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Introdução
A alimentação animal é um dos principais itens do sistema de produção, sendo assim, visando
eficiência e produtividade, a nutrição tem sido alvo de intensas pesquisas no Brasil. Dentre as
plantas forrageiras, utilizadas atualmente, as do gênero Cynodon são boas opções para
fenação e pastejo, devido ao alto potencial produtivo destas forragens. Destacando-se entre
elas o Capim Vaquero, por ser propagado através de sementes, proporcionando maior
facilidade de plantio quando comparado a híbridos do gênero Cynodon. O objetivo do
presente trabalho foi avaliar o efeito da adubação nitrogenada sobre a composição química e
mineral do Capim Vaquero (Cynodon dactylon).
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, onde o Capim Vaquero foi cultivado em
vasos plásticos preenchidos com latossolo vermelho-amarelo. Sendo a adubação nitrogenada
realizada em cobertura, 60 dias após a emergência das plantas, após um corte de
uniformização, na forma de uréia. A coleta do material para análise foi realizada 42 dias após
o corte de uniformização.
Posteriormente à coleta, foi determinado o teor de MS das amostras por secagem em forno a
55 °C durante 72 h, ao termino da secagem o material foi moído a de 1 mm. Após seco e
moído foram realizadas a análises. O nitrogênio foi quantificado pelo método de Kjeldahl
(AOAC, 1990). As análises de FDN e FDA foram realizadas como descrito por Van Soest et
al. (1991).O conteúdo de cinzas foi determinado após 2 h de queima a 600 °C (AOAC, 1990).
Os teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre foram medidos por
espectrofotometria de absorção atômica (Malavolta et al., 1989).
O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com cinco repetições (vasos),
com quatro tratamentos (doses de nitrogênio: 0, 100, 200, 300 e 400 mg dm-3 de solo). A
comparação das médias foi realizada utilizando o teste SNK, em nível de significância de 5%.
A análise dos dados foi realizada através do programa SISVAR 5.3.
Resultados e Discussões
Conforme os dados da tabela 1, observa-se que não houve diferença significativa no teor de
MS, cinzas, FDN e FDA com o aumento da dosagem de nitrogênio da adubação (P>0,05). Os
teores de matéria seca variaram entre 23,10 a 25,81%. Quaresma et al. (2011), avaliando
produção e composição química de Tifton 85 observaram que não há efeito da adubação
nitrogenada sobre o teor de MS. Calixto Júnior et al. (2007), também observou que os teor de
cinzas não e influenciado pela adubação nitrogenada. Cecato et al. (2008), avaliando os
cultivares de Cynodon observaram redução nos teores de FDN nas gramíneas, quando estas
receberam adubação nitrogenada, este fato é explicado pela redução da relação haste/folha
quando os cultivares receberam adubação nitrogenada. Os autores observaram também que o
teor de FDA da forragem não foi influenciado pelas doses de N.
Tabela 1: Composição química do Capim Vaquero (Cynodon dactylon) sob diferentes doses
de adubação nitrogenada
MS¹ (%)

0
23,10

Adubação nitrogenada (mg dm-3 de solo)
100
200
300
23,25
24,33
24,88

400
25,81

CV6 (%)
14,33

PB² (%)
Cz³ (%)
FDN4 (%)
FDA5 (%)

10,39b
6,72
70,08
27,86

14,57a
7,31
68,97
26,91

15,35 a
7,71
67,49
25,97

16,29 a
6,89
68,39
26,08

16,51 a
7,04
69,37
26,06

¹ Matéria Seca, ²Proteína Bruta, ³Cinzas, 4Fibra insolúvel em detergente neutro, 5Fibra insolúvel em detergente ácido,
variação

8,57
8,81
2,92
5,14
6

Coeficiente de

Na tabela 2 é apresentada a composição mineral do Capim Vaquero. Os teores de fósforo,
potássio, cálcio e enxofre não sofreram variações (P>0,05). Os teores de magnésio foi
influenciado pela adubação (P<0,05). Rocha et al. (2006) estudando a composição mineral de
gramíneas do gênero Cynodon submetidas a doses crescentes de nitrogênio não observaram
efeitos da adubação sobre os teores de magnésio. As variações observadas no presente
trabalho podem estar relacionadas à diluição do magnésio na matéria seca, uma vez que o
magnésio é um dos principais constituintes da clorofila (Ribeiro & Pereira, 2011).
Tabela 2: Composição mineral do Capim Vaquero (Cynodon dactylon) sob diferentes doses
de adubação nitrogenada
Fósforo (%)
Potássio (%)
Cálcio (%)
Magnésio (%)
Enxofre (%)

0
0,14
2,19
0,39
0,16 a
0,23

Adubação nitrogenada (mg.dm-3 de solo)
100
200
300
0,14
0,15
0,13
2,38
2,82
2,53
0,37
0,46
0,39
0,18 a
0,23 b
0,17 a
0,18
0,20
0,19

400
0,14
2,17
0,38
0,17 a
0,20

CV¹ (%)
9,22
12,51
8,94
10,40
14,55

¹Coeficiente de variação

Conclui-se que a adubação nitrogenada aumenta o teor de proteína bruta e magnésio. Sendo a
dose de 100 mg de nitrogênio por dm³ (200 kg N ha¹) mais viável, já que não foi observado
diferenças significativas entre as demais doses.
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