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RESUMO

      A fixação biológica de nitrogênio (FBN) pode ser uma alternativa para a economia de adubos nitrogenados, o qual pode complementar a utilização desses fertilizantes.  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 estimar a população de bactérias Azospirillum brasilense sob diferentes dosagens de adubação nitrogenada em cobertura.

     Conduziu-se o experimento nas dependências da UEMG-Ituiutaba em casa de vegetação sob Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com cinco tratamentos (T1= 0 de

N, T2= 20 Kg.ha-1, T3= 40 Kg.ha-1, T4= 60 Kg.ha-1 e T5= 80 Kg.ha-1 de N) e quatro repetições. As sementes inoculadas com Masterfix Gramíneas que contém bactérias

Azospirillum brasilense das estirpes abv5 e abv6 na dosagem de 300 mL.ha-1 para um estande de 160.000 plantas, foram semeadas em sacos plásticos de 5 dm3 com solo

previamente analisado e corrigido de acordo com a 5ª Aproximação para a cultura do sorgo granífero. As plantas foram adubadas em cobertura no estádio V6 (30 dias) e as

raízes coletadas aos 60 dias foram encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia e submetidas a lavagem em água corrente, desinfecção em hipoclorito de sódio a 1%,

lavadas em água destilada autoclavada e triturada em liquidificador por 2 minutos em solução salina. Fez-se diluição seriada em tubos Falcom com solução salina até 10-6 e

inoculou-se 0,1mL das diluições 10-4 a 10-6 em tubos de ensaio com 5mL de meio de cultura NFB semi-sólido e levadas a estufa a 35°C por 7 dias. 

     A formação de véu característico de diazotróficos serviram para estimar a população de bactérias fixadoras de nitrogênio pelo método do Número Mais Provável (NMP). A

população das bactérias foi reduzida significativamente no tratamento T5.
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