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Em um Paleudaif Õxico (Terra Roxa Estruturada) localiza
do no município de Piracicaba, Estado de São Paulo, estudou-se a extra
ção, distribuição e a eficiência de utilização do fertilizante nitroge_
nado pela cultura de feijão, cultivar carioca, em cinco épocas de seu
desenvolvimento (6, 26, 46, 66 e 86 dias após a germinação, DAG). A cul_
tura foi adubada com 42 kg N/ha, usando-se sulfato de amônio enriqueci
do em l5N (56,1% de átomos ISN) aplicado em duas épocas: o primeiro te£
ço aos 6 DAG, e o restante aos 26 DAG. Aplicaram-se também 150 kg de
P205/ha, usando-se superfosfato simples, na semeadura (03/04/81). A po-
pulação de plantas foi 250.000 plantas/ha. Nos tecidos (ramos+ folhas,
raízes, vagens) amostrados, foram feitas as análises de N-total pelo
método semi-microkjeldahl, e da composição isotópica do N pelo método
Dumas, com uso do espectrometro de massa Atlas-Variant, modelo CH-4. 0
delineamento experimental empregado foi o inteiramente casualizado. Coni
cluiu-se que: (a) a porcentagem de nitrogênio na planta proveniente do
fertilizante (% NPPF) variou sensivelmente (p*0,05) entre as épocas
de desenvolvimento das plantas, mas não variou (ps0,05) dentro de cada
época,em todas as partes avaliadas; (b) a % NPPF máximo (27,33%) e o
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valor máximo (75,881) da eficiência de utilização do fertilizante ni-
trogenado (EUFN), ocorriam aos 66 DA6, coincidindo com o estádio de
maior desenvolvimento das vagens; (c) a quantidade de nitrogênio nos
grãos, proveniente do fertilizante, foi 16,34 kg/ha, sendo a EUFN deste
órgão 38,9%.


