-1 (FM 150) (tabela 1). As maiores produções de matéria 

seca ocorreram nos tratamentos FM 150, FOM 150 e FOM 100, porém não diferiram 

estatisticamente para os demais tratamentos com 90, 100 e 150% das quantidades de NPK 

exigidas pela cultura. O rendimento de grãos variou entre 2776 (TEST) a 5092 kg ha-1 (FOM 

100). Todos os tratamentos com 90, 100 e 150% da dosagem de NPK recomendada para a cultura 

apresentaram rendimentos iguais estatisticamente, sendo superiores ao tratamento CA 10, e este 

superior à testemunha. De maneira geral, sob condições de dosagens de nutrientes equivalentes, 

os fertilizantes minerais, orgânicos e organominerais têm eficiência agronômica similar. 
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Fig. 1. Índice de  eficiência agronômica  

(IEA) dos tratamentos. O tratamento FM  

100 foi considerado 100% de IEA. 

 

 
Tab. 1. Rendimento de matéria seca da parte 

aérea (MS) e rendimento de grãos do trigo, por 

hectare, pelos diferentes tratamentos avaliados. 
Tratamento MS  Rendimento  

 ................kg ha-1.............. 

       FOM 100 10559,80 a 5092,38 a 

   CA 10 7498,00 bc 3657,64 b 

   FM 90 9934,20 ab 4950,99 a 

    CA 100 9728,50 ab 4600,38 a 

    FM 100 10077,60 ab 4867,89 a 

FM 150 11292,90 a 4661,46 a 

   FOM 150 11241,90 a 4925,24 a 

      TEST 6332,10 c 2775,65 c 

CV, % 12,52 8,33 

 


