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RESUMO

     O sorgo é muito utilizado na alimentação humana e animal. Do ponto de vista agronômico, o sorgo granífero é o que possui maior importância econômica e encontra-se entre

os cinco cereais mais cultivados em todo o mundo, ficando atrás somente do arroz, trigo, milho e cevada, tendo como produção média nacional 2. 621 kg/ha e adapta-se muito

bem em inúmeros ambientes, inclusive onde existem condições de déficit hídrico. A fixação biológica de nitrogênio (FBN) pode ser uma alternativa para a economia de adubos

nitrogenados.  As bactérias Azospirillum brasilense fixam o nitrogênio do ar e liberam nitrogênio assimilável às plantas, e ainda contribuem para a produção de fitormônios, como

auxinas e giberilinas, que atuam no crescimento dos vegetais. 

    O presente trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento de plantas de sorgo submetidas a inoculação de Azospirillum brasilense e adubadas com diferentes dosagens

de adubação nitrogenada em cobertura.

   Conduziu-se o experimento a campo nas dependências da UEMG-Ituiutaba em delineamento em blocos casualizados (DBC) com seis tratamentos (sendo T1= testemunha sem

Azo. e 100% de N, T2=  com Azo. e 25% de N, T3= com Azo. e 50% de N, T4= com Azo. e 75% de N, T5= com Azo e 100% de N)  e quatro repetições. Cada parcela foi

composta de seis linhas com 6 metros de comprimento e 0,5 metro entre linhas. Inoculou-se as sementes de sorgo com Masterfix Gramíneas na dose de 300mL/ha. Fez-se o

plantio no mês de março e a colheita no mês de julho e avaliou-se altura e diâmetro de plantas, massa de 100 grãos, número de grãos por panícula, estande final e produtividade.

Os tratamentos T4 e T5 foram superiores em todos os parâmetros avaliados com exceção massa de 100 grãos quando submetidos a análise de variância e teste de Tukey a 5%

de probabilidade.

     Conclui-se que Masterfix Gramíneas incrementou significativamente a produtividade de sorgo granífero e pode proporcionar economia no uso de adubos nitrogenados.
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