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PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntários dentro Técnico Ajuda para
prover uma introduçăo a estado-de-o-arte específica tecnologias de interesse para
pessoas em países em desenvolvimento. É pretendida que os documentos săo
usados como diretrizes para ajudar pessoas escolhem tecnologias que săo
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. Năo é pretendida que eles provęem
construçăo ou implementaçăo detalhes. Săo urgidas para as pessoas que contatem
VITA ou uma organizaçăo semelhante para informaçăo adicional e ajuda técnica se
eles achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as necessidades
deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente base
voluntária. Uns 500 voluntários eram envolvidos na produçăo dos primeiros 100
títulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do tempo
deles/delas. Pessoal de VITA incluiu Maria Giannuzzi como editor, Suzanne Brooks
que controla typesetting e plano, e Margaret Crouch como gerente de projeto.

O autor deste papel, VITA Kenton K Voluntário. Brubaker, é Professor de Biologia e
Diretor de Agricultura Internacional a Faculdade de Mennonite oriental,
Harrisonburg, Virgínia. Ele recebeu + doutorado dele em horticultura de Ohio
Estado Universidade e tem tida experięncia em agricultura tropical em Zaire,
Bangladesh, e Haiti. Os focos de pesquisa atuais dele no uso de fertilizantes
orgânicos em produçăo vegetal. Os revisores deste papel săo também os peritos
em agricultura. Roy Donahue serviu como um agrônomo e couteiro na Ásia, África,
e América do Sul. J. Walter Fitts é o Presidente de Agro-serviços Internacional, Inc.,
um agrícola pesquisa, análise, consulta, e planejamento firme em Cidade laranja,
Flórida. Lee Fryer é a Presidenta de Comidas de Terra Sócios em Wheaton,
Maryland.
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VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas trabalhando em
problemas técnicos em países em desenvolvimento. VITA oferece informaçăo e
ajuda apontaram a ajudar os indivíduos e grupos para selecionar e tecnologias de
instrumento destinam o deles/delas situaçőes. VITA mantém um Serviço de
Investigaçăo internacional, um centro de documentaçăo especializado, e uma lista
computadorizada de voluntário os consultores técnicos; administra projetos de
campo a longo prazo; e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

EU. INTRODUÇĂO

Todo fazendeiro e o jardineiro percebe que plantas recebem alguns de a
substância deles/delas da terra. Há pouco quanta plantas dependem em fertilidade
de terra sempre năo é óbvia, porém, porque tantos outros fatores também
influenciam crescimento de planta--água, luz solar, pestes, e variedade de planta
(genéticas). Em regiőes do mundo onde rendimentos de colheita săo
extremamente altos, os fazendeiros somam quantias grandes de fertilizante,
normalmente na forma de um produto comercial que eles compram a despesa
considerável de um negociante de provisăo de fazenda. Por exemplo, no cinto de
milho dos Estados Unidos centrais, rendimentos de mais de 12 toneladas métricas
por hectare (200 alqueires por acre) pode ser alcançada usando milho híbrido,
mais de 125 quilogramas, (kg) de fertilizante por hectare (100 libras por acre), e ŕs
vezes quantias grandes de água de irrigaçăo. Tal um fazendeiro pode gastar $500
por hectare para fertilizante produzir uma colheita valor $1,500 por hectare.

Em muito do mundo tal agricultura capital-intensiva é impossível por causa de seu
custo alto e freqüentemente seria ininteligente devido a a incerteza de chuva,
comprimento insuficiente de cultivar estaçăo, ou possível falta de demanda para a
colheita a colheita. Năo obstante, adiçăo de um pouco de fertilizante pode ser
justificada economicamente. A decisăo sobre se ou năo usar fertilizante văo
dependa das respostas ŕs perguntas seguintes:

Will fertilizante melhora o rendimento substancialmente ou Qualidade de da
colheita?
Will o valor aumentado da cobertura de colheita o custo de + fertilizante?
Săo os riscos associados com produzir os fertilizaram semeiam (falta de
chuva, estaçőes crescentes curtas, dano de peste, mercado instável) baixo
bastante justificar o investimento em fertilizantes?

Se as respostas para tudo do anterior pareça ser " sim, " entăo um jogo adicional de
perguntas deveria ser perguntado:

do que Que tipo de fertilizante é precisado, e quanto?
Quando e como deveria ser aplicado?
Will a adiçăo de fertilizante mudança planta crescimento em such um modo
que outros problemas podem desenvolver, como aumentou Suscetibilidade
de para seca ou pestes, se desmorone de as plantas devido a fraqueza de
talo (chamou alojamento granulam colheitas), ou uma mudança indesejável
em qualidade tal como gosto, textura, ou valor nutricional?

Respostas para estas perguntas podem năo ser fáceis de obter desde experięncia é
freqüentemente essencial. Normalmente o fazendeiro ou necessidades de
jardineiro experimentar com uso de fertilizante no campo para aprender as
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vantagens ou desvantagens. Porém, experięncias de fertilizante é freqüentemente
muito difícil de interpretar devido ao muitos crescimento de colheita variáveis, de
forma que informaçăo sobre experięncias por habitante agrícola estaçőes de
pesquisa podem ser altamente desejáveis.

II. TEORIA DE FERTILIDADE DE TERRA BÁSICA

LEI DO MÍNIMO

Semeie crescimento e rendimento dependem de um jogo complexo de fatores de
crescimento. A lei dos estados mínimos que crescimento ou rendimento é nenhum
mais alto que o fator que é mais mais limitando a crescimento. Alguns fatores, como
falta de água ou dano de peste óbvio, é normalmente fácil para o fazendeiro
reconhecer. Porém, alguns limitando fatores săo năo como facilmente descobriu,
como a falta de uma terra essencial elemento mineral (por exemplo, nitrogęnio,
fósforo, ou potássio), ou a falta de crescimento de raiz bom devido a drenagem de
terra pobre, ou um inseto ou nematode que comem as raízes. Capine crescimento
ou erosăo de terra é outros fatores que podem năo ser óbvio ao grower e ainda é
provável limitar rendimento.

A lei do mínimo também pode ser se aplicada ŕ restriçăo de crescimento devido ŕ
falta de só uma terra mineral entre o muitos isso é essencial. Se nós consideramos
há pouco tręs da terra minerais--nitrogęnio, fósforo, e potássio--e assume isso
todos os outros fatores de crescimento săo adequados, o um mineral que é, năo
disponível em quantia suficiente estará o um que limites + rendimento. Figure 1
ilustra o efeito de tręs diferente suje nitrogęnio nivela em rendimento.

FATORES QUE LIMITAM CRESCIMENTO DE
COLHEITA

O primeiro passo considerando assuntos de fertilidade de terra é determine que
fator ou fatores săo provável limitar colheita crescimento e rendimento. Por
exemplo, se falta de fertilidade de terra é indicada, de entăo tem que achar fora qual
nutriente está faltando. Ao longo do mundo, este elemento é freqüentemente
nitrogęnio.

Vários fatores podem limitar crescimento de planta:

que o de Faltam de água

Lack de sol - estaçăo crescente muito curto - dias de muito curto - muito
nublado, ou colheitas obscureceram através de árvores
Lack de oxigęnio para raízes - terra de água-anotou, drenagem pobre - soil
muito pó compacto, apertado,
Soil muito frio; năo pode esquentar para cima por causa de pobre
Drenagem de
Competiçăo com ervas daninhas ou outras plantas (muitos planta)
Pestes e doenças que atacam folhas, talos, frutas, ou raízes - insetos de (por
exemplo, besouros, gafanhotos, afídeos) - infecta (por exemplo, murche,
mosaico, ferrugens, pythium) - NEMATODES DE

- pássaros de , roedores, e outros animais
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Lack de nutrientes de terra devido a - sujam erosăo com perda de camada
mais fértil - sujam química, pH de terra especialmente impróprio * - que lixivia
(remoçăo de nutrientes pelo movimento de água descendente na terra) ou
semeando remoçăo)
Crop variedade, genéticas,

* pH indica a acidez ou alcalinidade da terra, e é baseado em uma balança de cerca
de 4.0 a 6.5 (ácido), 6.5 a 7.5 (neutro) e sobre 7.5 (alcalino), com o ponto central de
7 que indica o exato condiçăo de terra neutra. A maioria das plantas prefere um pH
de cerca de 6.5, que é ligeiramente ácido.

O CICLO NATURAL DE NUTRIENTES DE PLANTA: O
CICLO DE NITROGĘNIO

Nem năo săo criados nutrientes de planta nem săo destruídos; eles simplesmente
mude a forma química deles/delas e mova de lugar para colocar. O movimento de
nitrogęnio é interessante, complexo, e normalmente o mais crucial plantar
crescimento, assim nós lidaremos com isto em alguns detalhe neste papel.

A atmosfera da terra é o maior reservatório de nitrogęnio; 78 por cento de ar é
composta deste valioso elemento. Aqui está apresente como um puro elemento,
[N.sub.2], uma forma que a maioria das plantas năo pode uso. A ocorręncia mais
importante em nutriçăo de planta é o processe em qual o nitrogęnio elementar do
ar é convertido em formas de nitrogęnio pelo que a maioria das plantas pode
absorver o deles/delas sistemas de raiz. Este processo é chamado fixaçăo de
nitrogęnio.

Há tręs nitrogęnio de modos da atmosfera pode ser obtida para uso através de
plantas (veja Figura 2):

capturam de nitrogęnio nitrogęnio-fixando bactérias ou algas azul-verdes
(um processo natural);
fixaçăo de de nitrogęnio por raio em tempestades elétricas (um processo
natural); e
fixaçăo industrial de nitrogęnio em fábricas de fertilizante (um processo
industrial).

Fixaçăo de nitrogęnio por Bactérias e Algas Azul-verdes

Certas bactérias e algas azul-verdes săo equipadas naturalmente para absorva
nitrogęnio inorgânico, elementar do ar e quimicamente mude pela adiçăo de
hidrogęnio (chamou substância química reduçăo) para o tipo de nitrogęnio
achado nas moléculas orgânicas de plantas e animais chamada proteína. O
nitrogęnio de proteína é presente como nitrogęnio de amine, simbolizou
quimicamente como o amine se agrupe, - [NH.sub.2].

Mantendo um bem-escoou mas terra úmida, o livre-vivendo, nitrogęnio-fixando
microorganismos podem ser cultivadas, enquanto provendo um custo. fonte -livre
de nitrogęnio orgânico. Porém, estas bactérias tenha que ter uma fonte de energia
em qual alimentar, como palha ou outro resíduo de planta, e isto normalmente
limita a quantia de nitrogęnio eles fixam.
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Outras bactérias nitrogęnio-fixando
vivem em raiz de planta especializada
tecidos chamados nódulos onde eles
fixam nitrogęnio e fazem isto
disponível para a planta de anfitriăo.
Plantas que contęm nódulos
normalmente săo legumes que
incluem os sócios do feijăo e família
de ervilha. Um nódulo que é ativo
fixando nitrogęnio terá uma cor rosa
se está quebrado abra e examinou.
As bactérias nas que vivem săo
chamados nódulos simbiôntico
porque eles beneficiam o anfitriăo
deles/delas como bem como obtenha
benefícios da planta de anfitriăo.

A samambaia de água, Azolea,
extensamente usada em cultura de
arroz de paddy, também, tem
nitrogęnio-fixando microorganismos
que vivem em seus tecidos. Estes
organismos fazem nitrogęnio
disponível para ambos seu anfitriăo
natural, o molhe samambaia, e para a

planta de arroz. Assim, fazendeiro ou jardineiro que cultiva legumes ou outras
plantas como Azolea que tem nitrogęnio-fixando microorganismos associados com
eles, é capaz para converta nitrogęnio elementar livre do ar em nitrogęnio orgânico
da planta de colheita.

Fixaçăo de nitrogęnio através de Raio

Outro processo natural que converte elementar, atmosférico nitrogęnio em uma
forma útil a plantas é a descarga elétrica, raio que acontece em temporais. Este
processo oxida nitrogęnio (combina nitrogęnio e oxigęnio) formando um
inorgânico combinaçăo de nitrogęnio chamada nitrato ([NO.sub.3] -). Isto muito
solúvel em água fertilizante é prontamente absorvido pelas raízes de plantas.
Tempestades elétricas podem contribuir uma quantia significativa de nitrogęnio
para a terra em algumas áreas, embora a chuva pesada associada com tais
tempestades pode tender a lavar o nitrato fora de a zona de raiz de planta bastante
depressa. Por isto, um bem sistema de raiz desenvolvido, como isso de árvores e
gramas, é essencial capturar esta forma de nitrogęnio naturalmente-fixo.

Fixaçăo de Nitrogęnio industrial

Um terceiro processo de fixar nitrogęnio atmosférico é realizado por tecnologia
química moderna em instalaçőes industriais. Este processo gás natural de usos e
outro hidrocarboneto abastece para produzir amônio ([NH.sub.3]), amônio
([NH.sub.4]+), e urea ([NH.sub.2] Q/[CNH.sub.2]), ambos útil formas de nitrogęnio
quimicamente reduzido. Podem ser consideradas amônias nitrogęnio inorgânico,
enquanto urea é uma forma orgânica de nitrogęnio porque contém carbono.
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Mesa 1 resume as formas de nitrogęnio obtidas do a atmosfera de terra.

ALGUMAS FONTES DE FERTILIZANTE DE
NITROGĘNIO NATURAL

Uma fonte natural rica e valiosa de fertilizante de nitrogęnio é o oxidada, depósitos
antigos de pássaro e adubo de morcego, conhecido como guano que acontece
em locais vários ao redor do mundo especialmente em regiőes litorais e cavernas.
O nitrogęnio em guano, que é colecionada e vendeu como fertilizante,
normalmente é combinada

 

Mesa 1. Formas de Nitrogęnio Obtiveram da Atmosfera

Substância química de of de formas Nitrogen Formula Comentários

Nitrogen atmosférico [N.sub.2] Not disponível a plantas exclua certas bactérias e
azul-verde Algas de .

Proteína ou amine - [NH.sub.2] nitrogęnio Orgânico produzido por nitrogęnio que
nitrogęnio-fixa bactérias e algas azul-verdes e incorporado nas proteínas do
microorganisms ou o anfitriăo plantam quando o microorganismo é symbiotically
associado com a planta de anfitriăo.

Nitrogen de nitrato [NO.sub.3]- que nitrogęnio Inorgânico produziu quando raio
oxida nitrogęnio atmosférico.

Ammonium [NH.sub.4]+ nitrogęnio Inorgânico produzido por fixaçăo industrial de
nitrogęnio atmosférico.

Urea [NH.sub.2]-O/C-[NH.sub.2] nitrogęnio Orgânico produzido por fixaçăo
industrial de Nitrogęnio de e hidrogęnio de Gás natural de , carvăo, ou óleo.

com potássio (K) ou sódio (Na), formando nitrato de potássio ([KNO.sub.3]) ou
nitrato de sódio ([NaNO.sub.3]).

 

Outra fonte natural importante de fertilizante de nitrogęnio está fresca ou
composted adubo animal e desperdícios humanos. Este săo um complexo mistura
de várias formas de nitrogęnio inclusive urea (orgânico), proteína (orgânico,
principalmente corpos de microorganismos), nitrato ([NO.sub.3]), amônio
([NH.sub.3]), e, amônio ([NH.sub.4]+) combinaçőes. O valor de animal e adubos
humanos como fertilizante depende em como o adubo é controlado, desde que é
uma cultura rica de bactérias, ambos, vivendo e morto, e formas várias de
nitrogęnio. Se o adubo é exposta a oxigęnio, as formas reduzidas de nitrogęnio
(proteína, amônio, e urea) pode ser mudada a nitrato através de bactérias, ou o
populaçăo de bactérias pode aumentar dramaticamente e corporaçăo a maioria do
nitrogęnio como proteína nas próprias celas deles/delas. Se o adubo é controlado
para excluir oxigęnio (manteve molhado ou firmemente empacotada para excluir
ar), crescimento de bactéria pode ser limitado e o nitrogęnio será principalmente
mantido nas formas reduzidas (amônio, amônio, urea, e proteína).
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Se ou năo o adubo é mantido debaixo de abrigo para proteger isto de chuva
também é crucial desde que urea e nitrogęnio de nitrato săo facilmente lavada fora
do adubo. Nitrogęnio de amônia também é prontamente perdida ao ar como é
bastante volátil, mas na terra muda a amônio ([NH.sub.4]+) e é absorvido através de
barro.

Como o conteúdo de nitrogęnio de adubos animais é perdida assim facilmente,
deveriam ser seguidas várias sugestőes de administraçăo:

Keep o adubo debaixo de um telhado para prevenir lixiviando de Nutrientes
de que dissolvem facilmente em água.
Incorporate isto no jardim ou campo assim que possível prevenir perda de
amônio (ou amônio).
Use um chăo de cimento para armazenamento para prevenir perda do
porçăo líquida na qual a maioria do urea e nitrato é achou. Roupa de cama
suficiente para também absorver a urina economiza urea.
Composto adubos humanos completamente assegurar isso infecta e săo
matados parasitas. (Uma descriçăo de métodos apropriados de composting
desperdícios humanos estăo além a extensăo deste papel.

Outra fonte de fertilizante de nitrogęnio é composto, um decompondo, mistura de
materiais de planta e adubo. O conteúdo de nitrogęnio de composto normalmente
é muito baixo a menos que contenha significativo quantias de legumes e adubo e é
controlada com o mesmo cuidado como adubo. O estado de decomposiçăo
também influenciaria o porcentagem de nitrogęnio disponível que contém.

Uma fonte natural final de fertilizante de nitrogęnio é o uso de colheitas,
especialmente legumes, como adubo verde. Colheitas que săo naturalmente alto
em nitrogęnio é virada abaixo e permitiu se deteriorar, assim, libertando o
nitrogęnio eles obtiveram do ar pelo atividade das bactérias simbiônticas nos
nódulos deles/delas.

Microorganismos de decomposiçăo fazem um papel importante dentro o ciclo
natural de nitrogęnio. Pode ser perdido nitrogęnio do planta-animal-terra fases do
ciclo quando certos microorganismos de terra converta nitrato em nitrogęnio
elementar que entăo escapa atrás na atmosfera. Esta perda parece acontecer
prontamente quando a terra é água-anotada e săo forçados microorganismos a
virar nitrato ([NO.sub.3], [NO.sub.2], e NENHUM) para a fonte deles/delas de
oxigęnio. Naturalmente, esta perda de valiosos nutrientes de fertilizante deveria ser
evitada se possível vendo que a terra é escoada bem e assim bem provida com
oxigęnio da atmosfera. Um bem terra escoada que permite entrada de oxigęnio boa
pode ser produzida através de práticas culturais boas, especialmente pela adiçăo
de orgânico assunto.

Resumir, entăo, administraçăo do ciclo de nitrogęnio pode ser o mais mais atividade
importante que um fazendeiro leva a cabo em relaçăo a terra fertilidade. A falta de
nitrogęnio utilizável é a causa mais freqüente de crescimento de colheita pobre e
rende em a maioria das terras ao redor do mundo.

Só é feito o nitrogęnio da atmosfera disponível para plantas por nitrogęnio-fixaçăo.
O crescimento de ambos livre-vivo e podem ser conseguidas bactérias simbiônticas
aumentar a quantia de nitrogęnio pelo ciclo de crescimento de planta. Simbiôntico
e livre-vivo microorganismos crescem bem em terra úmida, bem-arejada.
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O estado químico de nitrogęnio deve ser apreciado para administrar o ciclo
prosperamente. Nitrogęnio orgânico em principalmente proteína, e o produto
desperdício importante, urea. É dito tal nitrogęnio para ser quimicamente reduzida
ou combinou com hidrogęnio. Em decomposiçăo de proteína e urea através de
bactérias, o nitrogęnio é libertado como um gás volátil, amônio. Isto reduziu forma
de nitrogęnio pode ser absorvida por raízes de planta, e também pode ser
convertido através de bactérias para um oxidou, forma non-volátil, nitrato que
também é prontamente, solúvel e absorvido através de raízes de planta.

Fertilizantes comerciais podem estar na forma de amônio, amônio, sais, urea, ou
nitrato por tudo de que podem ser utilizados depressa plantas. Urea depressa
mudanças para amônio e pode ser entăo absorvida por plantas. Adubos verdes e
os componentes de proteína de devem ser mudados adubos animais a amônio e
nitrato antes eles podem ser absorvidos através de plantas. Antes de conversăo
para solúvel formas de nitrogęnio inorgânico, o nitrogęnio orgânico insolúvel de
formas de adubos verdes e animais um reservatório De nitrogęnio que vai seja
libertada lentamente (por decadęncia bacteriana) durante crescimento de colheita.
Esta liberaçăo lenta previne sua perda rápida durante chuva pesada. Fertilizantes
altamente solúveis como urea e nitrato estăo rapidamente perdidos quando
lixiviando acontece. Também podem ser perdidas amônias como um gás, e nitrato
pode ser mudado a nitrogęnio elementar por oxigęnio-sofria fome suje
microorganismos e perdido ŕ atmosfera.

FERTILIZANTES INORGÂNICOS E ORGÂNICOS

Fertilizantes inorgânicos geralmente săo sais de metais como sódio, potássio,
cálcio, e magnésio. Amônias também podem agir como portador de outros
nutrientes inorgânicos quando acontece dentro o forma de um sal de amônio (sal
de amônio). Vários importante săo listados sais de fertilizante inorgânicos em Mesa
2.

 

Mesa 2. Um pouco de Sais de Fertilizante Inorgânicos Importantes

Nomeie of Porcentagem de Chemical

Fertilizante Salt Formula de Nutriente (Elementar)

Nitrate de amônio [NH.sub.4] [NO.sub.3] 33.5% nitrogęnio

Di-ammonium [([NH.sub.4]) .sub.2][HPO.sub.4] -21%, nitrogęnio, phosphate 23%
fósforo Superphosphate Ca [(H.sub.2][PO.sub.4]) .sub.2]. [H.sub.2]O 20% fósforo

Dolomite Mg[CO.sub.3] Ca[([CO.sub.3] .sub.2] 10-20% magnésio

Fonte: N. Brady, A Natureza e Propriedades de Terra (Nova Iorque, Nova Iorque:
MacMillan e Filhos que Publicam Cia., 1984).

 

Note que cada um destes sais de fertilizante contęm uma certa porcentagem do
elemento nutriente baseado nos pesos relativos de todos os átomos na molécula.
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Quimicamente moléculas que fala, orgânicas, e assim fertilizantes orgânicos, é
esses que contęm carbono em forma orgânica. O orgânico moléculas nós
consideramos tăo distantes é proteína e urea. Vivendo organismos contęm muitos
outro moléculas incluindo orgânico importante carboidrato e ácidos de nucleic.
Qualquer fertilizante cujo nutrientes está principalmente presente em moléculas
orgânicas como urea, proteína, ou săo chamados ácidos de nucleic fertilizante
orgânico. Em geral, tais fertilizantes (composto, adubo, e refeiçăo de cottonseed)
tenha um baixo conteúdo de nutriente e liberta estes nutrientes muito lentamente.
Isto é porque bactérias e fungos tęm que decompor primeiro o molécula orgânica
para o nitrogęnio ser livrada como amônio ou o fósforo ser libertada como fosfato.
Urea é um importante exceçăo para esta regra geral; tem um nitrogęnio muito alto
conteúdo (46 por cento) e está prontamente disponível para raiz de planta
absorçăo depois de um dia ou dois quando foi convertido por bactérias para sais
de amônio.

Alguns exemplos de fertilizantes orgânicos com aproximaçőes do deles/delas
conteúdo nutriente é determinado em Mesa 3.

O conteúdo de nutriente altamente variável de fertilizantes orgânicos faz + uso
deles/delas mais complicada que o de fertilizantes inorgânicos, especialmente se o
grower pretende alcançar rendimentos muito altos. Isto é porque o conteúdo e
forma de nutrientes săo desconhecidas, ou só aproximadamente conhecida.
Também, o geralmente baixo conteúdo de nutriente do fertilizante orgânico faz isto
necessário somar muito grande quantidades do fertilizante para a terra. O terço
complicando conte o uso de fontes orgânicas de nutrientes é o lento liberte da
maioria do nitrogęnio orgânico e fósforo. O assunto orgânico deve ser
decomposto primeiro através de microorganismos de terra, que tem que morrer em
troca também e tem que decompor, antes de um significativo quantia destes
nutrientes está disponível para plantar raízes. Por exemplo, suponha que o
fertilizante orgânico a ser usado é composto, adubo verde, ou adubo animal--ou
uma combinaçăo de quaisquer destes. Se a análise aproximada do material
orgânico é 0.5-0.1-0.3 (nitrogęnio-fósforo-potássio), quanto seria precisada por
hectare para fornecer os nutrientes para produzir 6 toneladas métricas de milho
(100 ' alqueires por acre)?

Uma estimativa sugere que as quantias seguintes de disponível săo precisados
nutrientes produzir tal um rendimento.

Nitrogen Fósforo Potássio de

(Quilogramas) (Quilogramas) (Quilogramas)

Total precisou produzir seis toneladas métricas de corn/hectare 168 67 134 Mesa
de 3. Conteúdo de Nutriente de Total De Um pouco de Fertilizantes Orgânicos

 

Total Nutriente Conteúdo (Porcentagem Aproximada)

Fertilizante Nitrogęnio de Phosphorus Potássio

O UREA ([NH.SUB.2] [CNH.SUB.2]) 46 0 0 Guano (morcego ou pássaro 10 2 2 fecal
deposita) Composto (altamente variável) 0.1-0.3 <0.1; 0.1-0.3 Adubo verde
(legumes) 0.2-0.5 <0.1; 0.2-0.4 Cavalo, vaca, ou adubo de porco 0.7 <0.l; 0.5
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Adubo de avícula 1.0 0.3 0.3 Barro de esgoto 2-6 1-2 0.1-0.4 Peixe secado esmaga
6-10 2-4-- Refeiçăo de Cottonseed 6-9 1-2 1-2 Desosse refeiçăo 2-3 10-15-- Wood
cinzas -- 0-1 2-6

Source: Flórida Serviço de Extensăo Cooperativo, Legume Orgânico, Ajardinando,
Circular 375-UM (Gainesville, Flórida,: Universidade de Flórida, Instituto de Comida
e Cięncias Agrícolas, maio, 1973).

 

Se nós somássemos 50 toneladas métricas de fertilizante orgânico por hectare, o
seriam providas quantias seguintes de nutrientes:

250 nitrogęnio de kg, 50 fósforo de kg; e 150 potássio de kg

Porém, só aproximadamente 30-50 por cento do nitrogęnio e fósforo esteja
disponível a primeira estaçăo crescente devido ao processo lento de
decomposiçăo do assunto orgânico. aproximadamente 50 por cento ou mais do
potássio estaria disponível. Em conclusăo, se torna óbvio que provendo todos os
nutrientes em forma orgânica é um prática bastante incerta e intensivo de măo-de-
obra. como resultado, orgânico fertilizantes podem precisar ser completados com
substância química fertilizantes.

Aplicaçăo de 50 toneladas métricas de assunto orgânico para um hectare (500
kilograms/are (*)) é um trabalho enorme. Furthermore, disponibilidade disso, muito
material também pode ser um problema, e trabalhando o orgânico importe na terra
pode requerer uma despesa grande de energia. Adiçăo de quantias grandes de
assunto orgânico para a terra também pode conduza a um fenômeno conhecido
como " depressăo de nitrato " onde o é incorporado nitrogęnio solúvel nos corpos
de decomposers de terra até o carbono do assunto orgânico é decomposta. Para
esta razăo, a palha (celulose) de assunto orgânico deveria ser decompôs bastante
completamente antes de fosse usado como fertilizante.

Nutrientes somando para a terra na forma de assunto orgânico năo săo fácil, mas
pode ser done. O processo é uma imitaçăo do ciclo de fertilidade natural de uma
floresta, gramado, ou Experięncia de pond.

e administraçăo sábia mais muito trabalho duro é essencial para fazer o processo
trabalhe prosperamente.

Métodos alternativos de somar quantias grandes de assunto orgânico deva ser
evaluated. Composting é essencial diminuir o conteúdo de carbono do material de
planta que é acrescentado ao composto amontoe, enquanto permitindo liberaçăo
mais rápida do nitrogęnio assim e fósforo quando o material é acrescentado ŕ terra.
Outro técnica importante é usar o parcialmente decomposta orgânico importe
como um mulch, enquanto permitindo o composting assim processam para
continuar na superfície do chăo. O mulch no que permanece a superfície de terra
ao término da estaçăo crescente pode ser entăo incorporada na terra como
composto. A para o que terceira alternativa é incorpore fresco ou parcialmente
composted assunto orgânico no terra logo antes um período baldio, permitindo
microorganismos de terra para, comece decomposiçăo durante um inverno ou
período de estaçăo seco quando colheitas năo săo growing. que Pouca atividade
de microorganismo de terra acontece durante tal um período baldio, mas algum
benéfico decomposiçăo acontece.
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* Um é = 100 metros quadrados = .01 hectare.

FORMULAÇĂO DE FERTILIZANTE COMERCIAL

Suponha nós quisemos fazer um fertilizante inorgânico completo que é, um
nitrogęnio contendo, fósforo, e potássio, que tudo derivaram de sais de fertilizante
inorgânicos. Se nós misturássemos potássio nitrato e fosfato de amônio, nós
teríamos tal um fertilizante.

Dar um exemplo simples, suponha nós misturamos 100 quilogramas de nitrato de
potássio ([KNO.sub.3]) e 150 quilogramas de fosfato de amônio [([NH.sub.4])
.sub.2] [HPO.sub.4] fazer 250 quilogramas de fertilizer. Let completo nós
calculamos quanto de cada elemento estaria presente nisto grupo de fertilizante.

 

Nitrogęnio de Phosphorus Potássio (Kilograms) (Quilogramas) (Quilogramas)

100 quilogramas KNO (14%N, 39%K) 14 0 39 150 quilogramas (o NH) HPO
(21%N, 23%P) 31.5 34.5 0 250 quilogramas 45.5 34.5 39

Nós podemos calcular a porcentagem de cada elemento agora (análise) em isto
misturou fertilizante como:

Nitrogen = 45.5 kg de kg/250 = 18 por cento Phosphorus = 34.5 kg de kg/250 =
14 por cento Potassium = 39.0 kg de kg/250 = 16 por cento

 

Nós etiquetaríamos este um 18-14-16 fertilizante. Em comércio comercial, isto seria
considerada um fertilizante de alto-análise porque isto contém um conteúdo
bastante alto de nutrientes e nenhum enchedor.

Muitos fertilizantes comerciais, pelo menos esses que săo relativamente, barato,
tenha uma mais baixa análise, como 5-10-10. Em tal um fertilizante, o material inerte
(enchedor como areia ou serragem) seja 75 por cento do peso. Se a pessoa
precisasse transportar + fertilizante uma distância longa, este peso non-nutriente,
deva ser considered. Alto-análise fertilizantes dăo mais nutrientes por quilograma
mas eles requerem freqüentemente cuidado especial dentro controlando e
storage. por exemplo, eles devem ser mantidos seque porque os sais apanham
água prontamente e assim é empacotada dentro plástico-forrado bolsas e
armazenou em áreas secas. amônio de Anhydrous, um mesmo fertilizante de
nitrogęnio de alto-análise, é controlada como um líquido abaixo pressione em
tanques corrosăo-resistentes. que Muitos fertilizantes secos săo granulada e cobriu
com barro e encera para os fazer mais fácil para loja e handle. A camada também
pode reduzir a velocidade a liberaçăo do nutrientes quando acrescentou ŕ terra;
esta liberaçăo mais lenta pode ser desirable. Moreover, o material inerte pode
conter algum rastro elementos que podem estar ausente em fertilizantes de alto-
análise.
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DETERMINANDO A NECESSIDADE POR
FERTILIZANTES

Observaçăo de Sintomas Visuais

Debaixo de condiçőes de deficięncia severas, um nutritionist de planta treinado
possa diagnosticar a necessidade por um elemento de fertilizante particular por
examinando o crescimento das plantas afetadas e as plantas symptoms. por
exemplo, plantas nitrogęnio-deficientes săo pequenas e tenha um aparecimento
amarelado, especialmente as mais baixas folhas. Plantas potássio-deficientes
podem mostrar tecido morto ao redor das extremidades de mais baixas folhas e
outros sintomas como núcleos perdidos em orelhas de corn. que plantas Ferro-
deficientes normalmente mostram para um amarelo marcado cor (chlorosis) ŕs
gorjetas crescentes da planta. However, o uso de sintomas visuais năo é um método
seguro de avaliar o necessidade para fertilizers. Muitos fatores que limitam
crescimento de planta (por exemplo, nematode danificam ou deficięncia de
magnésio) causará semelhante plante symptoms. Also, quando vários fatores săo
envolvidos, o sintomas visuais podem se tornar mesmos confundindo. Even que os
peritos tęm dificuldade que identifica uma deficięncia através de observaçőes
visuais. Além disso, até que sintomas visuais aconteçam, tanto dano tem lugar já
levado que correçăo do problema está muito atrasada para seja de muito valor pela
colheita atual.

Terra e Prova de Tecido

Analisando a terra antes de plantar e testar tecidos apropriados antes de sintomas
visuais acontecessem é métodos melhores de determinar a necessidade para Terra
de fertilizers. ou amostras de tecido é normalmente enviada para um laboratório
central no qual entăo dá conselho fertilizante needs. equipamentos Portáteis
também estăo disponíveis para testar terra e tecidos mas requer um entendendo
bom do uso deles/delas e limitations. em geral, equipamentos de terra-prova
portáteis săo melhor usados junto com uma terra standard e tecido que testa
laboratório.

Prova experimental e Rendimento de Colheita

O melhor método de avaliar a necessidade por fertilizante é atual tentativas de
campo nas quais combinaçőes várias de nutrientes de planta săo aplicada ŕs terras
e colheitas em questăo. Again, este procedimento, necessidades ser levada fora
com grande atençăo para experimental projete mas finalmente se torna a base para
outras técnicas como suje analysis. que Tais tentativas de campo normalmente săo
levadas a cabo por pesquisa centers. Em a maioria dos países em desenvolvimento,
fazendeiro ou jardineiro possa determinar freqüentemente a necessidade por
fertilizante fertilizando só uma parte de um campo ou jardim e observando os
resultados.

Ă
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III. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE FERTILIZAÇĂO DE
COLHEITA

SISTEMAS USANDO NATURAL QUE TERRA-ENRIQUECE
ALQUEIVE

Sistemas de produçăo de colheita todo prósperos nos que năo confiam a adiçăo
de fertilizantes tem que imitar o ciclo natural que existida na regiăo antes da terra
foi cultivada e dedicou para elevar crops. Este princípio é vista claramente dentro o
" golpe-e-queimadura " ou " swidden " método agrícola dos trópicos. Com esta
prática, uma área arborizada que parece ser satisfatório por semear é selecionada
primeiro por clarear. A floresta demonstra sua fertilidade pelo vigor de crescimento
de planta, ambos, árvores e undergrowth. O fazendeiro pode avaliar possivelmente
o potencial de rendimento sentindo, cheirando, e provando a terra, e observando
floresta growth. UMA terra fértil sente macio e friável, cheiros um pouco goste de
feno novo-ceifado, e tem gosto ligeiramente azedo.

Nos trópicos, quantias maiores de nutrientes de planta săo armazenadas dentro a
vegetaçăo existente que na terra. Com a " golpe-e-queimadura " pratique, para este
reservatório de nutrientes de planta é voltado a superfície de terra como cinza por
queimar cuidadoso da massa de vegetation. Queimando também podem ajudar
mate pestes o terra incluindo capinou seeds. que UMA mistura de colheitas é
plantada entăo, enquanto incluindo legumes como também muitas outras plantas
cujo tamanho e colocaçăo imita a estrutura de floresta que eles substituíram.

Depois de dois ou tręs anos de produçăo de colheita, as diminuiçőes de
rendimento para o ponto onde já capinar năo parece prático e o campo é
permitido, ou encorajou, devolver para amadurecer floresta como rapidamente
como possible. Muitos fazendeiros de golpe-e-queimadura apreciam o árvores
brotando das que regenerarăo as lojas nutrientes o forest. maduro que As raízes
destas árvores e videiras penetrarăo profundamente na terra e recobra nitrogęnio e
outro solúvel nutrientes durante os que terăo lixiviado do topsoil o período breve
de cropping. Este alqueive de floresta (regrowth) pode requerer 12-20 anos para
regenerar fertilidade de terra. Certas práticas como a plantaçăo de legumes de
árvore poderia acelerar isto possivelmente regeneraçăo, mas o ciclo năo pode ser
encurtado muito ou o terra será danificada permanentemente. Unfortunately,
populaçăo, pressőes em muitas áreas forçam os fazendeiros a re-usar campos
antes eles regeneraram completamente, e rendimentos de colheita recusaram
adequadamente.

Outros sistemas semeando como paddies de arroz molhado também imitam o
ecossistema de pântano natural, mas estes podem ser associadas com um ciclo de
inundaçăo anual, e assim năo é dependente em uma vegetaçăo regeneraçăo
process. que A inundaçăo traz para uma quantidade significativa de nutrientes das
ladeiras corroendo mais distante para cima o vale. Também inundando faz
nutrientes de terra mais como phosphorous prontamente disponível.

Ă
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SEMEIE ROTAÇĂO COM ADUBOS VERDES

Um sistema praticou amplamente antes das aproximadamente 1950 dentro o
temperado regiőes agrícolas săo rotaçăo de colheita. Here colheitas de dinheiro
como săo girados milho e trigo com edifício de terra semeia como trevo, alfafa, ou
feijőes, normalmente feijăo-sojas. Algum do terra-melhorar colheita pode ser
removida como feno ou, para feijőes, sementes para vender, mas como muito como
possível é voltada ŕ terra como um modo de construindo o conteúdo de nitrogęnio
do campo. Antes do largo uso de fertilizantes comerciais, este era um do mais
importante práticas de agricultura temperada. Em combinaçăo com o uso de
adubo (a próxima alternativa discutiu), ainda é praticado por um grupo pequeno de
fazendeiros conhecido como " farmers. orgânico " Estes fazendeiros também
podem usar quantias limitadas de fertilizante comercial (a última alternativa
descreveu abaixo).

PRODUÇĂO DE COLHEITA COMBINANDO E ANIMAL
HUSBANDRY

Muitos fazendeiros acham que a incorporaçăo de animais no deles/delas sistema
agrícola é crucial para semear produçăo. O adubo destes animais é colocada
cuidadosamente nos campos. Jardineiros de , com uma área menor cultivar, pode
incorporar adubos animais em um sistema de composting, aumentando a
quantidade assim e qualidade do fertilizante orgânico eles usam para fertilizar o
deles/delas gardens. que os fazendeiros chineses desenvolveram especialmente
complicado sistemas de usar animal e adubo humano (conhecido como noturno
terra) na produçăo de colheitas. A integraçăo de porcos e pesque nestes sistemas
também é crucial a produçăo de comida programas.

Fazer composto, um parcialmente se deteriorou mistura de principalmente planta

material, os pontos seguintes
deveriam ser se lembrados de:

Use resíduos de planta como rico em
nitrogęnio como possível e
completam com Materiais de manure.
animais rico dentro nitrogen incluem
legumes e materiais de animal (por
exemplo, pescam sucatas).
Chop tăo finamente quanto prático e
mistura os materiais de cronometram
para cronometrar, se vocę deseja
alcançar decomposiçăo mais rápida.
Keep úmido mas năo saturou de
forma que ar está disponível.
Add superphosphate ou fosfato de
pedra para ajudar previnem a perda
de amônio.

Add uma quantia pequena de já parcialmente decompôs Composto de ou
terra de rico-jardim para promover decomposiçăo favorável. inoculará o
composto com útil Bactérias de e fungos.
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Keep o montăo de composto grande bastante para assegurar uniforme que
aquece mas năo tăo grande aquele ar é excluído (um mínimo de cerca de
dois metros quadrados) . UM montăo de composto que é muito pequeno
năo aquecerá para destruir adequadamente bastante capinou sementes e
organismos de pathogenic.

APLICAÇĂO DE FERTILIZANTE COMERCIAL

Quando é impossível ou năo prático usar métodos naturais de fertilidade de terra
mantendo, a adiçăo de comercialmente produziu fertilizantes săo necessary. Eles
também podem ser usados para completar quaisquer das anteriores alternativas.

Aplicando o próprio tipo e quantia de fertilizante é crucial, desde que estes
materiais estăo altamente concentrados e freqüentemente caro. Normalmente
devem ser determinadas o tipo e quantia de fertilizante experimentalmente e
deveria ser adaptada ŕ terra e local. Normalmente o fertilizante é colocado na terra
abaixo e ao lado da semente de forma que as raízes crescentes pode começar
depressa para alimente de modo algum no nutrients. deva substância química
fertilizantes sejam misturados com semente; fazer matarăo o germinando assim
Aplicaçőes de seed. de fertilizantes, especialmente nitrogęnio, pode ser espaçada
fora em cima da estaçăo crescente em regiőes de muito alto chuva.

IV. CHOOSING O MELHOR SISTEMA DE
FERTILIZAÇĂO DE COLHEITA

VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS QUATRO SISTEMAS
ALTERNATIVOS

Natural-terra que Enriquece Sistemas

No mais lado, estes sistemas

Săo baratos porque um serviço grátis de natureza: floresta Crescimento de ,
inundaçăo anual, reseeding natural.
Provide muitos benefícios além de terra crescente Fertilidade de nem mesmo
a que o fazendeiro pode está atenta de, como reciclar de minerais de rastro
e controle de peste processa.
Offer estabilidade ecológica e diversidade genética porque eles fazem parte
de um sistema natural complexo com muitas espécies de planta que
cooperam com um ao outro.

Por outro lado, tais sistemas

maio requer anos para regenerar fertilidade, enquanto requerendo assim
uma porcentagem significativa de terra em fallow. Onde um que deficięncia
severa acontece, como muito baixos níveis de Phosphorous de na terra e
terra-forminq materiais, sistemas terra-enriquecendo naturais năo enchem
estes Elementos de .
Săo difíceis administrar se árvore pobre ou indesejável ou capinou
crescimento acontece.
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Năo săo adaptados o facilmente a produçăo de colheita mecanizada; assim,
sistemas terra-enriquecendo naturais săo trabalho intensivo.

Will năo apoio populaçőes grandes.

Semeie Rotaçăo com Adubos Verdes

As vantagens de rotaçăo de colheita com adubos verdes incluem:

fonte Grátis de nitrogęnio por nitrogęnio-fixaçăo, legumes de where săo
crescidos na rotaçăo.
colheitas de adubo Verdes controlam erosăo de terra e podem controlar
algumas ervas daninhas.
colheitas de adubo Verdes năo só melhoram fertilidade de terra mas
melhoram estrutura de terra e aumento também dramaticamente conteúdo
de assunto orgânico.
maio seja combinado com produçăo animal.

Algumas das desvantagens incluem o seguinte:

que UMA quantia considerável de terra deve ser usada para verde adubam,
enquanto tirando isto de produçăo.
Incorporating a colheita de adubo verde na terra pode exigem para animal
considerável ou para poder mecânico virar a terra.
O custo de semente boa pode ser proibitivo.
Inoculaçăo com bactérias satisfatórias pode ser essencial.
colheitas de adubo Verdes esvaziam freqüentemente umidade de terra,
enquanto partindo uma terra seca para a colheita sucessiva.

Integraçăo de Produçăo de Colheita e Animal Husbandry

Sistemas integrados tęm várias vantagens. que Estes incluem:

Animais provęem valioso adubo; eles também podem pastar em pousam
inadequado para cultivo e comem roughage inadequado para consumo
humano, virando estes materiais em adubo e produtos animais. que o
Animais podem ajudar diversificam a gama de agrícola Produtos de e dá
trabalho quando colheitas năo requererem atençăo. por exemplo, podem
ser consertadas cercas e podem ser adubadas controlou ŕs vezes quando
trabalha nos campos de colheita năo é necessário.
Draft que animais ajudam trabalham a terra e levam produtos para market.
Gado também pode ser dirigido para comercializar ŕ venda. + produtos
Animais (carne, leite, queijo, ovos) melhore o qualidade nutricional da dieta
humana.
que adubo Animal melhorará que o composting processam, fornecendo
nitrogęnio para crescimento de microorganismo e assegurando conclusăo
melhor do processo de decomposiçăo.
Like adubos verdes, adubos animais também grandemente melhoram sujam
estrutura.

Por outro lado,

Animais podem ser caros e podem requerer habilidades especiais e
Recursos de năo prontamente disponível, como veterinário conserta e
suplementos de alimento de proteína altos.
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que o Animais requerem que uma certa quantia de terra seja dedicada para pastar
ou outros alimentos de animal; esta terra deve seja cercado para proteger
colheitas.

que o Animais requerem para cuidado constante que pode ser difícil para prover
durante períodos de produçăo de colheita ocupados.

adubo Animal pode ser uma fonte de distribuir erva daninha semeiam,
insetos, e alguns organismos de doença.

Aplicaçăo de Fertilizantes Comerciais

Algumas das vantagens do uso de fertilizantes comerciais săo:

UM programa de fertilidade especialmente pode ser projetado para um
colheita particular debaixo de condiçőes de terra específicas.
selecionando o próprio fertilizante, correnteza ou liberaçăo lenta do
nutriente pode ser regulado.
que podem ser usadas variedades de planta rendendo Altas, especialmente,
+ assim chamou " hybrids de milagre. " Este novo híbrido Săo projetadas
variedades de para produzir rendimentos mais altos dentro Resposta de
para fertilizante adicional e water. o deles/delas que foi aumentado potencial
genético por planta que cria técnicas.

que o Terra que foi esvaziada de nutrientes pode ser rapidamente rejuvenesceu em
muitos casos.

Irrigated que podem ser cultivadas terras intensivamente.
que podem ser sustentadas populaçőes urbanas Grandes.

Como com os outros sistemas, fertilizantes comerciais tęm desvantagens. Estes
incluem o seguinte:

O investimento de dinheiro pode ser proibitivo.
Often ao longo do que săo precisadas de outras tecnologias apoiando com
fertilizantes, como irrigaçăo e praguicida, que aumenta o dinheiro mais
adiante investment. Isto quer dizer isso como o que um pacote " inteiro " de
tecnologia pode ser requerido Săo aumentados rendimentos de por
programas novos de fertilizaçăo.
O fertilizante pode ser aplicado incorretamente (excessivo chega,
erradamente digite, colocaçăo incorreta, ou erradamente cronometram).
fertilizantes Comerciais somam só nutrientes; eles năo fazem melhoram a
terra structure. A menos que estrutura de terra boa é mantido, a terra
deteriorará, e aumentando chega de fertilizantes comerciais será requerida
para manter um determinado nível de produçăo.
Instalaçőes por controlar e próprio armazenamento do fertilizante pode ser
inadequado.

Ă Ő
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AVALIAÇĂO DE CONDIÇŐES LOCAIS E RECURSOS

Escolhendo um sistema de fertilizaçăo de colheita novo, ou mais provável, em
modificando um sistema atual, a pessoa tem que avaliar o habitante realisticamente
resources. First, é importante analisar cuidadosamente o sistema que é atualmente
usado. pode ser útil para concentrar em + movimento de nitrogęnio pelo ciclo, e
nota onde podem ser alcançadas melhorias de disponibilidade de nitrogęnio para
plantas. Talvez fertilizante de nitrogęnio comercial poderia ser aplicado em certo
colheitas para descobrir se nitrogęnio adicional aumentará colheita yield. também
pode ser útil para determinar o valor de um fósforo ou fertilizante de potássio em
cada uma das colheitas importantes em + sistema.

Segundo, a natureza da terra ou terras na regiăo deveria ser identificada. Factors
para considerar aqui seria a profundidade, textura, (tamanho de partícula de terra),
estrutura (miolos, blocos, pratos), orgânico conteúdo de assunto, drenagem,
declive, e conteúdo nutriente do suje, inclusive a acidez ou alcalinidade (pH).

O terceiro fator para considerar é a convenięncia da colheita ou colheitas para as
terras locais, chuva, temperatura, comprimento de crescer, tempere, facilidade de
produçăo, e comercialidade. O próprio arranjo de colheitas na fazenda e a melhor
plantaçăo e sucessăo colhendo também precisa ser avaliada.

O fator final a ser considerado é a disponibilidade de fontes de planta nutrients.
Săo depósitos locais de materiais nutriente-ricos available? Se o pH precisar ser
modificado, é moida pedra calcária disponível localmente? Se de assunto orgânico
é precisado, é available? de fontes bom Como pôde husbandry animal seja melhor
utilizada para fornecer húmus e nutrientes ŕ terra?

Se recursos năo estiverem localmente disponíveis, entăo nutrientes podem precisar
ser importada na regiăo. A organizaçăo de tal provisăo sistemas podem ser levados
a cabo por negócios privados, o governo, ou comunidade cooperatives. Again,
avaliaçăo cuidadosa e administraçăo é necessário fazer certos tais recursos é
ambos apropriado e economicamente justificada.

CONSIDERAÇŐES ADICIONAIS

Chuva e Irrigaçăo

Muitas das variedades de colheita alto-rendendo novas requerem quantias grandes
de água e irrigaçăo é freqüentemente essencial aumentar yield. que Isto pode
requerer para grande despesa se água deve ser bombeada de um bem ou river.
que Muitos esquemas de desenvolvimento agrícolas tęm colida com dificuldades
consideráveis como materiais de água foi esvaziada ou custos de combustível
aumentaram nitidamente. Uma consideraçăo adicional é a despesa de nivelar a
terra para permitir eficiente superfície irrigation. Also, para algumas terras, que os
fazendeiros precisam prevenir a formaçăo de sódio e outros sais causada pela
evaporaçăo de água depois de vários anos de irrigaçăo de superfície.
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Suje Textura e Drenagem

Suje textura que é a porcentagem de areia, lodo, e barro partículas na terra, deve
ser considerada na administraçăo de suje fertility. UMA terra arenosa (textura
grossa) năo segurará nutrientes de fertilizante contra lixiviar. Therefore, fertilizante,
deveria ser somada em quantias pequenas e bastante freqüentemente. However, tal
uma terra solta é escoada bem e assim licenças aeraçăo boa de raízes de planta e
organismos de terra. assunto Orgânico (húmus) acrescentada a uma terra arenosa
pode aumentar o conteúdo de húmus e também o capacity. nutriente-segurando
que Muitas terras arenosas tropicais năo văo segure húmus para muito longo por
causa da taxa extremamente alta de decomposiçăo de assunto orgânica. Para tal
suja, a quantia de barro minerais săo cruciais desde que estas partículas de barro
minúsculas segurarăo a maioria nutrientes de fertilizante por adsorçăo (físico e
químico atraçăo).

Entupa partículas, intermedeie entre areia e barro em tamanho, é também
intermedeie fertilizante-segurando capacidade. Soils com um conteúdo de barro
alto pode estar apertado e mal escoada, enquanto diminuindo assim a
disponibilidade de oxigęnio para raízes. A adiçăo de orgânico importe a tal terra
melhorará freqüentemente grandemente a estrutura de miolo da terra, permitindo
drenagem de água melhor e um aumentou proveja de oxygen. A menos que uma
terra seja bem-escoada, adiçăo de fertilizante pouco valor terá em melhoria de
rendimento.

Suje Reaçăo

Reaçăo de terra recorre ao conteúdo de íon de hidrogęnio da terra, que pode ser
medida que usa a balança de pH. UM pH de debaixo de 6.5 é considerada uma
terra ácida e é inadequado para muitos crops. O adiçăo de lima ou pedra calcária
(carbonato de cálcio) ajudará substitua os íones de hidrogęnio nas partículas de
terra com cálcio, elevando o pH a um nível desejável. Again, o mais alto o barro
conteúdo ou assunto orgânico na terra, o mais cálcio é requerido substituir o
hidrogęnio no barro ou partículas de húmus. Algumas terras velhas que foram
lixiviadas durante séculos săo altamente ácido e pode exigir para tratamento
considerável os fazer satisfatório com certeza crops. que podem ser vestidas Tais
terras ao que é chamada colheitas ácido-amorosas (como grama de bermuda,
algodăo, cowpea, amendoim, abacaxi, batata-doce, café, e orquídeas).

Experięncia prévia e Variedades de Planta Disponíveis

A importância de experięncia de pesquisa năo pode ser overemphasized dentro
considerando o sistema de fertilidade de terra. que Tal experięncia é difícil obter
porque demonstraçőes e experięncias em + qual só uma variável está sendo
examinada de cada vez é duro para projete, mas há nenhum modo melhor para
determinar fertilidade de planta needs. Quando variedades novas de plantas estăo
sendo consideradas para uso no sistema semeando, deve estar a resposta
deles/delas para sujar fertilidade examinada debaixo de cada tipo de condiçăo de
campo. que Tal pesquisa deve seja feita a um centro de pesquisa agrícola, se
possível.
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V. DESENVOLVIMENTO FUTURO DE SISTEMAS DE
FERTILIZAÇĂO

PESQUISA

Métodos novos de nutrientes abastecedores para plantas estăo emergindo.
Particularly prometer é a modificaçăo genética de plantas outro que legumes para
aceitar nitrogęnio-fixando bactérias em nódulos em + roots. deles/delas Com o
advento desta tecnologia, um marco miliário principal em nutriçăo de planta terá
sido alcançada. Currently, porém, este tipo de engenharia genética está provando
para ser mais complexo que primeiro se antecipada.

Pesquisa continuada em engenharia genética pode produzir adicional potencial
genético em crescimento de planta de colheita e rendimento. O revolucionário tipo
de planta criar que usa cultura de tecido e haploidy deva fazer possíveis avanços
genéticos novos cuja natureza está imóvel unknown. Tecido cultura leva únicas
celas de uma planta e cresce eles em plants. novo Se estas únicas celas vęm de
tecido com fixada de cromossomos (haploid), como as celas que dę origem a pólen
granula, entăo o escondido ou recessivo genético características văo appear. Isto
ajuda para os criadores de planta a lidar com um gene de cada vez.

Pesquise nas interaçőes de plantas em cultura misturada (crescendo mais de uma
colheita em um campo de cada vez) ainda está só dentro o fases começando,
principalmente porque os industrializaram, monocultura, tipo de semear padrőes
tendeu a obscurecer o mais tecnologia de cultura misturada intensivo de măo-de-
obra. Mixed que cultura requer mais colhendo e dá capinando desde que
máquinas năo podem distinga entre as plantas. Como certas regiőes do mundo
concentre mais em múltiplo que semeia (cultivando mais de uma colheita junto), os
efeitos simbiônticos de tais sistemas se tornarăo Simbiose de known. melhor
acontece quando ambos benefício de colheitas sendo together. crescido Uma
colheita pode ajudar o outro (por exemplo, lata de milho apoio que escala feijőes),
enquanto em retorno a segunda colheita pode forneça nutrientes ao primeiro
(feijőes fixam nitrogęnio que o milho pode usar).

ECONOMIAS

As economias de produçăo de comida no futuro săo um quebra-cabeça principal
para muitas pessoas que tentam prever trends. agrícola O custo de recursos
industrially-baseados, tăo essencial para muito " moderno " agricultura, está
escalando rapidamente. Muitos americano de Norte fazendeiros acham os
produtos trabalho-eficientes deles/delas a ser estimados acima a quantia que
naçőes famintas podem dispor pagar. por isto, os países mais pobres săo
aconselhados freqüentemente para desenvolver uma comida nacional política de
auto-suficięncia, baseado em recursos de fertilidade de terra locais.

A pressăo de populaçăo em a maioria das naçőes do mundo é uma especializaçăo
ameaça para muitos sistemas agrícolas, especialmente esses que requerem
alqueive e rotaçăo de colheita (colheitas diferentes em estaçőes diferentes em +
mesmo campo) . Em países com programas de reforma agrária onde camponeses
de landless săo os proprietários de terras vistosos, o problema de diminuiu
produçăo para exportaçăo segue freqüentemente. pressőes Econômicas na naçăo
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para salários de exportaçăo aumentados freqüentemente é sentida pelo
proprietários de terras novos na forma de decretos federais. por exemplo, um
governo nacional pode exigir para os fazendeiros que cultivem colheitas de
exportaçăo goste café ou bananas, em lugar de comida semear para uso local;
freqüentemente fazendeiros se ressentirăo com estes decretos. que fatores
Econômicos frustram freqüentemente tal programa porque os fazendeiros novos
săo incapazes a produto a colheita de exportaçăo prosperamente. como resultado,
a terra devolve os credores e landlessness é novamente estabelecido.

Há uma luta constante para fazendeiros quererem a terra deles/delas e as famílias
deles/delas enquanto tentando ajustar ao mesmo tempo realidades econômicas
internacionais além do controle deles/delas. A manutençăo e melhoria de
fertilidade de terra é básica a fazendeiros, survival. However econômico, há
nenhuma garantia de sucesso porque fatores além de controle individual podem
fazer todos os esforços fútil. In a último-análise, a proteçăo de fertilidade de terra, e
a viabilidade econômica do setor agrícola deve ser parte da política de comida de
todo governo nacional.
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