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RESUMO

Observa-se na região do Triângulo Mineiro uma grande área de pastagens e solos degradados. Todavia os produtores sabem da necessidade das reformas de pastagens e não o

fazem devido ao alto custo demandado para tal reforma. Diante dessa problemática, o presente trabalho objetiva avaliar métodos alternativos que visam diminuir o efeito da

degradação sobre essas pastagens e ainda aumentar a produção de forragem por hectare. O experimento foi realizado no período de abril a agosto de 2016 na UEMG-Ituiutaba

em área de pastagem ( Brachiaria ruziziensis) implantada. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados com 5 tratamentos (T1= testemunha, T2 Azo.

brasilense+10 ton/ha, T3= Azo. brasilense+400 Kg/ha de NPK 04-14-08, T4=Azo. brasilense+ 4 ton/ha de calcário e T5= só Azo) e 4 repetições. Todos os tratamentos que

receberam aplicação de Azospirillum brasilense, o mesmo foi aplicado diluindo-se 300 mL/ha do produto comercial Masterfix Gramíneas®em um regador com10 L de água e esse

volume distribuído totalmente em cada parcela. O esterco, calcário e adubo foram distribuídos uniformemente sobre a área de cada parcela em superfície sem incorporação.

Cada parcela teve uma área de 20 m2 e o pasto foi cortado com o auxílio de uma roçadeira manual a gasolina a uma altura de 15 cm do solo. Todas as aplicações foram feitas

somente na implantação do experimento e foi isolado até o terceiro mês, quando o mesmo foi finalizado. Foi arremessado aleatoriamente um quadrado de 0,25 m2 em cada

parcela, para determinar o local de avaliação. Os parâmetros avaliados foram nº de perfilhos, massa fresca e produtividade e os dados submetidos à análise de variância e as

médias comparadas pelo teste Skott Knott a 5% de probabilidade. Observou-se que o tratamento T3 foi superior aos demais em todos os parâmetros e os tratamentos T2 e T4

não se diferenciaram e foram superiores  aos T1 e T4. Conclui-se que os tratamentos diferenciados aumentam a produtividade da Brachiaria ruzIziensis
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