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RESUMO:  A adubação  e  irrigação  são  responsáveis  por  grande  parte  do  aumento  de

produtividade  das  culturas.  Objetivou-se  avaliar  a  resposta  morfológica  da  Tithonia

diversifolia a diferentes condições de umidade do solo e a diferentes doses de biofertilizante.

Os tratamentos consistiram em cinco doses de biofertilizante bovino (0, 50, 100, 150 e 200%)

combinadas com e sem aplicação de água via irrigação (0 e 100% da ETo). Foram feitas

avaliações de altura e índice de área foliar (IAF). A variável altura foi influenciada por ambos

os fatores. As plantas de T. diversifolia apresentaram maior crescimento quando cultivadas em

ambientes irrigados e adubados com o fertilizante orgânico. O IAF foi influenciado somente

pelo  fator  irrigação,  sendo  que,  os  tratamentos  irrigados  comparados  aos  em  sequeiro

apresentaram, em média, IAF 187% maiores. A T. diversifolia possui boa resposta à irrigação

e adubação com biofertilizante, caracterizando boa estratégia para aumento de produtividade

na cultura. 

PALAVRAS-CHAVE: adubação orgânica, irrigação localizada, índice de área foliar

GROWTH OF Tithonia diversifolia SUBMITTED TO DOSES OF BOVINE

BIOFERTILIZER IN PRESENCE AND ABSENCE OF IRRIGATION

SUMMMARY: Fertilization and irrigation are responsible for much of the crop productivity

increase. Aimed to evaluate the morphological response of Tithonia diversifolia submitted to

different  humidity  conditions  of  soil  and  different  doses  of  biofertilizers.  The  treatments

consisted of five doses of bovine biofertilizer (0, 50, 100, 150 and 200%) combined with

presence and absence of water application by irrigation (0 and 100% of ETo). It was assessed

up height and leaf area index (IAF). Height variable was influenced by both factors.  The T.
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diversifolia plants grew better when  grown  in irrigated environments and fertilized  with

organic  fertilizer.  The  IAF  was  influenced  only  by  irrigation.  T.  diversifolia  has  a  good

response to  irrigation and fertilization with biofertilizer,  characterizing a  great  strategy to

productivity increase of the culture.

KEWORDS: organic fertilizer, localized irrigation, leaf area index

INTRODUÇÃO

A  Tithonia  diversifolia,  popularmente  conhecida  como  Girassol  Mexicano  ou

Margaridão,  é  uma planta de  crescimento herbáceo pertencente à  família  Asteraceae.  Seu

sistema radicular é bastante volumoso, possui boa capacidade de absorver nutrientes do solo e

acumula  mais  de  33%  de  proteínas  em suas  folhas  (RUÍZ  et  al.,  2014).  Apresenta  boa

adaptabilidade em ambientes de solos ácidos e pouco férteis e possui ampla distribuição na

zona tropical. 

Os registros de produtividade dessa cultura variam entre 30 e 70 t ha-1 (MAHECHA &

ROSALES, 2005). Essa grande variação se deve principalmente a aspectos relacionados ao

cultivo como adubação e irrigação. 

O uso  de  biofertilizantes  na  agricultura  têm se  destacado  por  ser  uma alternativa

viável,  tanto  econômica  como  ecológica,  por  reduzir  os  custos  com inseticidas  e  outros

defensivos agrícolas, sendo utilizado na adubação e no controle de pragas (SOUZA et al.,

2012).  Aliado  a  fertilização  a  adequada  disponibilidade  de  água  é  indispensável  para  a

produção agrícola, principalmente em regiões áridas e semiárida, onde esse recurso é escasso

e a evapotranspiração é mais elevada. A manutenção da umidade no solo por meio de sistemas

de irrigação é importante para o crescimento e desenvolvimento vegetal, tendo em vista que, o

déficit hídrico afeta aspectos fisiológicos da planta como turgescência e taxa fotossintética

(TAIZ & ZAIGER, 2009) além de estar diretamente relacionado com o aproveitamento de

nutrientes no solo.

Neste trabalho, objetivou-se avaliar o crescimento e desenvolvimento da T. diversifolia

às diferentes condições de umidade do solo e doses de biofertilizante aplicado.

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1406



O experimento foi instalado na área experimental do Instituto de Ciências Agrárias da

Universidade Federal de Minas Gerais, campus Montes Claros - MG. 

O clima da região foi classificado, segundo Köppen, como As, com temperatura média

mensal variando de 22,8 (janeiro) a 18,3 °C (julho) e a precipitação média anual de 1096 mm

(ALVARES et al., 2014) com distribuição irregular entre os meses do ano.

O delineamento estatístico do experimento foi em blocos casualizados, analisado em

esquema fatorial  5  x 2,  com 3 repetições.  Os tratamentos  consistiram em cinco doses  de

biofertilizante bovino (0, 50, 100, 150 e 200%) combinadas com e sem aplicação de água via

irrigação (0 e 100% da ETo).

O biofertilizante bovino utilizado no experimento é proveniente do biodigestor de fluxo

contínuo (Tabela 1).

Tabela 1. Características químicas do biofertilizante bovino
CE pH MO CO N P2O5 K20 CaO Mn Fe Mg S Na

dS m-1 ----------------------------------------  g L-1  ----------------------------------------

5,27 7,66
16,5

1
9,14 1,56 1,30 1,76 0,56 0,76 0,32 0,69 0,22 0,26

pH em CaCl2; CE – Condutividade elétrica; MO – Matéria orgânica; CO – Carbono orgânico.

Nos tratamentos com reposição hídrica, foi utilizado o método de irrigação localizada

por gotejamento modelo Amanco Gotejador FT, pressão de serviço de 1,0 bar, vazão nominal

de 4,0 L h-1 e espaçamento entre gotejadores de 0,6 m. Para garantir maior uniformidade e

eficiência do sistema de irrigação, foi instalado uma válvula reguladora de pressão, modelo

PRLG-15, e um manômetro. 

A irrigação foi conduzida com base na evapotranspiração de referência (ETo), calculada

diariamente por  meio do método de  Penman Monteith  (ALLEN et  al.,  1998)  e  os  dados

meteorológicos obtidos através da estação automática, modelo Davis Vantage Pro2. A tabela 2

apresenta as características químicas da água usada para irrigação.

Tabela 2. Características químicas da água usada para irrigação
CE HCO3 NO3 SO4 Cloretos Ca Mg K Na RAS

dS m-1 ---------------------------------------  mg L-1  ------------------------------------
0,36 452,8 0,088 9,159 3,107 65,219 11,232 1,138 14,3 0,43

CE - Condutividade elétrica; RAS - Razão de adsorção de sódio

Os dados de altura e índice de área foliar (IAF) foram obtidos aos 80 dias após corte de

uniformização.  A altura foi  obtida por  meio de régua graduada,  sendo que,  cinco plantas

dentro da área útil de cada parcela foram medidas. O IAF foi obtido por meio da relação entre

massa seca de duas folhas, sua área e a massa seca total das folhas. Foi utilizado o software

Image Pro Plus® para se obter a área das duas folhas.
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Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F ao nível de

5%  de  probabilidade,  e  em  casos  de  significância,  foi  realizada  a  análise  de  regressão

polinomial  quadrática  para  os  níveis  de  adubação,  utilizando-se  os  programas  estatísticos

Sigmaplot versão 12.0 e R-plus® 3.2.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A altura  das  plantas  foi  influenciada  significativamente  pelos  fatores  adubação  e

irrigação (p < 0,05), mas não se verificou a existência de interação entre eles. Constatou-se

que o aumento das doses de biofertilizante bovino promoveu ganho em altura das plantas nos

dois regimes hídricos, irrigado e sequeiro (Figura 1).

Esse comportamento pode ser justificado pelo fato dos fertilizantes orgânicos, além de

ser  uma  fonte  completa  de  nutrientes,  fornecem matéria  orgânica  ao  solo,  representando

melhoria  em  atributos  físicos,  químicos  e  biológicos  (NOVAIS  et  al.,  2007).  A matéria

orgânica  melhora a  agregação do solo,  aumentando a  porosidade,  aeração,  capacidade  de

retenção  e  a  infiltração  de  água  no  solo,  bem  como  a  disponibilização  de  nutrientes,  a

capacidade de retenção de cátions e a complexação de micronutrientes (ABREU JUNIOR et

al., 2001).

Figura  1.  Altura  de  plantas  de  T.  diversifolia,  adubadas  com  biofertilizante  bovino  em
sequeiro e irrigado

O IAF foi influenciado significativamente apenas pelo fator irrigação (p < 0,05), sendo

que,  os  tratamentos  irrigados  apresentaram  em  média  área  foliar  187%  superior  aos

tratamentos cultivados em regime de sequeiro (Figura 2).

A  redução  no  crescimento  e  desenvolvimento  pode  ser  considerada  um

comportamento natural  das plantas contra  o déficit  hídrico.  A falta de água disponível às
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plantas promove diminuição do turgor das células, provocando menor expansão foliar (TAIZ

& ZEIGER, 2009).

Além disso, a baixa disponibilidade de água provoca o fechamento dos estômatos, o

que ocasiona em menor captação de CO2, diminuindo sua concentração no mesofilo foliar,

reduzindo a eficiência fotossintética e aumentando a fotorrespiração (TAIZ; ZAIGER 2009).

Esse processo causa uma perda de CO2 fixado, o que compromete o crescimento das plantas.

A condutância estomática, taxa fotossintética e transpiração da cana-de-açúcar foi reduzida

quando submetida ao déficit hídrico (GONÇALVES et al., 2010).

Figura 2. IAF da T. diversofolia irrigada e em sequeiro.

CONCLUSÕES

A adubação com biofertilizante e a irrigação aumentam o crescimento e a área foliar de

Tithonia diversifolia.
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