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Os dejetos de suínos em função de suas características químicas, tem um alto
potencial fertilizante, podendo substituir em parte ou totalmente a adubação química e
contribuir significativamente para o aumento da produtividade das culturas e a redução
dos custos de produção.

Para a definição dos sistemas de manejo, armazenamento e reciclagem dos
dejetos suínos na própria unidade produtora, é fundamental conhecer-se a constituição
química e biológica  do material e as transformações  que ocorrem na esterqueira e no
solo.

Normalmente, os dejetos líquidos apresentam um alto teor de água, oriunda de
perdas nos bebedouros e entrada de água da chuva. Para obter um esterco de melhor
qualidade é necessário que o produtor procure reduzir ao máximo o desperdício de
água nos seus sistemas de produção e evite a entrada da água da chuva nos sistemas
de coleta e armazenamento dos dejetos.

Dependendo do sistema de criação adotado, o esterco de suínos pode ser
armazenado na forma líquida ou sólida. A decomposição dos compostos orgânicos no
depósito de armazenamento nesse caso ocorre na presença de oxigênio (tratamento
aeróbio) ou na sua ausência (tratamento anaeróbio). Normalmente, o processo aeróbio
é fundamental para a estabilização de estercos sólidos, enquanto que o processo
anaeróbio presta-se mais para estercos líquidos.

Em função dos atuais sistemas de produção de suínos utilizados o
armazenamento dos dejetos é feito na forma líquida e, por isso, o processo mais
importante para estabilização do liquame, é a fermentação anaeróbia. Para
armazenamento e estabilização do material, são normalmente usadas esterqueiras
convencionais, “bioesterqueiras” de dupla câmara, com alimentação e descarga
contínua, e lagoas de estabilização.

Outro sistema de manejo dos dejetos a utilização de cama nas pocilgas e a sua
compostagem  no próprio local de sua produção. Nesse caso o processo de
fermentação ocorre na presença de oxigênio - aeróbico.

Dejetos sólidos e líquidos mais densos podem ser aplicados com tanques de
distribuição acoplados ao trator, dejetos mais líquidos, com maior teor de água,
dependendo da distância do depósito até o local de sua utilização, devem ser aplicados
preferencialmente,  por sistemas de aspersão com motobomba.

QUALIDADE FERTILIZANTE DOS DEJETOS SUÍNOS

Um diagnóstico realizado em 120 esterqueiras da região Oeste Catarinense
mostrou que existe uma grande variação no teor de nutrientes e na qualidade fertilizante
nos dejetos suínos armazenados.
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Grande parte das amostras coletadas apresentou um alto teor de água e um baixo
teor de nutrientes NPK, bastante inferior ao desejado para uma utilização econômica
desse fertilizante.

O principal problema detectado nos sistemas de manejo dos dejetos na maioria
das propriedades, foi o grande desperdício de água na criação, acarretando um escor-
rimento quase que contínuo de água para o depósito de armazenamento e propiciando
uma grande diluição do esterco armazenado.

Aproximadamente metade das amostras coletadas apresentou menos de 2% de
matéria seca, fazendo com que a média final de todas as amostras analisadas ficasse
em 3%  (Figura 1), valor bastante abaixo do padrão de 6% de matéria seca,
normalmente apresentado por um dejeto líquido com boa qualidade fertilizante.

Figura 1 - Distribuição relativa de freqüências das amostras de dejetos suínos quanto
ao teor de matéria seca. FONTE: SCHERER et al., 1995.

No geral, as amostras com baixo teor de matéria seca também apresentam uma
baixa concentração de nutrientes. A distribuição de freqüência  do teor de nutrientes
NPK das amostras, apresentada na Figura 2, mostra que há uma maior quantidade de
amostras fazendo parte das classes com baixo teor de nutrientes. Aproximadamente
27% das amostras sequer chegam a ter 3 kg de nutrientes por metro volumétrico. Nesse
caso o produtor está armazenando mais água do que dejetos. O valor médio de 6,83 kg
de nutrientes por metro volumétrico (soma dos valores médios de 2,92 kg de N, 2,37 kg
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de P2O5 e 1,54 kg de K2O) é relativamente baixo, quando comparada aos valores máxi-
mos alcançados, que chegaram a mais de 15 kg de nutrientes por metro volumétrico.

Figura 2 - Distribuição relativa de freqüências das amostras de dejetos suínos
 quanto ao teor de nutrientes. FONTE: SCHERER et al., 1995.

Quando se destina ao uso como fertilizante, a redução da quantidade de água nos
dejetos é fundamental, pois a concentração de nutrientes do esterco está diretamente
relacionada com o teor de matéria orgânica. Um aumento na quantidade de água no
esterco significa um aumento no custo final da adubação. Quanto maior for a
quantidade de água nos dejetos, maiores serão os custos de armazenamento,
transporte e aplicação por unidade de nutriente.

Como existe uma estreita relação entre concentração de nutrientes e o teor de
matéria seca no esterco, o produtor poderá pela determinação dessa variável obter uma
boa estimativa da qualidade fertilizante do dejeto armazenado. O teor de matéria
orgânica (massa seca) pode ser facilmente determinado a nível de propriedade. Para
isso o produtor deverá coletar uma amostra de esterco e fazer a pesagem do material
antes e após sua secagem ao sol ou em estufa. Por diferença de peso, obtém-se o teor
de umidade e de matéria seca da amostra.

Outra alternativa, mais  rápida de ser executada, é a determinação da densidade
do liquame (esterco líquido), que está diretamente relacionado com o teor de massa
seca e de nutrientes no esterco. Um estudo realizado no laboratório do Cepaf com
amostras de esterco da Região Oeste indicou uma boa precisão do método.

A determinação da densidade de uma amostra de esterco líquido é um
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procedimento fácil e rápido.
O primeiro passo e, talvez, o mais importante, é obter uma amostra representativa

do volume total de dejetos armazenado. Para isso, torna-se necessário antes da coleta
fazer uma perfeita homogeneização do material armazenado, coletando a seguir uma
ou mais amostras representativas para análise.

Após a retirada da amostra da esterqueira e antes de ser colocada no frasco de
leitura ela deverá ser bem homogeneizada. O densímetro com escala de 1000 a 1100
g/l deve, então, ser imerso no líquido. Observar até onde o densímetro imerge e anotar
o valor da escala. Com a tabela de conversão, pode-se determinar o percentual de
sólidos e teor de nutrientes nele contidos (Tabela 1).

Tabela 1 -  Estimativa dos teores de matéria seca(MS), N-total, P2O5-total, K2O-total, N-mineral e
        P2O5-mineral no esterco líquido de suínos, em função da sua densidade*.
Densidade MS N-t P2O5-t K2O-t N-m P2O5-m

kg/m3 %  .  . . . . . . . kg/m3 . . . . . . . . . .
1002 - 0,68 0,22 0,63 0,63 0,19
1004 0,27 0,98 0,52 0,75 0,78 0,27
1006 0,72 1,29 0,83 0,88 0,94 0,36
1008 1,17 1,60 1,14 1,00 1,09 0,44
1010 1,63 1,91 1,45 1,13 1,25 0,53
1012 2,09 2,21 1,75 1,25 1,40 0,61
1014 2,54 2,52 2,06 1,38 1,56 0,69
1016 3,00 2,83 2,37 1,50 1,71 0,78
1018 3,46 3,13 2,68 1,63 1,87 0,86
1020 3,91 3,44 2,99 1,75 2,02 0,95
1022 4,37 3,75 3,29 1,88 2,18 1,03
1024 4,82 4,06 3,60 2,00 2,33 1,12
1026 5,28 4,36 3,91 2,13 2,49 1,20
1028 5,74 4,67 4,22 2,25 2,64 1,29
1030 6,19 4,98 4,53 2,38 2,80 1,37
1032 6,65 5,28 4,84 2,50 2,95 1,46
1034 7,10 5,59 5,14 2,63 3,11 1,54
1036 7,56 5,90 5,45 2,75 3,26 1,62
1038 8,02 6,21 5,76 2,88 3,42 1,71
1040 8,47 6,51 6,05 3,00 3,57 1,79
1042 8,97 6,82 6,38 3,13 3,73 1,88
1044 9,39 7,13 6,68 3,25 3,88 1,96
1046 9,84 7,43 6,97 3,38 4,04 2,05
1048 10,30 7,74 7,27 3,50 4,19 2,13
1050 10,75 8,05 7,58 3,63 4,35 2,22
1052 11,21 8,36 7,89 3,75 4,50 2,30
1054 11,67 8,66 8,19 3,88 4,66 2,39
1056 12,12 8,97 8,50 4,00 4,81 2,47
1058 12,58 9,28 8,81 4,13 4,97 2,56
1060 13,03 9,59 9,12 4,25 5,12 2,64

* Densímetro (aerômetro) ARBA com valores entre 1000 a 1100 kg/m3. #  Calibrado para amostras com
temperatura ente 15 e 20oC. FONTE: SCHERER et al., 1995.
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A determinação do teor de matéria seca nos dejetos líquidos também fornece uma
boa estimativa do teor de micronutrientes. As equações  da Tabela  2 permitem estimar
com uma boa margem de segurança os teores desses nutrientes, com base no teor de
matéria seca dos dejetos, que poderá ser facilmente obtido pelo método do densímetro
(SCHERER et al, 1995).

Em torno de 2/3 do nitrogênio dos dejetos líquidos (esterco + urina) está na forma
amoniacal, isto é, numa forma prontamente assimilável pelas plantas. Cabe lembrar,
entretanto, que a fração N-amoniacal também é facilmente perdida por volatilização de
amônia, quando não forem tomados os devidos cuidados por ocasião da aspersão do
adubo na lavoura. Altas temperaturas, vento e pH elevado do dejeto e do solo
favorecem a volatilização de amônia e a perda desse nutriente.

Tabela 2 - Equações de regressão simples e coeficientes de determinação, entre os principais
  micronutrientes(Y), em mg/l, e o teor de matéria seca no ELS(X), em percentagem(%).

Elemento (X) Equação de regressão           Coeficiente (R2)
Boro (B) Y= 1.138 + 0.2733X 0.68
Cobre (Cu) Y= 2.952 + 2.0245X 0.67
Ferro (Fe) Y= 68.05 + 87.646X 0.64
Manganês (Mn) Y= 10.14 + 3.8461X 0.61
Zinco (Zn) Y= 7.162 + 7.2637X + 0.1871X2 0.74
FONTE: SCHERER, E.E., 1997.

No solo a forma amoniacal passa rapidamente para nitrato, ambas as formas são
absorvidas pelas plantas, porém na forma de nitrato o nitrogênio é mais facilmente
lixiviado pelas águas da chuva. Em conseqüência disso, parte do nitrogênio aplicado na
adubação em anos bastante chuvosos é  perdido para as camadas mais profundas do
solo ou mesmo para as águas superficiais e subterrâneas.

Apenas 1/3 do nitrogênio dos dejetos suínos líquidos encontra-se numa forma
mais estável e menos sujeito a perdas por volatilização e lixiviação no solo. Por outro
lado, a maior parte do fósforo dos dejetos suínos está na forma orgânica e necessita ser
mineralisada para ficar disponível às plantas. O potássio presente nos dejetos, pelas
características do elemento, está prontamente disponível às plantas, logo após sua
aplicação. Portanto o esterco líquido, considerado por alguns como um adubo orgânico,
está mais para um organomineral com boa solubilidade de nutrientes. 

O nitrogênio por ser o elemento mais móvel no solo e sofrer uma série de
transformações por parte de microorganismos, deve receber uma maior atenção quando
da utilização de dejetos na adubação. Quando este nutriente for utilizado de forma
imprópria na adubação, grande parte do elemento pode parar nas águas de drenagem
e constituir-se em um foco de poluição ambiental. Porém, estas perdas não estão
atreladas unicamente à utilização de esterco na adubação. Também os adubos
minerais são fontes potenciais de poluição, quando forem inadequadamente utilizados.
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RESPOSTA DAS CULTURAS

A Tabela 3 mostra os resultados de um experimento de adubação com esterco de
suínos e outras fontes de adubo nitrogenado utilizados na cultura do milho, no sistema
plantio direto. Os dados de produção da cultura mostram a boa performance do esterco
de suínos na adubação do milho e também que não há grandes diferenças em
eficiência entre as fontes de adubo avaliadas. Desta forma, o produtor poderá utilizar a
fonte mais barata e/ou disponível em sua propriedade.

Tabela 3 - Efeito de 120 kg/ha de N aplicado em duas épocas (40 kg/ha de N no plantio e o restante
em cobertura e todo N no plantio). Resultados de quatro safras de milho no sistema
plantio direto. EPAGRI/CPPP, Chapecó, 2000.

Anos de cultivo
Época Fonte 96/97 97/98 998/99 99/00

     _____________  Produção (t/ha) ________________

Uréia 5,6ab 5,5a 4,5a 8,3ab
Plantio e Nitrato de Amônio 5,9a 6,5a 4,5a 8,7ab
cobertura Sulfato de Amônio 5,9a 6,0a 4,7a 8,0b

Esterco de Suínos 4,3b 4,9a 3,9a 9,3a

Média 5,4A 5,7A 4,4A 8,6A
Uréia 5,0a 5,2a 4,6a 8,2ab

Todo adubo Nitrato de Amônio 5,5a 5,2a 4,3a 8,3ab
no plantio Sulfato de Amônio 6,1a 4,8a 4,7a 7,9b

Esterco de Suínos 5,4a 5,4a 4,6a 9,2a
Média 5,5A 5,2A 4,6A 8,5A
Testemunha 2,9 2,2 1,1 6,7

C.V. % 8,4 11,7 10,9 8,2
Médias seguidas de mesmas letras minúsculas para fontes e maiúsculas para épocas dentro de cada coluna,
não diferem estatisticamente pelo teste de Duncan 5%.
FONTE: SCHERER, E.E., 2000.

O fósforo e o potássio, outros dois macronutrientes essenciais às plantas, são
menos móveis no solo e, por isso, menos sujeitos a perdas do que o nitrogênio. O
fósforo é praticamente imóvel e acumula na camada superficial do solo; o potássio
apresenta uma maior mobilidade, porém também acumula nas camadas superficiais
do solo. ambos os elementos são fortemente fixados e adsorvidos pelas partículas
do solo e, por conseguinte, estão presentes em baixas concentrações nas águas de
drenagem. Por isso, não constituem maiores fontes de contaminação dos
mananciais de água. Também os micronutrientes zinco e cobre, presentes em
menores concentrações do que os macronutrientes, também acumulam nas
camadas superficiais do solo.

Este aumento na disponibilidade de elementos nas camadas superficiais do
solo não constitui um problema imediato, porém, a longo prazo, poderá resultar em
desequilíbrios nutricionais nas plantas. Por isso, deve haver uma maior
preocupação em reduzir ao máximo a entrada desses elementos na alimentação
animal.

Em resumo pode se dizer que a melhoria da fertilidade do solo e o aumento da
produtividade das culturas não devem ser os únicos objetivos dos programas de
reciclagem de estercos e resíduos agroindustriais na agricultura, entre outros
devem ser incluídos a proteção ambiental do solo e dos recursos hídricos.



97

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ESTERCOS NA ADUBAÇÃO

Na recomendação de adubos orgânicos deve levar-se em consideração a
fertilidade do solo, a qualidade do adubo, os índices de eficiência de cada nutriente
aplicado via esterco e as necessidades de cada cultura.

Para isso, o produtor deverá realizar análises periódicas do solo, determinar a
quantidade de nutrientes no esterco (Tabela 4) e, em função dos índices de
eficiência de cada nutriente encontrado na Tabela 5, calcular as quantidades de
adubo para cada cultura ou sistema de cultivo.

Tabela 4 - Concentração média de C, N, P2O5, K2O, Ca, Mg e teor de matéria seca no esterco de
suínos sólido e líquido1.

Material
orgânico

C-org. N.N P2O5 K2O Ca Mg Matéria seca
%

Esterco de
suínos sólido - 
(% m/m)

20 2.1 2.8 2.9 2.8 0.8 25

Esterco líquido
de suínos -
kg/m3

2.8 2.4 1.5 2.0 0.8 3.0

1 Concentração calculada com base em material seco em estufa a 65 oC.
  m/m = relação massa/massa no esterco sólido e m/v = relação massa/volume no esterco líquido.
FONTE: Boletim Técnico da Comissão de Fertilidade do Solo - SBCS/NRS, adaptado.

Tabela 5 - Índices de eficiência de liberação dos nutrientes no solo, aplicados na adubação orgânica
em cultivos sucessivos. (Valores médios de diferentes fontes).

Nutriente1 Tipo d e resíduo ---------------- Índ ice de eficiência--------------------
1.o  cultivo 2.o  cultivo 3.o  cultivo

N Sólido 0.5 0.2 0.1
Líquido 0.8 - -

P2O5 Sólido 0.6 0.3 0.1
Líquido 0.8 0.2 -

K2Ol Sólido 1.0 - -
Líquido 1.0 - -

1 nutrientes totais (mineral + orgânico).
FONTE: Boletim Técnico da Comissão de Fertilidade do Solo - SBCS/NRS.

Os índices de eficiência  da Tabela 5 representam o percentual médio de
transformação da quantidade total dos nutrientes contidos no adubo orgânico sólido
ou líquido, que fica disponível nos três primeiros cultivos após a aplicação do
adubo. Aqui cabe uma explicação. Estes índices foram definidos a campo,
comparando a eficiência dos nutrientes do esterco em relação ao efeito dos adubos
minerais solúveis, prontamente disponíveis às plantas.
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Em média,  50% do nitrogênio, 60% do fósforo e 100%  do potássio dos
resíduos sólidos e 80% do nitrogênio, 80% do fósforo e 100% do potássio dos
estercos líquidos ficam disponíveis para as plantas no primeiro cultivo. Outros 20%
do nitrog6enio e 30% do fósforo dos resíduos sólidos e 20% do fósforo dos resíduos
líquidos ficam disponíveis para as plantas no segundo cultivo. Os resíduos sólidos,
com uma menor taxa de mineralização, ainda, são capazes de liberar 10% do
nitrogênio e do fósforo para as plantas no terceiro cultivo.

O potássio aplicado com o adubo orgânico comporta-se como mineral desde a
aplicação, uma vez que ele não faz parte de nenhum composto orgânico estável;
portanto, não precisa sofrer a ação dos microorganismos.

A partir do terceiro cultivo, a quase totalidade dos nutrientes aplicados na
forma orgânica já se encontra mineralizada e a quantidade disponível para as
plantas nesse cultivo dependerá da taxa de mineralização do húmus e dos fatores
que afetam o efeito residual de cada nutriente no solo.

Dificilmente as necessidades nutricionais de uma determinada cultura serão
supridas de forma equilibrada somente com a utilização de materiais orgânicos, pois
a concentração de N, de P205 e de K20 neles existente difere, na maioria das vezes,
das relações comumente requeridas.  Nesse caso o produtor poderá fazer uso de
adubos minerais para complementar os nutrientes que faltam, ou utilizar uma
quantidade de adubo orgânico acima das necessidades da cultura, aumentando a
disponibilidade de alguns nutrientes no solo, possíveis de serem aproveitados pelas
plantas nos cultivos subseqüentes.

Para a utilização racional do adubo orgânico, de forma econômica e sem
maiores prejuízos ambientais,  recomenda-se dar maior atenção ao nitrogênio, que
é o elemento mais móvel e com maiores transformações no solo. Devemos evitar a
adição de nitrogênio em quantidades superiores às necessidades da cultura, pois o
excedente poderá ser facilmente lixiviado pela águas de drenagem.

Os nutrientes com menor mobilidade no solo, como é o caso do fósforo,
potássio e zinco, requerem uma menor atenção ambiental, pois não são lixiviados
com tanta facilidade. Porém, para se evitar o acúmulo desses nutrientes no solo e o
aumento gradual de sua disponibilidade às plantas, que poderá resultar em futuros
desequilíbrios nutricionais, recomenda-se fazer análises periódicas do solo e
monitorar o acúmulo e/ou percolação dos elementos no perfil do solo.

Para culturas altamente exigentes em nitrogênio, como é o caso do milho,
sugere-se tomar por base este nutriente para a definição de quantidades máximas
de adubo a aplicar na semeadura e fazer uma suplementação com adubo químico
(uréia-nitrato de amônio) em cobertura, caso necessário.

Na utilização de adubos orgânicos para o fornecimento de diversos nutrientes
deve-se considerar, além da exigência das plantas, a concentração dos nutrientes
nos materiais, a umidade e os índices de eficiência de liberação de cada  nutriente.

Não é recomendável a utilização de resíduos orgânicos ricos em N na
adubação de leguminosas, que normalmente apresentam uma boa capacidade de
fixar este nutriente simbióticamente. Num sistema de rotação de culturas, é
preferível a utilização de maiores quantidades de adubo orgânico no cultivo de
cereais e cultivar a leguminosa em sucessão, visando o aproveitamento do adubo
residual.
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CÁLCULO DAS QUANTIDADES DE NUTRIENTES APLICADAS COM A
UTILIZAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS

Para os materiais sólidos da Tabela 4, excluindo o caso dos estercos líquidos,
as quantidades efetivas de concentração de N, de P205 e de K20  podem ser
calculadas conforme segue:

X = A x B/100 x C/100 x D
onde X é a quantidade do nutriente, em kg/ha; A é a quantidade do produto a
aplicar, em kg/ha; B é teor de matéria seca do produto, em percentagem; C é a
concentração do nutriente na matéria seca, em percentagem; e D é o índice de
eficiência de liberação dos nutrientes indicado nas Tabela 5, aplicável conforme o
cultivo (1o, 2o e 3o). Os valores correspondentes à concentração de nutrientes,
apresentados na Tabela 4 são válidos como referência, na Impossibilidade de se
dispor da análise do material.

Para o caso dos estercos líquidos, a quantidade a aplicar pode ser calculada
pela seguinte equação:

X = A x B x C,

sendo X a quantidade de nutriente aplicadas em kg/ha; A Indica a quantidade do
produto a utilizar, em m3/ha; B refere-se à concentração do nutriente no produto, em
kg/m3; e C corresponde ao índice de eficiência de liberação dos nutrientes para as
plantas numa seqüência de três cultivos.

Para fins de exercício, considerou-se uma recomendação de adubação com
utilização de esterco de suínos sólido, aplicada para um sistema de cultivo com
milho (1o cultivo), trigo (2o cultivo) e soja (3o cultivo). Para calcular a quantidade de
adubo orgânico necessário considerou-se, como exemplo, um solo com baixa
disponibilidade de fósforo e de potássio e com teor de matéria orgânica entre 3,6 e
4,5 %. Para essa condição de fertilidade do solo, as necessidades de adubação, de
acordo com as tabelas de cada cultura, seriam as seguintes:  120, 50 e 0  kg/ha  de
N, 70, 65 e 60 kg/ha de P2O5 e 70, 60 e 90 kg/ha de K2O para as culturas de milho,
trigo e soja em primeiro, segundo e terceiro cultivos, respectivamente.

Em se tratando de uma sucessão de duas gramíneas (milho-trigo), altamente
responsivas à adubação nitrogenada e/ou esterco, e uma leguminosa (soja), capaz
de fixar todo nitrogênio necessário via simbiose, o produtor pode optar pela
utilização de esterco na adubação das culturas de milho e trigo e fertilizante mineral
na implantação da cultura da soja.

Para definir a quantidade de adubo orgânico necessária para o suprimento de
nutrientes para as culturas de milho e trigo, fixou-se para fins de cálculo o
nitrogênio, que será totalmente suprido pela esterco suíno. A seguir é apresentado
o cálculo da quantidade de esterco que deverá ser utilizada nos dois primeiros
cultivos: 

Primeiro cultivo (milho):N necessário = A x  B/00 x C/100 x D
 120 kg de N/ha =  A x  25/100 x 2.1/100 x 0.5
--------------

�
A= 45,7 t/ha de esterco sólido.

Esta mesma quantidade de adubo orgânico (45,7 t/ha) fornece no primeiro
cultivo 192 Kg de  P2O5  e  331 kg de K2O e  48 N e 96 Kg de P2O5  para o segundo
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cultivo (trigo) e, ainda, 24 kg de N e 32 kg de P2O5  para o terceiro cultivo (soja).

Segundo cultivo (trigo): 50 Kg N = A x 25/100 x 2.1/100 x 0.5 
--------- �   A= 19.048 kg de esterco sólido

Esta quantidade de esterco de suínos (19,0 t/ha) fornece também 80 kg de
P2O5   e 138 kg para o trigo e mais 40 kg de P2O5 e 20 kg de N para a cultura da soja
(3o cultivo).

Como exercício o cálculo foi válido.
Porém, não é para um sistema de 3 culturas em sucessão: milho/trigo/soja.
Isto porque existe um efeito residual da adubação do primeiro cultivo que

deverá ser considerado, quando do cálculo das necessidades de adubo para o trigo
(segundo cultivo).

O efeito residual do fósforo e potássio no solo  permanece por vários cultivos e
depende do histórico da área e das condições climáticas do ano (chuva e
lixiviação), há também um efeito residual (mineralização) para nitrogênio.

Com base nos cálculos da adubação do primeiro cultivo (milho) pode se
afirmar que existe uma sobra de 122 Kg de P2O5  261 Kg de K2O = diferença entre
as necessidades da cultura e a disponibilização de nutrientes pela adubação
orgânica do primeiro ano e, ainda, 48 kg de N e 96 Kg de P2O5  

disponibilizados/mineralizados durante o segundo cultivo. Quantidade de nutrientes
quase suficiente para atender a demanda da cultura do trigo. A diferença de 2 kg de
N/ha (50N necessário - 48N disponibilizado) pode ser suprido via adubação
química, caso necessário.

Na soma dos três cultivos milho/trigo/soja seriam necessários 170 kg/ha de N,
195 kg /ha de P2O5  e 220 kg /ha K2O  Quantidades integralmente supridas pela
aplicação de 49,5 t/ha de esterco de suínos.

Senão vejamos: a aplicação de 45,7 t/ha de esterco de suínos disponibiliza
120 kg de N, 192 kg de P2O5 e 331 kg de K2O, no primeiro cultivo; 48 kg de N, 96 kg
de P2O5 no segundo cultivo; e 24 kg de N e 32 kg de P2O5, no terceiro cultivo.
Portanto, a soja poderá ser semeada sem adubação, somente no efeito residual da
adubação realizada no primeiro cultivo.

Outra alternativa para um suprimento mais adequado e equilibrado de
nutrientes para o sistema milho/trigo/soja e com um melhor aproveitamento do
nitrogênio da adubação,  seria a utilização de uma menor quantidade de adubo
orgânico no primeiro cultivo e fazer uma suplementação com adubo nitrogenado
(adubação de cobertura) para o milho e o trigo.

Com a aplicação de maiores quantidades de esterco, os nutrientes com maior
efeito residual acumulam nas camadas superficiais do solo. Estas diferenças
superiores às indicadas nas tabelas de recomendação para a cultura, devem ser
compensadas nos cultivos seqüentes. Desta forma, o produtor terá todos
instrumentos para utilizar eficientemente os diversos insumos disponíveis na
propriedade dentro de um determinado sistema de cultivo, não somente visando o
suprimento de nutrientes, mas também reduzir prováveis impactos ambientais. Para
isso é fundamental contar-se com um histórico detalhado de cada área de sua
propriedade.
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