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RESUMO:  Estudos  sobre  a  utilização  da  Tithonia  diversifolia  (Hemsl.)  A.  Gray  na

alimentação animal são muito incipientes, porém a rusticidade, o valor nutricional, a aceitação

pelos  animais  e  o  rendimento  de  biomassa  caracteriza  a  planta  como  uma  alternativa

promissora para aliviar a escassez de alimentos em algumas regiões. O presente trabalho, que

foi desenvolvido no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, campus Montes Claros, MG,

teve  como  objetivo  avaliar  os  efeitos  de  diferentes  doses  de  biofertilizante  bovino  e  da

irrigação  na  produtividade  da  T.  diversifolia e  nas  características  químicas  do  solo.  Foi

empregado esquema fatorial 5 x 2, sendo cinco diferentes doses de biofertilizante bovino (0,

50, 100, 150 e 200% da dose recomendada) combinado com lâmina de irrigação de 100% da

ETo  e  sequeiro.  Plantas  de  T.  diversifolia irrigadas  apresentaram  os  maiores  valores  de

produtividade de massa seca total,  de folhas e de colmo com valores superiores  a 300%,

quando comparado com os tratamentos em sequeiro.  As plantas T. diversifolia apresentaram

ganhos  médios  de  MST,  MSFT e  MSCT de  178,  149  e  206%,  respectivamente,  quando

comparado os tratamentos com maior dose de biofertilizante bovino e os sem adubação.

PALAVRAS-CHAVE: irrigação localizada por gotejamento, sequeiro, adubação orgânica.

YIELD OF Tithonia diversifolia SUBMITTED TO DOSES OF BOVINE

BIOFERTILIZER IN PRESENCE AND ABSENCE OF IRRIGATION

SUMMMARY: Studies on the use of Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray in animal feed

are very incipient, but the hardiness, the nutritional value, the acceptance by the animals and

the biomass yield characterizes the plant as a promising alternative to alleviate shortages food

in some regions. This work, which was developed at the Institute of Agricultural Sciences of
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UFMG, in Montes Claros, MG, aimed to evaluate the effects of different doses of bovine bio-

fertilizer and irrigation productivity of T. diversifolia and chemical characteristics of the soil.

Was employed factorial 5 x 2, five different doses of bovine biofertilizer (0, 50, 100, 150 and

200% of the recommended dose) combined with water depth of 100% of ETo and dry.  T.

diversifolia irrigated plants showed the highest total dry mass productivity values, leaves and

stem with values exceeding 300% when compared with the treatment in upland. The plants T.

diversifolia showed average earnings  of  MST, MSFT and MSCT of  178,  149 and 206%,

respectively,  compared  treatments  with  higher  dose  of  bovine  biofertilizer  and  without

fertilization

KEWORDS: drip irrigation, dryland, organic fertilization.

INTRODUÇÃO

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray é um arbusto da família Asteraceae, originaria da

América Central e amplamente distribuída nas regiões tropicais. Também conhecida como

girassol mexicano, falso girassol, Wild Sunflower, Quil Amargo ((RIVERA et al., 2010), a T.

diversifolia apresenta potencial promissor para a alimentação animal.

Esse  arbusto  vem  sendo  objeto  de  algumas  pesquisas  que  com  propósito  de

recomendação da espécie como fonte alternativa de alimentos para ruminantes (OSUGA et

al., 2012), porcos (FASUYI & AFOLABI, 2013) e aves (MEDINA & CARREÑO, 1999). Os

resultados apresentados nessas pesquisas apontam a T. diversifolia como uma fonte alimentar

promissora, principalmente em locais em que essa planta é facilmente encontrada e adaptada,

como é o caso de diversos países tropicais.

Além do seu uso na alimentação animal, a T. diversifolia é utilizada como adubo verde,

cobertura  vegetal  do  solo  pelos  seus  efeitos  alelopáticos,  matéria-prima  para  a  indústria

farmacêutica, cerca viva e quebra vento, entre outros.

Apesar  do potencial  de  múltiplo  uso,  é  escasso o  conhecimento  cientifico  sobre os

aspectos agronômicos da  T. diversifolia. Recomendações sobre adubação, preparo do solo,

densidade de plantas, manejo, colheita e resposta a irrigação ainda são bastante escassos na

literatura. A água é um dos fatores mais importantes para a produção agrícola, principalmente

em  regiões  áridas  e  semiáridas,  pois  a  sua  falta  ou  excesso  afeta  significativamente  o

rendimento das culturas  (SILVA et  al.,  2011)  e o  aproveitamento dos  demais  recursos  de

crescimento.  Outro  fator  que  merece  destaque  é  o  uso  de  adubos  orgânicos  como,  por
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exemplo, o biofertilizante bovino, na redução do uso da água e no aumento da produtividade

das culturas (FREIRE et al., 2011). 

No  presente  estudo  avaliou-se  os  efeitos  de  doses  de  biofertilizante  bovino  e  da

irrigação no crescimento e desenvolvimento da Tithonia diversifolia.

MATERIAL E MÉTODOS

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

(ICA) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), campus Montes Claros, MG. Este

está localizado na latitude 16°40’49,88” S, longitude 43°50’22,36” O e altitude média de 650

m.

O clima da região é 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). 

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.  Tubos de polietileno foram distribuídos  em cada linha  de  plantio  e  nas

parcelas  com  reposição  hídrica  foram  instalados  botões  gotejadores  com  as  seguintes

características: 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. 
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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

A produtividade  foi  obtida  aos  80  dias  após  corte  de  uniformização  por  meio  da

pesagem total das plantas (cortadas a 40 cm do solo) presentes na área útil das respectivas

parcelas.  Em seguida,  as  folhas  e  os  colmos  de  cinco hastes,  que  caracterizavam bem a

parcela, foram pesadas e levadas à estufa de circulação forçada a 65 °C até peso constante

para determinação da massa de matéria seca. Os valores obtidos foram extrapolados para t ha -

1.

Os  resultados  de  produtividade  obtidos  na  colheita  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 Massa Seca Total  (MST),  Massa Seca Foliar  (MSFT) e  Massa Seca dos Colmos

(MSCT) foram influenciadas significativamente pelos fatores adubação (p<0,05) e irrigação

(p < 0,01), mas não se verificou a existência de interação entre eles. Os tratamentos irrigados

apresentaram MST, MSFT e MSCT, em média, 442, 303 e 588% superior aos tratamentos

cultivados em regime de sequeiro, respectivamente (Figura 1).

Os tratamentos irrigados apresentaram valores médios de MST, MSFT e MSCT de 9,30;

3,17 e 6,13 t ha-1 em corte único com 80 dias de crescimento no inverno, respectivamente.

A redução no crescimento e desenvolvimento pode ser considerada um comportamento

natural das plantas contra o déficit hídrico. A falta de água disponível às plantas promove

diminuição  do turgor  das  células,  provocando  menor  expansão  foliar  (TAIZ & ZEIGER,

2009).  Adicionalmente,  a  baixa  disponibilidade  de  água  no  solo  impede  o  bom

aproveitamento de nutrientes desse substrato. Entretanto no presente estudo não foi observado
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a  interação  dentre  os  fatores  irrigação  e  doses  de  biofertilizante,  demonstrando  que  a

disponibilidade de água no solo torna-se determinante e primária em relação à obtenção de

nutrientes.

Figura  1.  Massa Seca Total (MST), Massa Seca Foliar (MSFT) e Massa Seca dos Colmos
(MSCT) de plantas de T. diversifolia, em sequeiro e irrigado

Observou-se  comportamento  de  ganho  de  massa  seca  proporcional  ao  aumento  das

doses de biofertilizante bovino. As plantas  T. diversifolia  apresentaram ganhos médios de

MST,  MSFT  e  MSCT  de  178,  149  e  206%,  respectivamente,  quando  comparado  os

tratamentos com maior dose de biofertilizante bovino e os sem adubação (Figura 2).

Comportamento  semelhante  foi  observado  por  Soares  Filho  et  al.,  2015  que,  ao

analisarem  a  influência  do  biofertilizante  na  produção  de  forragem,  verificaram  que  o

aumento nas doses de biofertilizante proporcionou incremento gradativo na massa seca de

Cynodon dactylon cv. Tierra Verde, alcançando valor máximo de 3,78 g/vaso com a aplicação

da dose de 528 m3 ha-1.
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Figura 2. Massa Seca Total (MST), Massa Seca Foliar (MSFT) e Massa Seca dos Colmos 
(MSCT) de plantas de T. diversifolia, adubadas com biofertilizante bovino

CONCLUSÕES

Os maiores  valores  de  produtividade  de  massa  seca  de  Tithonia  diversifolia foram

obtidos nos tratamentos irrigados (100% da ETo) e adubados com a dose de 120 kg de N/há,

indicando a boa resposta da espécie a tecnificação de seu cultivo.
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