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INSERÇÃO DE PLANTAS DE COBERTURA VISANDO MANUTENÇÃO DA
CAPACIDADE PRODUTIVA DO SISTEMA PLANTIO DIRETO

RESUMO

Para a manutenção da qualidade do sistema plantio direto é fundamental planejar

as culturas que irão compor o sistema. Nesse contexto, a inserção de plantas de

cobertura tem um papel de destaque. O objetivo deste trabalho foi analisar a

influência das plantas de cobertura de inverno solteiras, consorciadas e em mix,

sobre a resistência do solo à penetração mecânica e na produtividade da cultura da

soja (Glycine max) em sucessão nas safras de 2020/2021 e 2021/2022.O

experimento foi realizado na estação agronômica da Uergs, localizada em Três

Vendas, Cachoeira do Sul, em delineamento experimental inteiramente casualizado

com quatro repetições e oito tratamentos: T1 - MIx 1: ervilhaca + centeio + nabo

Forrageiro + aveia preta; T2 – Mix 2: aveia ucraniana + cornichão/trevo-persa +

nabo forrageiro + centeio;T3 - Nf: nabo forrageiro;T4 - Ce: centeio;T5 - Au: aveia

ucraniana;T6 - E: ervilhaca; T7- Apm: aveia preta e T8 - Testemunha (Test): aveia

preta + azevém. Os resultados obtidos indicaram que as plantas de cobertura

possibilitam um elevado aporte de fitomassa com valores superiores a 7,5 Mg ha -1.

Baixa incidência de plantas espontâneas na cultura da soja principalmente nos

tratamentos com mix e nabo forrageiro. A resistência à penetração foi menor no ano

em sequência, demonstrando que o uso contínuo de plantas de cobertura trouxe

benefícios à estrutura do solo. E o rendimento da cultura da soja na safra 2020/2021

foi maior nos tratamentos com consórcio de aveia com azevém.

Palavras-chave: aporte de fitomassa, estrutura do solo, rendimento de culturas.



ABSTRACT

To maintain the quality of the no-tilage system, it is essential to plan the crops that

will compose the system. In this context, the insertion of cover plants has a

prominent role. The objective of this work was to analyze the influence of single,

intercropped and mixed winter cover crops on soil resistance to mechanical

penetration and on soybean (Glycine max) crop yield in succession in the 2020/2021

and 2021 seasons. /2022.The experiment was carried out at the agronomic station of

Uergs, located in Três Vendas, Cachoeira do Sul, in a completely randomized design

with four replications and eight treatments: T1 - MIx 1: vetch + rye + forage turnip +

black oat ; T2 – Mix 2: Ukrainian oat + gherkin/Persian clover + fodder radish + rye;

T3 - Nf: fodder radish; T4 - Ce: rye; T5 - Au: Ukrainian oat; T6 - E: vetch; T7- Apm:

black oat and T8 - Control (Test): black oat + ryegrass. The results obtained

indicated that the cover plants allow a high contribution of phytomass with values

  above 7.5 Mg ha -1. Low incidence of weeds in soybean, especially in treatments

with mix and forage radish. Penetration resistance was lower in the following year,

demonstrating that the continuous use of cover crops brought benefits to the soil

structure. And the yield of the soybean crop in the 2020/2021 crop was higher in the

treatments with intercropped oat with ryegrass.

Keywords: phytomass input, soil structure, crop yield.
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1. INTRODUÇÃO

A redução da capacidade produtiva das terras pode estar associada à

degradação das propriedades físicas do solo. Como alternativa para amenizar os

efeitos adversos do manejo do solo para a implantação de culturas, a semeadura

direta, em virtude do mínimo revolvimento do solo, preserva os agregados da

fragmentação mecânica dos implementos, mantém os resíduos vegetais na

superfície e reduz a erosão hídrica (BERTOL et al., 2014).

As plantas de cobertura atuam como protetoras do solo, evitando a erosão

lixiviação de nutrientes, aumentam a matéria orgânica, conservam e ciclam

nutrientes, fornecendo nutrientes aos microrganismos, reduzem a compactação,

promovem a capacidade de armazenamento de água, além de reduzir a amplitudes

térmica do solo, resultando em condições mais favoráveis ao desenvolvimento das

culturas. A variação de temperatura do solo interfere na atividade biológica, na

germinação de sementes, no crescimento radicular, na dinâmica da água no solo e

na absorção de íons. Atuam também no controle de plantas invasoras, em

decorrência do sombreamento e/ou efeito alelopático dos resíduos vegetais

(TEASDALE et al., 2006). Além disto, são utilizadas para pastoreio, produção de

grãos e sementes, silagem, feno e como fornecedor de cobertura vegetal para o

sistema de plantio direto (LAMAS, 2017).

Para se adquirir um bom sistema de plantio direto é importante fazer uma boa

escolha nas plantas de coberturas a serem utilizadas, para que estas beneficiem a

cultura sucessora. As plantas utilizadas para cobertura do solo devem ter uma boa

capacidade de produção de biomassa, de modo que cubra o solo por um período

de tempo relevante (FONSECA, 2017).

As principais famílias botânicas quando se trata de cobertura vegetal são as

gramíneas e as leguminosas, estas apresentam crescimento vegetativo vigoroso

tanto da parte aérea quanto do sistema radicular, o que facilita o crescimento de

raízes da cultura subsequente, pela formação de canais no solo que ajudam na

descompactação (WANG et al., 1986 apud OLIVEIRA, 2014).

De maneira geral, as leguminosas não produzem teor de matéria seca tão

grande quanto as gramíneas. Entretanto, as leguminosas se destacam pela

capacidade de, em associação com rizóbios do solo/inoculados, fixarem nitrogênio

(N2) atmosférico, reduzindo a necessidade de adubação nitrogenada nas culturas
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sucessivas (OLIVEIRA, 2014). Apesar dessas características das leguminosas, o

que representa uma vantagem, o seu uso no Sul do Brasil ainda é restrito,

relativamente às gramíneas, com destaque para a aveia. Isso ocorre pelo seu

maior custo de implantação, menor rendimento de matéria seca, desenvolvimento

inicial mais lento e rápida decomposição dos resíduos culturais (SILVA et al., 2006).

Visando a combinação dos benefícios proporcionados pelas diferentes famílias

vegetais, uma estratégia de manejo interessante é o cultivo de plantas de cobertura

em consórcio. Quando utilizado as gramíneas e leguminosas, em consórcio,

adicionam ao solo uma fitomassa com relação C/N intermediária àquelas das

culturas isoladas, proporcionando, simultaneamente, proteção prolongada do solo e

fornecimento de N à cultura em sucessão (ALMEIDA, 2009).

A cobertura consorciada proporciona maior rendimento de matéria seca e

maior acúmulo de nutrientes. Plantas gramíneas tendem a esgotar o N disponível

no solo, o que estimula a fixação biológica de N2 pelas leguminosas, a água e os

nutrientes do solo tendem a ser utilizados de maneira mais eficiente mediante a

exploração de diferentes volumes de solo por sistemas radiculares com diferentes

distribuições.

O uso de plantas de cobertura no plantio direto pode proporcionar melhorias

nas condições físicas, químicas e biológicas dos solos, tornando-as indispensáveis

para as culturas produtoras de grãos, principalmente onde não se tem irrigação e

ocorrem períodos de deficiência hídrica, pois essas propiciam que a umidade do

solo se mantenha por maior tempo, sem falar nos nutrientes que essas

disponibilizam para as culturas, diminuindo a necessidade e/ou quantidade de

aplicações de alguns nutrientes (FONSECA, 2017).

A soja é uma das principais culturas que se adaptam do sistema de plantio

direto (SPD) e tem recebido grande destaque no cenário mundial, assumindo o

status de oleaginosa mais cultivada no Brasil (FERREIRA; et al, 2015).

A soja produz em média de 4 a 5 Mg ha -1 ano-1 de biomassa, enquanto a

quantidade necessária de palhada para manter ou construir a estrutura de um solo

é de 8 a 12 Mg ha -1 ano -1, dependendo da temperatura e da pluviosidade de

cada região do país. (DENARDIN et al; 2014)

Este trabalho foi realizado com objetivo de analisar a influência das plantas de

cobertura de inverno solteiras, consorciadas e em mix, sobre as propriedades
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físicas do solo e sua influência na produtividade da cultura da soja (Glycine max)

em sucessão, nas safras de 2020/2021 e 2021/2022.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Grande parte dos produtores de grãos utilizam o SPD, esse sistema tem

sido utilizado como uma alternativa sustentável de manejo do solo, uma vezque

apresenta como fundamentos a mínima mobilização do solo, rotação de cultura e

manutenção do solo sempre coberto. Para se obter sucesso neste sistema é

necessário que os três fundamentos/bases do sistemas sejam contemplados pelo

produtor. Nesse aspecto as plantas de cobertura assumem um papel crucial, visto

que praticamente não temos uma cultura de inverno com grande potencial de

cultivo em nossa região, de modo que as plantas de cobertura podem contribuir

para a rotação de culturas, e ajudar na cobertura permanente dos solos. Segundo o

IBGE (2020) a área cultivada com culturas de verão no ano de 2020 era de

7.759.638 hectares, já a área cultivada com plantas anuais de inverno no mesmo

ano foi de 953.832 hectares, sendo assim possui uma área de 6.805.806, que pode

ser inserido as plantas de cobertura para o sucesso do sistema de plantio direto.

Entre os maiores problemas que comprometem a produção agrícola

destaca-se a degradação do solo com aumento da densidade do solo e da

resistência do solo à penetração, redução da porosidade e da taxa de infiltração de

água no solo, deformação morfológica de raízes e concentração de raízes na

camada superficial do solo, ocorrência de erosão, com arraste de nutrientes,

fertilizantes e corretivos pela enxurrada e prematura expressão de déficit hídrico,

por ocasião de pequenas estiagens (DENARDIN et al; 2014). Esse cenário é em

grande parte decorrente do modelo de produção predominante, o qual resume-se à

soja, no verão, e pousio, no inverno, com vegetação resultante da germinação

espontânea de aveia preta e/ou de azevém, diante desse modelo de produção a

degradação biológica, física e química do solo é evidente e progressiva

(DENARDIN et al; 2014)

A inclusão de plantas de cobertura no sistema, pode contribuir para

amenizar os problemas decorrentes do modelo de produção vigente, trazendo

benefícios como estabilidade de rendimento de grãos, a quebra de ciclo de pragas

e moléstias, a diminuição da infestação de plantas daninhas, a alternância na forma

de extração de nutrientes com uso de espécies com diferentes sistemas radiculares

e a manutenção ou melhoria das condições físicas do solo (MOREIRA et al., 2017;

REGO, 1994).
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A palhada deixada pelas plantas de cobertura sobre o solo, somada aos

resíduos das culturas comerciais, cria um ambiente favorável ao crescimento

vegetal e contribui para a estabilização da produção e para a recuperação ou

manutenção da qualidade do solo. (ALVARENGA et al.2001)

A cobertura do solo diminui as perdas de água por evaporação, devido à

barreira física formada e à redução da temperatura do solo, e por escoamento

superficial, em virtude do aumento da capacidade de infiltração de água associada

à proteção da superfície do solo contra o impacto da gota de chuva,o que também

evita a formação de crostas superficiais.( FRANCHINI,2009)

As plantas de cobertura trazem melhorias ao teor de matéria orgânica do

solo, relacionado à menor intensidade de revolvimento, melhora também a

estrutura do solo, favorecendo o desenvolvimento radicular da soja e assim,

aumentando o tamanho do reservatório de água disponível. Além disso, as

melhorias na estrutura do solo, aumentam a infiltração e retenção de água do solo,

favorecendo ainda os fluxos ascendentes de água das camadas mais profundas

até as camadas mais superficiais, onde se encontra a maior parte do sistema

radicular da soja.( FRANCHINI,2009)

Há necessidade de buscar de plantas de cobertura mais adaptadas aos

diferentes ambientes e que também se ajustam aos sistemas de rotação dos

produtores rurais. Deve-se escolher espécies adaptadas para as condições locais,

tomando como base o rápido crescimento e desenvolvimento e a suas produções

de fitomassa. Quanto mais rápido o estabelecimento, maior os benefícios físicos

advindos da cobertura na proteção do solo e na supressão de plantas

espontâneas. (ALVARENGA et al., 2001). Essas características têm grande

importância no sistema solo-planta por estarem relacionadas à ciclagem de

nutrientes, o que aumenta a disponibilidade para as plantas e melhora a eficiência

de uso dos fertilizantes (ALBUQUERQUE et al. 2013).

Segundo ALVARENGA, et al., (2001), pode-se considerar que 6 t ha¹ de

palhada sobre o solo seja uma quantidade adequada ao sistema de plantio direto,

com a qual consegue-se boa taxa de cobertura do solo. Entretanto depende da

espécie de planta, da região e das condições edafoclimáticas essa quantidade

pode variar bastante em função das facilidades ou dificuldades de produção de

fitomassa ou da taxa de decomposição.

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/browse?type=author&value=ALVARENGA%2C+R.+C.
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/browse?type=author&value=ALVARENGA%2C+R.+C.
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/browse?type=author&value=ALVARENGA%2C+R.+C.
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Os monocultivos como acontece em áreas irrigadas por pivô central, pode

ocasionar com o passar dos anos, queda na produtividade, e isso ocorre porque se

alteram as características do solo e as condições do ambiente se tornam propícias

à multiplicação de pragas e doenças, sendo assim, a maneira para se solucionar

ou atenuar esses problemas é a prática de rotação de culturas, a qual, pela

inclusão de espécies com sistema radicular vigoroso e pelos aportes diferenciados

de matéria seca, pode alterar as propriedades físicas e químicas do solo. (

SILVEIRA, STONE, 2003).

A rotação de culturas com plantas de cobertura, beneficia todo o sistema, e

garante a utilização mais sustentável em solos agricultáveis, a conservação dos

recursos naturais e aumenta a diversidade de espécies no sistema (SPERA et al.,

2006). Pela inclusão de espécies com sistema radicular agressivo e pelos aportes

diferenciados de matéria seca, também pode alterar as propriedades físicas do

solo, e a intensidade de alterações depende do período de cultivo, do número de

cultivos por números de cultivos por ano e das espécies cultivadas.( STONE,

SILVEIRA, 2001)

Compondo os princípios básicos do SPD, a ausência da rotação de cultura

acarretaria o surgimento de alterações de ordem química, física e biológica no solo,

podendo assim comprometer a estabilidade do sistema produtivo. Dentre as

alterações observadas se destacam: a diminuição da matéria orgânica, a

degradação da estrutura do solo; a intensificação dos processos erosivos; a

redução da atividade e diversidade biológica, aumento de pragas, doenças e

plantas espontâneas, assim afetando a produtividade das culturas e o custo de

produção.(FRANCHINI, ET AL, 2011)

A rotação de cultura traz efeitos positivos para a cultura da soja, podendo

ser atribuídos à recuperação da qualidade do solo devido a maior produção de

fitomassa da parte aérea e raízes das culturas antecessoras, aumento da

quantidade de material orgânico, e assim trazendo melhorias na qualidade do

solo.(FRANCHINI, ET AL, 2011)

2.1 ALTERNATIVAS DE PLANTAS DE COBERTURA PARA SISTEMAS DE
PRODUÇÃO DE GRÃOS
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2.1.1 Nabo forrageiro

Uma das plantas muito utilizadas no SPD é o nabo forrageiro (Raphanus

sativus), é uma planta da família Brassicaceae, tendo um ciclo anual, herbácea,

ereta, muito ramificada possui uma altura que varia de 1,00 a 1,80 metro,

desenvolve-se razoavelmente em solos fracos com problemas de acidez e produz

de 5 a 10 toneladas de massa seca por hectare. Devido ao seu rápido crescimento,

compete com as ervas daninhas invasoras desde o início, diminuindo os gastos

com herbicidas ou capinas, o que facilita a cultura seguinte. Possui sistema

radicular vigoroso que pode ser classificado como excelente subsolador natural

(BRASIL, 2008).

O nabo é uma espécie tolerante à seca e à geada, muito rigorosa, e em 60

dias cobre cerca de 70% do solo, além disso possui alta capacidade de reciclar

nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. (BARROS, JARDINE, 2012). O

trabalho de Richter (2019), demonstrou que o teor de nitrogênio no resíduo do nabo

forrageiro foi de 10,25 g/m² e o de fósforo de 1,76 g/m².

O sistema radicular pivotante do nabo atua sobre a descompactação do

solo, tornando mais permeável, e solto, estas raízes criam orifícios, por onde a

água penetra, tornando mais permeável e melhorando a condutividade hídrica dos

solos agrícolas (HERNANI, 2012; CREMONEZ, et al, 2013). A decomposição de

sua fitomassa é rápida devido à baixa relação entre carbono e nitrogênio

(HERNANI, 2012)

2.1.2 Ervilhaca

A ervilhaca (Vica sativa) é uma leguminosa anual de inverno herbácea, suas

raízes são profundas e ramificadas, a planta atinge em média 0,35 m de altura.

Sendo esta uma leguminosa possui capacidade de fixar o N2 atmosférico, fato que

contribui para a melhoria do balanço de N no solo, favorecendo o N para a cultura

em sucessão, podendo fixar em média de 100kg a 125 kg de N/ha. Apesar destes

benefícios, nota-se que os resíduos culturais da ervilhaca, como cultura solteira,

desaparecem rapidamente, mesmo quando deixados na superfície do solo, dada a

facilidade com que são decompostos pela população microbiana (DA ROS; AITA,

1996).
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O principal uso da ervilhaca é na adubação verde, sendo que esta pode ser

utilizada em consórcios com outras espécies de plantas de cobertura de solo, como

por exemplo, aveia preta e nabo forrageiro é muito frequente nos

agroecossistemas.(REDIN et al., 2016)

2.1.3 Aveia

As principais características que destacam a aveia preta (Avena strigosa) da

família da Poaceae, como planta de cobertura é: a rusticidade, a capacidade de

perfilhamento, a resistência a pragas e doenças, rapidez na formação da cobertura

do solo e a elevada produção de fitomassa, produz em média de 5 a 8 Mg ha -1 de

massa seca, mesmo em solos de baixa fertilidade, bem como a tolerância à seca,

possui sistema radicular bastante desenvolvido, eficiência na reciclagem de

nutrientes, baixa taxa de decomposição dos resíduos comparado às fabáceas, em

função da alta relação C/N e o elevado efeito alelopático sobre muitas invasoras

(DERPSCH; CALEGARI, 1992).

A Aveia Ucraniana (Avena sativa), da família da Poaceae, também

conhecida como Aveia Crioula surge como excelente opção de cobertura de solo,

se destacando pela quantidade de fitomassa deixada no solo, aproximadamente 8

Mg ha -1, possuindo a rusticidade da aveia preta, e o ciclo longo do azevém, folhas

largas parecidas com as folhas da aveia branca.

Segundo SILVA et al (2006), a aveia é a principal planta de cobertura de

inverno utilizada no Sul do país, em virtude dos seus benefícios ao solo e à cultura

seguinte.

2.1.4 Centeio

O centeio (Secale cereale L.), da família da Poaceae, é uma espécie anual

de inverno, de 1,2 a 1,8 metro de altura, possui raízes que secretam citrato, que

libera P do solo aumentando a disponibilidade deste nutriente Produz, massa seca

superior a 10Mg ha -1 e se destaca pelo crescimento inicial vigoroso, pela

rusticidade, resistência ao frio, à acidez do solo, ao alumínio tóxico e a doenças,

possuindo sistema radicular profundo e agressivo, capaz de absorver nutrientes

indisponíveis a outras espécies (FONTANELI, 2012). Além disso, o centeio
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apresenta alto efeito alelopático contra plantas invasoras de folha estreita

(EMBRAPA, 2010)

O centeio possui taxa de decomposição de palhada intermediária,

comparada as outras plantas muito utilizadas para cobertura, como por exemplo a

aveia preta e ervilhaca, e mantém em superfície do solo, quantidades entre 28 a

37% da matéria seca após 122 dias, em condições climáticas da região Sul do

Brasil (ZIECH; et al, 2015).

2.1.5 Azevém

Azevém (Lolium multiflorum Lam.) é uma planta anual de inverno, que pode

em média obter 0,75 m de altura, produzindo uma fitomassa de 5 a 10 Mg ha -1.

Sendo uma planta que apresenta ressemeadura natural após a maturação

fisiológica, se estas não forem colhidas. É uma planta rústica e agressiva que

perfilha abundantemente, é umas das gramíneas hibernais mais utilizadas no Rio

Grande do Sul, tanto para pastagens como para corte (PUPO, 2002).

Com o uso muito frequente de apenas um tipo de herbicida, o azevém se

tornou resistente. O aparecimento de resistência a um herbicida em uma população

de plantas se deve à seleção de um biótipo resistente preexistente, que resulta da

pressão de seleção, exercida por repetidas aplicações de um mesmo herbicida ou

herbicidas com mesmo mecanismo de ação, encontrando condições para

multiplicação (BETTS et al., 1992).

2.1.6 Cornichão

O cornichão (Lotus corniculatus l.) é uma leguminosa forrageira que se

destaca por sua versatilidade, tolerância à acidez e à baixa fertilidade do solo, sua

raiz é pivotante e muito ramificada, com sistema de raízes profundo. Sua tolerância

à deficiência hídrica deriva de seu sistema de raízes, que se aprofunda no solo

buscando água em camadas mais profundas, além de outras características

fisiológicas que determinam essa maior tolerância.(FONTANELI, et al, 2012)

O cornichão apresenta uma boa cobertura de solo, tendo uma produção de

massa seca variando entre 10 a 17 Mg ha -1 para associações de

cornichão/gramínea, além de ressemear naturalmente.(FONTANELI, et al, 2012)

2.1.7 Trevo persa
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O trevo-persa (Trifolium resupinatum L.) é uma leguminosa anual, de

estação fria, assim como o azevém possui ressemeadura natural, fornece

nitrogênio às culturas em sucessão (EMBRAPA, 2012). Produz caules finos,

folíolos pequenos, uma abundância de ramificações laterais e apresenta manchas

nas folhas de várias cores, posições e graus de distinção.(D.C. SGANZERLA,2015)

O trevo-persa destaca-se também pela produção de forragem,

competitividade e pela adaptação em solos mal drenados. ( DA COSTA,2005). O

uso desta leguminosa hibernal aumenta a disponibilidade de nitrogênio mineral, de

carbono e nitrogênio microbiano no solo e reduz a necessidade de adubação

nitrogenada, em culturas em sucessão, como por exemplo a cultura do arroz

irrigado.(WEINERT,2021). A contribuição do trevo persa como adubo verde para

fornecimento de nitrogênio contido no arroz varia de 19% a 28% do total

acumulado pela cultura, sendo favorecido pela associação à uréia. (SCIVITTARO

et al., 2005).

2.1.8 Inserção de planta de cobertura em sistema de produção de grãos

O cultivo de plantas de cobertura pode ser realizado de forma solteira ou

consorciada. A consorciação de leguminosas e gramíneas, surgiu para obter

cobertura do solo mais próxima do ideal, trazendo benefícios a produtividade de

grãos e ao sistema de plantio direto. (BORTOLINI; SILVA; ARGENTINA. 2000)

A consorciação de espécies vegetais, em comparação aos cultivos isolados,

propicia a formação de uma cobertura do solo mais próxima do ideal, quanto à

quantidade e à qualidade dos resíduos, o que traz benefícios às culturas em

sucessão e ao SPD (SILVA et al., 2007).

Segundo Giacomini et al (2003) o consórcio entre espécies de plantas de

cobertura produzem palhada com relação C/N intermediária aquelas das espécies

em cultivo solteiro, o que resulta em uma taxa de decomposição menor aos

resíduos de leguminosas, ou de nabo, proporcionando cobertura de solo por mais

tempo e sincronia entre fornecimento e demanda de N pelas culturas comerciais.

Os consórcios buscam otimizar os benefícios com a inserção de outras

espécies de plantas de cobertura no sistema produtivo, porém, geralmente

limitados à utilização de poucas espécies.( CAMILO,2020)
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2.2 SOJA

A soja é uma planta pertencente ao reino Plantae, divisão Magniliophyta,

classe Magnoliopsida, ordem Fabales, familia Fabaceae, subfamilia Faboideae,

gênero Glycine, espécie Glycine max (L.) (SEDIYAMA, 2009)

Esta oleaginosa é uma planta anual, autógama, herbácea, ereta, que pode

ser influenciada pelo ambiente, tem altura variando entre 30 a 200 cm, pode

apresentar uma ou mais ramificações, (SEDIYAMA, 2009). Possui sistema radicular

pivotante, pode possuir interações nodulares nas ramificações secundárias

resultante de interações simbióticas de bactérias do gênero Bradyrhizobium, que

fixam nitrogênio atmosférico e o oferecem a planta para suprir a necessidade da

mesma visando hidratos de carbono ( NOGUEIRA et al., 2009)

A soja é uma das mais importantes culturas na economia mundial, e o Brasil

é o principal produtor de soja, sendo essa cultura de grande importância para a

economia do Brasil. É uma das principais fontes de matéria-prima para

alimentação, tanto humana quanto animal, para a produção de biocombustíveis

devido ao seu alto teor de óleo e proteínas, sendo um produto que tem grande

exportação. Desse modo, é de grande importância estudos que proporcionem

melhores condições de desenvolvimento da cultura e, consequentemente, aumento

de sua produtividade (SCHNITZLER, 2017).

Segundo estimativas da Conab (2022), a safra brasileira de soja deverá

apresentar, na temporada 2021/2022, uma produção de 125,47 milhões de

toneladas, uma queda de cerca de 9%, quando comparada com a safra passada.

Isso decorre da atual safra sofrer com a forte estiagem nos estados da Região Sul

do país e no centro-sul de Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul a produção

na safra 2020/2021 foi de 20.204,938 t, em 6.075,24 ha, e a produção por hectare

é de 3.326 kg/ha. (EMATER/RS-ASCAR,2021)

A presença de plantas espontâneas na cultura da soja causa problemas que

refletem em perdas na qualidade do produto, no rendimento e até mesmo na

inviabilização da cultura (KOMATSU,2006). As plantas de cobertura, com espécies

que criam ambientes de vegetação fechada, dificulta a sobrevivência de pragas e

patógenos, o ambiente de sombra e de maior umidade na superfície do solo, com
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vegetação fechada, favorece entomopatógenos e outros fatores de supressão,

estimulando o controle biológico natural.( GASSEN, 2010)

As doenças estão entre os principais fatores que limitam a obtenção de altos

rendimentos na cultura da soja, aproximadamente 40 doenças causadas por

fungos, bactérias, nematóides e vírus já foram identificados no Brasil, esse número

continua aumentando devido a expansão da soja para novas áreas e como

consequência do monocultivo.(FINOTO, ET AL, 2011) A importância econômica de

cada doença varia de ano para ano e de região para região, dependendo das

condições climáticas de cada safra, algumas doenças podem ocasionar perdas de

até 100% (EMBRAPA, 2010).

A diversidade de plantas resulta na produção de exsudatos das raízes

estimulando a diversidade da fauna, resultando na forma viável de controle de

nematóides e patógenos de plantas, habitantes do solo.(GASSEN,2010)
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho teve como objetivo analisar a influência das plantas de

cobertura de inverno solteiras, consorciadas e em mix, sobre a resistência do solo

à penetração mecânica e a produtividade da cultura da soja (Glycine max) em

sucessão, nas safras de 2020/2021 e 2021/2022.

3.1.1 Objetivo específico

Avaliar o potencial de aporte de fitiomassa com a utilização de plantas de

cobertura;

Avaliar a resistência do solo à penetração mecânica em função das

diferentes plantas de cobertura;

Conhecer o efeito dos resíduos de diferentes plantas de cobertura sobre a

incidência de plantas espontâneas na cultura da soja;

Avaliar os componentes de rendimento e a produtividade de grãos da cultura

da soja em resposta à utilização de diferentes plantas de cobertura.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na estação agronômica da Uergs, localizada em

Três Vendas, Cachoeira do Sul -RS (Figura 1). O clima da região é classificado por

Köppen como subtropical úmido, predominante na região Sul. O solo da área

experimental é classificado como Argissolo Vermelho Distrófico típico.

Figura 1: Imagem extraída do Google Earth com localização da área experimental.

Fonte: Google earth

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 4

repetições e 8 tratamentos (Figura 2), conforme segue:

T1 - Mix 1: ervilhaca + centeio + nabo Forrageiro + aveia preta;

T2 – Mix 2: aveia ucraniana + cornichão/trevo-persa + nabo forrageiro +

centeio;

T3 - Nf: nabo forrageiro;

T4 - Ce: centeio;

T5 - Au: aveia ucraniana;

T6 - E: ervilhaca;

T7- Apm: aveia preta e
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T8 - Testemunha (Test): aveia preta + azevém.

Figura 2: Croqui do experimento com distribuição das parcelas em delineamento

inteiramente casualizado com quatro repetições.

E
s
t
r
a
d
a

Mix 1 Mix 2 Au Nf Test Nf Test Mix 1

E Ce Au Nf Test E Apm Mix 2

Apm Mix 1 Ce Mix 1 Au Au Apm Ce

Ce Test. E Mix 2 Mix 2 Apm E Nf

Fonte: Autora, 2020

Cada unidade experimental teve dimensões de 3 x 3m, totalizando uma área

de 9 m2 ( Figura 3). Na safra 2020 as plantas de cobertura foram semeadas no dia

07 de maio de 2020 e a soja da safra de verão 2020/2021 foi semeada no dia 31

de outubro de 2020. Devido a estiagem, o estande de planta não ficou adequado,

necessitando de uma ressemeadura no dia 4 de dezembro de 2020. Na segunda

safra as plantas de cobertura de inverno foram semeadas no dia 03 junho de 2021,

enquanto a soja da safra 2021/2022 foi semeada no dia 29 de novembro de 2021.
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Figura 3: Área experimental após a semeadura das plantas de cobertura no inverno

de 2020.

Fonte: Autora, 2021

As densidades de semeadura utilizadas foram de 80 kg/ha de aveia ucraniana,

80 kg para aveia preta, 80 kg/ha de aveia preta moreninha 25 kg/ha de azevém, 10

kg/ha de cornichão, 5 kg/ha de trevo-persa, 20 kg/ha nabo forrageiro, 80 kg/ha

ervilhaca forrageira, 80 kg/ha centeio. Para os tratamentos em mix de plantas de

cobertura foi utilizado 25% da quantidade de sementes recomendada para cada

cultura, para a testemunha foi semeado 50% da quantidade de sementes em

plantio solteiro, e foi semeado manualmente. Nos tratamentos com consórcio,

procedeu-se à mistura das sementes previamente à semeadura, seguindo a

proporção de sementes utilizada para cada cultura.

Para a semeadura da soja (Figura 4) foi utilizada a cultivar Brasmax Zeus IPRO

, com população de 300.000 mil pl/ha, esta cultivar possui alto potencial produtivo,

o grupo de maturação é 5.5, é resistente ao acamamento, à cancro do haste e

podridão radicular de Phytophthora, raças 1 e 3 (BRASMAX, 2018). A semeadura
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foi realizada com uma semeadora-adubadora de sete linhas. O manejo

fitossanitário seguiu as recomendações técnicas para a cultura.

Figura 4: Semeadura da soja, utilizando a cultivar Zeus IPRO, na safra 2020/2021

Fonte: Autora, 2020

4.1 PARÂMETROS AVALIADOS

4.1.1 Massa seca e massa verde das plantas de cobertura

Aos 90 dias da semeadura foi realizada a coleta de amostras das plantas de

cobertura para avaliação da massa verde (MV) e seca (MS). Neste momento, as

plantas de nabo forrageiro estavam no estádio de florescimento pleno, o centeio no

início do florescimento, a aveia no emborrachamento e a ervilhaca próxima a

floração.

A coleta das plantas foi realizada em uma área representativa da parte central

da parcela, com tamanho de 0,5 x 0,5 m, totalizando 0,25 m². O material coletado

foi imediatamente pesado para determinação da MV e logo após foi levado à estufa

a 60°C até obtenção de peso constante, para determinação da MS.



26

4.1.2 Incidência de Plantas espontâneas

Para avaliação de emergência de plantas espontâneas, foi analisada uma área

de 1m². A contagem e identificação foi realizada 30 dias após a emergência da

cultura da soja.Para identificação das plantas espontâneas foi utilizado o Manual de

Identificação e Controle de Plantas Daninhas do autor Harri Lorenzi, 2014.

4.1.3 Resistência do solo à penetração mecânica

Foi realizada a campo, mediante uso de um penetrômetro Georreferenciado

PNT-2000, segundo normas ASAE S 313.3., até a profundidade de 0,40 cm. A

avaliação aconteceu em duas datas, sendo a primeira no dia 19 de março de 2021

e a segunda no dia 17 de abril de 2022. Na primeira avaliação a umidade do solo

estava próximo a capacidade de campo, tendo sido realizada dois dias após

precipitação de 15mm, sendo que, no momento desta precipitação o solo ainda se

encontrava úmido em decorrência das precipitações que ocorreram na semana

anterior as quais totalizaram aproximadamente 50 mm (os dados foram obtidos na

estação meteorológica automática do Inmet de Rio Pardo - RS). Na segunda

coleta a umidade gravimétrica do solo foi de 0,194 g/g na camada de 0 a 40 cm.

4.1.4 Componentes do rendimento da soja

Para verificar os efeitos dos tratamentos sobre a cultura da soja (Figura 5),

foram avaliados: a altura das plantas, os componentes de rendimento (número de

plantas por metro linear, número de vagens por planta, peso de 1.000 grãos) e a

produtividade de grãos. Para avaliação da altura das plantas e dos componentes

de rendimento foram selecionadas aleatoriamente três plantas por parcela. Para

estimativa do rendimento de grãos, foram colhidas manualmente três linhas de

cultivo com dois metros de comprimento em cada parcela

Os resultados de todas as variáveis avaliadas foram submetidos à análise de

variância e ao teste F. Em caso de significância do teste F, realizou-se a

comparação das médias pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade de

erro.Todas as avaliações foram realizadas no software estatístico SISVAR 5.1.
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Figura 5: Cultura da soja em estágio de maturação plena na safra de verão

2020/2021

Fonte: Autora, 2021
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO

5.1 Massa verde e massa seca

As produções de massa verde e seca das plantas de cobertura avaliadas

são apresentadas nos gráficos 1 e 2. Com relação à produção de matéria verde e

seca, não houve diferenças significativas entre as plantas de cobertura utilizadas.

Segundo Alvarenga et al, (2001) massa secas superiores a 6 Mg ha -1, são

suficientes para uma boa cobertura de solo, demonstrando que as plantas de

cobertura analisadas tem grande potencial para a região, pois apresentaram massa

seca superiores a este valor.

Segundo Furlani et al. (2008) a cobertura do solo além de funcionar como

proteção ao solo, reduz a amplitude de temperatura e, assim diminuindo a

evaporação, e em períodos de déficit hídrico há economia de 20% de água.

Almeida (2011) avaliou a evaporação e temperatura em solos com diferentes

quantidades de palhadas, e observou que a presença de 4 Mg ha -1 de palhada de

aveia em cobertura do solo já é suficiente para reduzir significativamente a perda

de água no solo por evaporação, contribuindo assim para a melhor disponibilidade

hídrica.

Gráfico 1: Massa verde das plantas de cobertura no inverno de 2021
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Fonte: Autora, 2022

Gráfico 2: Massa seca das plantas de cobertura no inverno de 2021

Fonte: Autora, 2022

5.2 Plantas espontâneas

Nos tratamentos com mix de plantas de cobertura e com nabo forrageiro não

houve presença de plantas espontâneas (Tabela 1). Isso pode decorrer da

presença de palha, superior a 7,5 toneladas por hectare (Gráfico 2) sobre a

superfície do solo. Essa camada de palha exerce um papel importante no controle

de plantas espontâneas, pelo efeito físico, que limita a passagem de luz, criando

uma certa dificuldade para que haja a germinação das sementes e pela barreira

que forma, o que dificulta o crescimento inicial das plântulas. Outra possibilidade

são os efeitos alelopáticos oriundos da decomposição da fitomassa ou exsudação

das raízes, os quais liberam substâncias que vão exercer algum tipo de efeito

inibitório nas sementes impedindo a germinação delas, ou nas plantas interferindo

em algum processo de crescimento.(ALVARENGA, et al, 2001)
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Quanto mais rápido ocorrer o estabelecimento das plantas de cobertura,

mais eficientes serão na supressão das plantas espontâneas (ALVARENGA et al.,

2001). A palhada sobre o solo limita a passagem de luz e forma um obstáculo

inibindo a germinação de sementes e dificultando o crescimento inicial das plantas

daninhas. (PIRES ET AL, 2008).

Tabela 1: Plantas espontâneas por metro quadrado

Tratamento Plantas esp./m² Planta espontânea

apm 1 buva (Conyza Canadensis)

au 5
ervilhaca (Vicia villosa), Buva ( Conyza
canadensis)

ce 1 poaia Branca (Richardia brasiliensis)

e 3 ervilhaca (Vicia villosa)

test 2 joa (Solanum viarum)

mix 1 0

mix2 0

nf 0
Fonte: Autora, 2022

A barreira física formada pela palhada no solo promove esgotamento

energético das plântulas antes que esta ultrapasse a camada da fitomassa e inicie

o processo energético. (CORREIA et al., 2006). Vidal et al.(2004), verificaram no

seu estudo que houve redução de 41% da ocorrência de plantas espontâneas. A

redução da germinação e desenvolvimento de plantas daninhas também pode

ocorrer pela ação da alelopatia, pela liberação de metabólitos secundários no solo

(FAVERO et al., 2001; MORAES et al., 2009; VIDAL et al., 2004).

Nos tratamentos apm, au, ce, e e test ocorreu a incidência de plantas

daninhas, entre estas destaca-se uma das principais plantas resistentes e de difícil

controle que é a Buva. Ocorreram também a poaia, joa e a ervilhaca. Segundo

Andef (1987), as médias das perdas mundiais de produção de grãos de soja, por

safra, devido a ocorrência de plantas espontâneas são de 13%. No experimento

realizado por Albrecht (2021), a interferência da buva na produtividade da soja,

chegou a 14% de perda para a densidade de uma planta de buva por metro

quadrado.
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5.3 Componentes de rendimento da cultura da soja

Os resultados para os componentes de produção e rendimento da cultura da

soja em sucessão às diferentes plantas de cobertura na safra 2020/2021 e

2021/2022 são apresentados nos gráficos 3, 4, 5, 6 e 7. Em relação aos

componentes de rendimento da cultura da soja na safra 2020/2021, os

componentes do rendimento de número de plantas por metro linear e número de

vagens por planta, não diferiram estatisticamente, havendo diferenças para o peso

de mil grãos, altura de plantas e rendimento de grãos.

Gráfico 3: Altura das plantas de soja na safra 2020/2021 e 2021/2022.

Fonte: Autora, 2022

Para a altura de plantas de soja houve efeito positivo onde a cultura de

inverno foi a aveia ucraniana com a altura de planta de 107,1 cm, e o tratamento

que obteve menor altura foi o que a cultura antecessora foi o nabo forrageiro com

74,4 cm. Segundo Rocha (2009), a altura de plantas de soja é considerada um

importante parâmetro uma vez que tem relação com a produção, controle de

plantas daninhas, acamamento e eficiência na colheita mecânica. Nesse sentido, a

menor altura obteve o menor rendimento na cultura da soja, enquanto a aveia
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ucraniana obteve comportamento intermediário( Gráfico 3). Segundo Weber (2017)

a estatura ideal para que não haja acampamento seria 105 cm, e assim atingir um

potencial produtivo de cem sacas por hectare.

Gráfico 4: Número de plantas por metro linear de soja na safra 2020/2021 e

2021/2022.

Fonte: Autora, 2022

Gráfico 5: Número de vagens por planta, na safra 2020/2021 e 2021/2022.
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Fonte: Autora, 2022

Não houve diferença estatística nas duas safras analisadas, para as

variáveis de número de plantas por metro linear e número de vagens por plantas

(Gráficos 4 e 5). Segundo Rocha et al.(2001), o número de legumes por planta é

influenciado pela população utilizada, sendo inversamente proporcional ao número

de plantas por área. Neste experimento foi utilizado a mesma população de plantas

e a mesma cultivar para todos os tratamentos, e assim não havendo diferenças

estatísticas para esta variável e também para número de plantas por metro linear.

Gráfico 6: Massa de mil grãos, na safra 2020/2021 e 2021/2022.

Fonte: Autora, 2022

A maior massa de mil grãos na safra 2020/2021 foi observado nas soja em

sucessão ao nabo forrageiro e, o menor peso de mil grãos foi em sucessão a apm

e ao mix 2, os demais tratamentos obtiveram comportamento intermediário (Gráfico

6). Os autores Piletti (2017) e Cruz et al. (2010), relatam que a massa de mil grãos

é determinada pela genética da variedade utilizada, porém pode sofrer influência

do ambiente. Este resultado, de certa forma contraria as demais variáveis
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observadas, como altura de plantas e rendimento de grãos que foram inferiores na

sucessão ao nabo forrageiro, não havendo uma explicação clara para o incremento

de peso de mil grãos neste tratamento.

Gráfico 7: Rendimento da cultura da soja na safra 2020/2021 e 2021/2022.

Fonte: Autora, 2022

A maior produtividade de soja na safra 2020/2021 (Gráfico 7), foi observada

no tratamento onde a cultura antecessora foi a testemunha (consórcio de aveia +

azevém) com uma produção de 77,1 sacas/ha. O menor rendimento de grãos, 53,6

sacas/ha foi observado em sucessão ao nabo forrageiro. A diferença entre o maior

e o menor rendimento de grãos foi de 23,5 sacas/ha, um valor que pode ser

considerado bastante expressivo em face aos elevados custos de produção e valor

de comercialização da cultura da soja.

O tratamento testemunha, composto pelo consórcio de aveia e azevém,

obteve maior rendimento, demonstrando que o consórcio mais comumente utilizado

pelo produtor, quando bem manejado, traz bons resultados. Dessa forma, é

possível inferir que às vezes não é preciso trazer plantas diferentes e com o valor

elevado, e sim realizar um bom manejo das plantas de cobertura, uma vez que o

tradicional trouxe para este trabalho um resultado bastante interessante.
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As plantas de cobertura avaliadas solteiras e consorciadas se comportaram

de forma muito parecidas, segundo Lanillo et al (2006), o uso de plantas de

cobertura possibilita vantagens estruturais refletindo no rendimento das culturas

posteriores, o que garante a sustentabilidade dos sistemas agrícolas ao longo do

tempo.

O monocultivo de soja pode levar a um desbalanceamento das condições

físicas, químicas e biológicas do solo e, a longo prazo, podem trazer diminuição na

produtividade da soja e também danos ao solo, como desagregação do solo,

compactação, erosão e decréscimo de matéria orgânica, além de dificultar a

absorção de nutrientes, favorecimento de doenças, pragas e plantas daninhas, em

especial a buva. As consequências do monocultivo de soja tornam o produtor

dependente de condições climáticas favoráveis do ano (GALERANI,2005).

Segundo Ambrosano et al. (2005) as plantas de cobertura trazem benefícios

ao solo como o aumento na capacidade de infiltração de água no solo e redução do

escoamento superficial, de modo que ocorre aumento do reservatório de água no

solo, o que pode trazer benefícios para o rendimento da soja em sucessão. Assim,

plantas de cobertura que contribuem com maior aporte de fitomassa ao solo podem

beneficiar a disponibilidade hídrica da cultura em sucessão.

Associado a isso, o uso das plantas de cobertura protege o solo contra a

erosão, evitando a desagregação do solo e o selamento superficial; diminuição da

amplitude térmica no solo, favorece macro e microrganismos; promove a ciclagem

de nutrientes no perfil do solo, devido ao crescimento em profundidade das raízes,

principalmente leguminosas; aumenta o teor de matéria orgânica no solo, da CTC e

da soma de bases; diminui da competição de plantas daninhas, devido os efeitos

de supressão e alelopatia.

Na última safra de verão 2021/2022 não houve diferença estatística para

nenhuma variável avaliada na cultura da soja. Estes resultados podem estar

associados ao cenário vivenciado nesta safra no estado do Rio Grande do Sul em

que, a partir de novembro, houve forte influência do fenômeno la niña. Assim,

houve severa diminuição da quantidade de precipitações para o estado. Além dos

baixos volumes de chuvas, no mês de janeiro, houve uma sequência de 10 dias

com temperaturas muito altas, próximas a 40°C, o que refletiu negativamente na

produtividades da cultura da soja, diminuindo em 55,4% a produtividade
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comparada à safra anterior, com produtividades entre 1800 kg/ha e 2.400 kg/ha.

(CONAB,2022).

5.4 Resistência à Penetração

A Resistência do solo à penetração integra os efeitos da densidade e da

umidade nas condições físicas do solo necessárias para o crescimento das raízes.

Os resultados das avaliações de RP na linha na safra 2020/2021 e 2021/2022 são

apresentados na figura 2 e na entre linhas em ambas as safras estão na figura 3.

De maneira global observa-se que os valores de resistência à penetração,

tanto na linha quanto na entrelinha de semeadura, foram maiores na safra

2020/2021 do que na safra 2021/2022. Considerando que em ambas condições a

umidade do solo esteve próximo a capacidade de campo, essa diferença pode

estar associada ao efeito positivo do uso contínuo das plantas de cobertura sobre a

melhoria do solo.

Nascimento et al. (2020) observaram que em quatro anos de estudo, onde

foi realizado plantio direto com rotação de culturas a resistência à penetração do

solo foi diminuindo ao passar dos anos. Observamos que na segunda safra

obtivemos valores menores, demonstrando que as plantas de cobertura trouxeram

benefícios para o solo.

Ao observar os valores de RP na linha de semeadura (Figura 6), percebe-se

que nos primeiros 10 cm a resistência à penetração é baixa, o que pode decorrer

do efeito do disco da semeadora. Enquanto na entre linhas elevados valores da

resistência à penetração mecânica ocorrem desde os primeiros centímetros

(Figura 7).

Na linha de semeadura, para a safra 2020/2021, a partir dos 10 cm até os 20

cm houve um aumento a resistência de penetração em todos os tratamentos,

sendo esta de 500 KPa até 2500 kPa. A partir dos 20 cm a resistência não tem

muito acréscimos, ficando entre 2500 kPa e 3500 kPa. Na safra seguinte, o gráfico

6 (b), teve aumento da resistência até os 25 cm, em todos os tratamentos,

chegando próximos a 2500 KPa e até 40 cm as resistências foram menores que

2500 KPa.
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Para as avaliações na linha de semeadura, apenas na profundidade de 10 a

15 cm no ano de 2020/2021 houve diferença entre os tratamentos, sendo que as

menores resistências foram verificadas em sucessão aos tratamentos de au e test

e, os maiores valores de RP foram verificados em sucessão ao nabo forrageiro,

com comportamento intermediário para os demais tratamentos

Na entre linha da semeadura na safra de 2020/2021 dos 10 cm aos 15 cm

percebe-se um aumento acentuado na resistência que passa de 500 KPa para

2000 KPa (Figura 7a) Entre 20 e 40 cm a resistência fica entre 2500 KPa e 3500

KPa, esse comportamento acontece de forma muito semelhante em todos os

tratamentos avaliados. Já no ano de 2021/2022 teve um aumento de resistência

até os 15 cm, chegando a 2000 KPa, e até os 40 cm, não houve aumento de

resistência que se manteve abaixo de 2500 KPa, e esse comportamento aconteceu

de forma parecida em todos os tratamentos

Segundo Linck (2019), a resistência à penetração do solo é um indicativo

para o desenvolvimento adequado do sistema radicular, no entanto o valor a partir

do qual a resistência dificulta o crescimento radicular depende da cultura em

questão. Os valores acima de 2000 KPa são indicados como críticos de resistência

do solo ao crescimento das raízes podendo essa faixa ser de 2000 a 5000 KPa

(silva et. al, 1998; REINERT et. al., 2001 apud LINCK, 2019) .A resistência de 2800

a 3200 KPa retarda a elongação das raízes e acima de 4000 KPa paralisa o

crescimento das mesmas.( Reiner et. al, 2001; apud LINCK, 2019)

Portanto considerando a compactação presente nos tratamentos analisados

na linha e entrelinhas nas duas safras, observou-se valores superiores a 2000

KPa.

Figura 6 : resistência à penetração na linha, na safra de 2020/2021 (a), na safra

2021/2022(b). Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem pelo teste

de Tukey a 5% dentro de cada ano agrícola.
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Fonte: Autora, 2022
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Figura 7 : resistência à penetração na entre linha, na safra de 2020/2021 (a), na

safra 2021/2022(b). Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem pelo

teste de Tukey a 5% dentro de cada ano agrícola.

Fonte: Autora, 2022
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inserção de plantas de cobertura possibilitou elevado aporte de fitomassa

com valores superiores a 7,5 Mg ha -1 para os tratamentos de nabo forrageiro,

centeio, ervilhaca e mix de plantas de cobertura.

O elevado aporte de fitomassa oriundo das plantas de cobertura possibilitou

uma baixa taxa de incidência de plantas espontâneas na cultura da soja,

especialmente nos tratamentos com mix de plantas de cobertura e com nabo

forrageiro em que não houve nenhuma ocorrência de plantas espontâneas.

A resistência do solo à penetração mecânica foi menor na safra de

2021/2022, indicando que o uso contínuo de plantas de cobertura trouxe benefícios

para a estrutura do solo. Os menores valores de resistência à penetração foram

obtidos na soja em sucessão às gramíneas aveia ucraniana e consórcio de aveia

com azevém.

O rendimento da cultura da soja foi influenciado pelas plantas de cobertura

na safra 2020/2021 sendo que o maior rendimento obtido em sucessão ao cultivo

consorciado de aveia com azevém.
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