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Aos 53 DAS verificou- se que os FOMs proporcionaram o
aumento da altura e espessura do colmo das plantas de milho,
maiores valores de índice SPAD e área foliar quando
comparados à testemunha e desempenho similar ao
apresentado pelos tratamentos com fertilizante mineral (F7 e
F8).

Maiores valores de massa seca e fresca da parte aérea
quando comparados à testemunha. Houve maior acúmulo de
massa seca de raízes nos tratamentos com FOMs, exceto para o
tratamento F3.

Os FOMs promoveram acúmulo de N, P e K igual ao
observado para os fertilizantes minerais e superior àquele
encontrado na testemunha.

No solo, os tratamentos com FOMs F3 e F6 levaram ao
aumento da atividade da enzima β-glicosidase e os tratamentos
F1, F2 e F5 propiciaram a redução da acidez ativa.

Os fertilizantes à base de resíduo de celulose e turfa podem
substituir a fertilização mineral no crescimento inicial de plantas
de milho.

O desenvolvimento de fertilizantes que permitam a
minimização de perdas e a maximização das compensações
ambientais concorre como etapa chave para o atendimento à
demanda por produtos agrícolas e redução dos impactos
ambientais. Neste cenário, os fertilizantes organominerais
(FOMs) apresentam-se como alternativa promissora para
aumento da ecoeficiência dos sistemas agrícolas.

O presente trabalho avaliou, em casa de vegetação, o efeito
de diferentes fontes de composto orgânico (Composto orgânico
[CO] e duas fontes de turfa [Turfa1 e Turfa 2]) utilizadas na
elaboração de fertilizantes organominerais sobre o
características morfofisiológicas no crescimento inicial de
plantas de milho, os atributos químicos e a atividade biológica
no solo.

O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação na
Universidade Federal de Uberlândia, Campus Umuarama entre
16 de novembro de 2020 a 8 de janeiro de 2021.

Foi utilizado o delineamento experimental em blocos
casualizados com oito tratamentos (F1: FOM + CO + Turfa1; F2:
FOM + CO + Turfa2; F3: FOM + Turfa1; F4: FOM + Turfa2; F5:
FOM + Acadian®; F6: FOM + Bocachi®; F7: Fertilizante mineral;
F8: Fertilizante Kimberlit) e quatro repetições. Uma
testemunha, sem adição de fertilizantes foi adicionada ao
experimento.

Utilizou-se o resíduo da fabricação de celulose como fonte
de composto orgânico (CO) para produção dos fertilizantes
organominerais (CP Turbo®).

Aos 35 e 53 dias após a semeadura (DAS) foram avaliados a
altura de plantas (cm), diâmetro do colmo (mm), área foliar das
plantas (cm2 ), massa fresca de raiz e parte aérea (g), índice
SPAD e, aos 53 DAS após a coleta das plantas foram avaliados o
volume de raiz (cm3 ), massa seca de raiz e da parte aérea (g) e
os teores de macro e micronutrientes acumulados nos tecidos
foliares. Ainda aos 53 DAS amostras de solo foram coletadas
para avaliação dos teores de macro e micronutrientes e da
atividade das enzimas β-glicosidase, arilsulfatase e fosfatase
ácida.

UFU e AgroCP.

Os dados foram submetidos à análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de Scott-Knott.


