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INTRODUÇÃO:
A cultura do trigo possui importante papel no aspecto econômico e nutricional da alimentação humana, ocupando o
segundo lugar em volume, com aproximadamente 32% da produção mundial de grãos. O trigo é um dos principais cereais
cultivados no mundo e a fertilização nitrogenada tem sido fundamental no aumento da produção e da qualidade dos grãos,
sendo a uréia a principal fonte deste nutriente para a cultura. A crescente exigência das indústrias de moagem e o
estabelecimento de um novo padrão de qualidade da farinha de trigo tem gerando um posicionamento da pesquisa sobre a
influência da cultivar e do manejo da adubação nitrogenada na qualidade de grãos e a consequente melhoria da farinha de
trigo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de épocas e doses de aplicação de N em cobertura na qualidade
industrial de trigo, através dos componentes qualitativos da farinha de trigo, glúten, alveografia, proteína bruta e
produtividade do grão de trigo.

METODOLOGIA:
O experimento foi conduzido no campo experimental da UPF, em Passo Fundo/RS, na safra 2012. O delineamento
experimental utilizado foi em DBC, com parcela subdividida, sendo que a parcela principal abrigou cultivar e a subparcela
doses e épocas de aplicação de nitrogênio. Foi realizado quatro repetições. Nas subparcelas foram testadas as épocas e
doses de aplicação de N, sendo elas:1) Afilhamento (100 kg N ha-1); 2) Afilhamento + início do alongamento (50+50 kg N
ha-1); 3) Afilhamento + início do emborrachamento + pré-espigamento (50+25+25 kg N ha-1); 4) Afilhamento + início do
emborrachamento + pré-espigamento (50+50+25 kg N ha-1); .As análises de qualidade foram realizadas nos laboratórios
de Cereais do Centro de Pesquisa em Alimentação (CEPA) da UPF, Passo Fundo- RS. Os resultados foram submetidos a
análise de variância e as médias comparadas entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O manejo com fertilização nitrogenada em diferentes doses e épocas, apresentou resposta distinta para os teores de
proteína bruta, extensibilidade, tenacidade, sua relação tenacidade/extensibilidade, glúten úmido, seco e índice de glúten
além do aumento na força de glúten e rendimento de grãos todas apresentando resposta a um dos fatores avaliados (doses
e épocas/cultivar) ressaltando ainda as interações entre manejo da aplicação nitrogenada e cultivar, para as características
de tenacidade, força de glúten e rendimento de grãos. A resposta à adubação nitrogenada está diretamente relacionada
com o potencial de produção e absorção de N, sendo características genéticas de cada cultivar, (BIOTRIGO GENÉTICA,
2014)

CONCLUSÃO:
Os índices qualitativos da farinha quanto a aplicação de nitrogênio parcelada em três épocas apresentaram melhores
resultados no incremento de qualidade da farinha de trigo. As cultivares Campeiro e Quartzo presentaram maior
produtividade não diferindo entre si, sendo superiores à cultivar Tibagi.
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