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Resumo: Objetivando avaliar as doses e épocas de aplicação de nitrogênio em cobertura na aveia 
preta, realizou-se o presente experimento conduzido no Instituto de Pesquisa São Vicente na 
Universidade Católica Dom Bosco, no município de Campo Grande-MS. O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 4 x 3, sendo os 
tratamentos 4 (quatro) doses (0, 30, 60 e 90 kg ha-1) em três épocas de aplicação (20, 30, 40 dias 
após a emergência), com 4 (quatro) repetições, totalizando 48 parcelas A fonte de nitrogênio 
utilizada foi à uréia, a qual foi aplicada a lanço,sem incorporação. A semeadura da aveia preta, 
cultivar comum foi realizada com espaçamento entre linhas de 0,17 metros, 60 kg ha-1 de 
sementes. Como adubação de semeadura foram utilizados 100 kg ha-1 da fórmula 4-20-20. Foram 
avaliados: número de grãos chochos, cheios e totais, massa de 100 grãos e produtividade. Pelos 
resultados, concluiu-se que a aplicação de doses de nitrogênio em cobertura e as épocas de 
aplicação não influenciaram na produtividade dos grãos, havendo necessidade de estudos em 
diferentes condições climáticas. 
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Rates and application times of nitrogen dressing on black oat 

 
Abstract: Aiming to rates and application times of nitrogen dressing on black oat, in a São 
Vicente Research Institute, on Soil Laboratory by Universidade Católica Dom Bosco (Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul State, Brazil). The experimental design was the randomized blocs in 
factorial outline, whit four rates (0, 30, 60 and 90 kg ha-1) on three application times (20, 30, 40 
days after emergency), whit four replications. The nitrogen fertilizer use was the uréia, applied on 
top dressing only. The black oat sowing was realized whit 0.17 meter under lines, 60 kg ha-1 of 
seeds. The sowing fertilizer was 100 kg ha-1 by 4-20-20 formulae. The empty grain, full grain and 
total grain, 100 grains mass and yield was evaluated. The results showed that: the nitrogen rates 
application in top dressing do not altered the yield, whit the necessity more studies on different 
conditions. 
 
Key words: Avena strigosa, uréia, no tillage system. 
 

 

 

 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.2, n.1, p.171-176, 2009  

172 

Introdução 

A aveia preta (Avena strigosa Schreb) tem demonstrado ser excelente forrageira e 

cobertura de solo, apresentando maior resistência a temperaturas amenas, recomendada como 

cultivo de inverno com período de semeadura de abril até o início de junho (Frizzone et al., 

1995). Em aveia, estudos do desenvolvimento da planta têm sido realizados (Peterson, 1992; 

White, 1995; Brouwer e Flood, 1995), mas necessitam de muitas outras pesquisas nesta área para 

se obter aumentos de produtividade (Peterson, 1992; Brouwer e Flood, 1995).  

Dentre os nutrientes, o mais utilizado pelas gramíneas em geral é o nitrogênio (Malavolta et 

al., 1997), cuja deficiência é mais comum em solos arenosos, pobres em matéria orgânica ou 

elevada acidez. A correção de deficiência de nitrogênio pode ser feita através da aplicação de 

sulfato de amônio ou uréia como fonte de nutrientes. O crescimento e a persistência de gramíneas 

nos trópicos são freqüentemente limitados por deficiência de nitrogênio no solo (Muzilli, 1985).  

Deficiências de nitrogênio são mais acentuadas em plantio direto do que no convencional. 

No plantio direto, tem-se constatado deficiências de nitrogênio mais acentuadas nas plantas. Essa 

maior demanda de nitrogênio pelas culturas deve-se à baixa taxa de mineralização da matéria 

orgânica, visto que não há a incorporação dos restos vegetais, havendo então a necessidade de 

aplicação de doses maiores (Balbino et al., 1996). 

Existem várias formas de fixação de nitrogênio, pode se destacar duas formas práticas de 

aumentar o suprimento de nitrogênio no solo visando melhorar a produtividade das gramíneas, 

que tem mostrado uma boa eficiência: uma seria a aplicação de fertilizantes nitrogenados e a 

outra, a incorporação do N fixado simbioticamente pelas leguminosas. 

Em um experimento com adubação nitrogenada no perfilhamento da aveia preta em duas 

condições de fertilidade do solo Nakagawa et al. (2000) não observaram aumento de 

produtividade, em função do nitrogênio aplicado em cobertura, com média de 1200 kg ha-1. 

Porém, Santi et al. (2003) aplicando 0, 40, 80, 120, 160, 200 e 240 kg de N ha-1, tendo como 

fonte a uréia, observaram que a adubação nitrogenada ocasionou resposta quadrática na produção 

de matéria seca e na quantidade de nutrientes estocados na parte aérea da aveia, exceção ao N 

cuja resposta foi linear. 

O objetivo deste trabalho foi de verificar o efeito de doses e épocas de aplicação de 

nitrogênio em cobertura, na cultura da aveia preta. 
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Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido no Instituto de Pesquisa São Vicente na Universidade 

Católica Dom Bosco, no município de Campo Grande-MS, entre os paralelos 17 e 21, latitude sul 

e os meridianos 53 e 56, longitude Oeste. Em um NEOSSOLO QUARTZARÊNICO (Embrapa, 

1999). 

 A análise química do solo (0-20 cm) apresentou 14,0 mg dm-3 de fósforo; 18,6 g dm3de 

MO; 5,5 pH em CaCl2; 0,01; 3,4; 2,2; 2,3; 7,7 cmolc dm-3 de K, Ca, Mg, H+Al, CTC 

respectivamente e V% = 70,8.  

Antecedendo o experimento, cultivou-se milho, colhido para silagem (planta inteira). O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 4 x 3, 

sendo os tratamentos quatro doses (0, 30, 60 e 90 kg ha-1) em três épocas de aplicação (20, 30, 40 

dias após a emergência), com quatro repetições, totalizando 48 parcelas. Cada parcela foi 

formada por 10 linhas com 5 metros de comprimento. A fonte de nitrogênio utilizada foi à uréia, 

a qual foi aplicada a lanço, sem incorporação. 

A semeadura da aveia preta, cultivar Comum, foi realizada em 23 de Junho de 2005, com 

espaçamento entrelinhas de 0,17 m, 60 kg ha-1 de sementes. Como adubação de semeadura foi 

utilizado 100 kg ha-1 da fórmula 4-20-20. 

A emergência de plântula ocorreu entre 27 a 29 de Junho de 2005, o florescimento pleno 

ocorre em 15 de agosto de 2005. Sua colheita foi realizada dia 31 de outubro de 2005. 

No experimento foram realizadas as seguintes avaliações: 

Numero de grãos chochos, cheios e totais: por ocasião da colheita, foram retiradas 10 

plantas de cada parcela experimental, onde se procedeu a contagem do número de grãos chochos 

e cheios, cuja soma totalizou o total de grãos; 

Massa de 100 grãos: na colheita, foi feito uma regra de três encima do número e grãos 

totais para se obter o peso de 100 grãos de cada parcela, totalizando 48 amostras, em seguida 

foram para a estufa a 105º C por 24 h para ser padronizada a 13% de umidade;  

Produtividade: após atingirem o ponto de colheita, coletou-se uma área de 0,25 m2 por 

parcela, os grãos obtidos foram pesados e corrigidos para 13% de teor de água, juntamente com a 

massa de 100 grãos, convertidos a kg ha-1. 
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Para os dados obtidos, foi realizado análise de variância, em caso de significância, foi 

realizado teste de comparação de médias, sendo análise de regressão polinomial para as doses e 

teste de Tukey para as épocas.  

 

Resultados e Discussão 

Tanto o número de grãos chochos e cheios não foram afetados pelas épocas de aplicação 

de nitrogênio, porém se ajustaram a regressão linear (Tabela 1).  

No decorrer do experimento, a precipitação pluvial foi pequena, fazendo com que as 

plantas não vegetassem o esperado, podendo ser comprovado pela baixa produção de matéria 

seca. Com isso não houve cobertura intensa do solo, acarretando em surgimento de plantas 

daninhas, promovendo competição por água e nutrientes com a aveia preta. 

 

Tabela 1 – Número de grãos chochos, grãos cheios e grãos totais, na aveia preta em função das 
doses de nitrogênio em cobertura e épocas de aplicação 
Tratamentos Grãos chochos Grãos cheios Grãos Totais Massa de Produtividade 

 por planta por planta por planta 100 grãos  

 -------------------- no --------------------- g kg ha-1 

N em cobertura      
kg ha-1 ( * ) ( * ) ( n.s.) ( n.s.) ( n.s.) 
0 5,0 7,1 12,2 3,16 300 
30 6,9 4,8 11,8 2,77 310 
60 8,0 3,6 11,7 3,19 281 
90 9,1 3,1 12,3 2,71 254 
Épocas (DAE)      
20 6,9 a 4,5 a 11,40 a 2,97 a 261 a 
30 7,1 a 4,9 a 12,13 a 3,01 a 294 a 
40 7,8 a 4,6 a 12,50 a 2,88 a 305 a 
Teste F      
Nitrogênio (N) ** ** n.s. n.s. n.s. 
Épocas (E) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
N x E n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
CV % 30,4 40,5 17,7 23,1 30,0 
R.L. ** * n.s. n.s. n.s. 
R.Q. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
( * ) Regressão significativa;  ( n.s.) Regressão não significativa 
n.s., * e **, são respectivamente não significativo a 5 e 1% de probabilidade, pelo teste F. 
R.L.  Regressão Linear; R.Q. Regressão Quadrática 
Média seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% 
de probabilidade. 
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Com aumento de doses de nitrogênio, tais invasoras vegetavam com maior intensidade, 

competindo mais intensivamente por água, promovendo um menor enchimento de grãos. 

O número de grãos totais não foi influenciado pelas doses e épocas de aplicação de 

nitrogênio em cobertura.  A massa de 100 grãos não foi influenciada pelas doses e épocas de 

aplicação do nitrogênio em cobertura. Em experimento realizado em Botucatu – SP também não 

foi observado aumento na massa de 1000 grãos Nakagawa et al. (2000). 

A produtividade não foi alterada com o aumento de doses de nitrogênio em cobertura, não 

se ajustando a nenhuma regressão polinomial, porém observa-se certa tendência em diminuição 

com o incremento de N, ocasionado pela alta competição por plantas daninhas. 

Nakagawa et al. (2000) também não observou aumento de produtividade, em função do 

nitrogênio aplicado em cobertura, porém a média de produtividade foi de 1200 kg ha-1, cerca de 

310 % a mais que a obtida no presente experimento, a qual foi de 290 kg ha-1. Isso comprova que 

a distribuição pluviométrica no período de condução não foi à adequada à cultura, fazendo com 

que a produtividade de grãos fosse prejudicada. 

Mesmo a aveia preta sendo uma planta considerada rústica, torna-se necessária boa 

distribuição da precipitação pluvial e temperaturas amenas (Rossetto e Nakagawa, 1995), o que 

não ocorreu no período experimental. 

Na interação doses e épocas foi observado que não houve significância e, não se procedeu 

o desdobramento, havendo necessidade de estudos em regiões de diferentes condições climáticas. 

 

Conclusão 

 

A aplicação de doses de nitrogênio em cobertura e as épocas de aplicação não 

influenciaram na produtividade dos grãos, havendo necessidade de estudos em diferentes 

condições climáticas.  
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