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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "MÉTODO 

PARA A DETERMINAÇÃO DAS NECESSIDADES DE FERTILIZANTE, 
ESPECIALMENTE DAS NECESSIDADES DE FERTILIZANTE DE NITRO
GÊNIO E DISPOSITIVO PARA A REALIZAÇÃO DO MÉTODO".

A presente invenção refere-se a um processo para a determina

ção das necessidades de fertilizantes de uma planta de cultivo agrícola e um 

dispositivo para a dosagem de fertilizante.

No campo da atividade agrícola de precisão, uma aplicação de 

fertilizante especifico com as áreas parciais constitui um dos grandes desafi

os. Uma aplicação excessiva de fertilizante é problemática tanto do ponto de 

vista ecológico como também econômico. No caso de uma subfertilização, a 

produção da parcela será reduzida de maneira que se deve visar uma fertili

zação utilizada de acordo com as necessidades.

Baseado na heterogeneidade do elo e do micro clima viría dentro 

de uma parcela a capacidade de sustentação e a disponibilização de nutrien

tes do solo. Estas heterogeidades resultam em crescimento diferençado das 

plantas e em formação de produção diferenciada e em necessidades de fer

tilizante correspondentes diversidades. Atualmente na prática agrícola, a 

quantidade de fertilizante de nitrogênio será aplicada em uma dosagem uni

forme em toda a parcela - as mencionadas heterogeneidades frequente

mente não são consideradas. Uma fertilização desta maneira uniforme resul

ta em uma superfertilização ou subfertilização, mais ou menores, em diferen

tes áreas parciais e com as desvantagens concomitantes.

É conhecido um sistema para uma fertilização específica de par

celas parciais, no qual, os tatos do nutriente de uma planta são registrados 

através de um sensor para depois secar o calculado a necessidade do fertili

zante na dependência do sinal do sensor, por exemplo, um índice de vege

tação e no computador de bordo ou dados que podem ser chamados on line, 

específicos da parcela. Na base das necessidades do fertilizante será depois 

gerado um sinal de controle para um dispositivo debater de utilizaste (unida

de de descarga). Uma solução desta natureza é descrita, por exemplo, no 

documento DE 199 13 971 A1.



2/17

5

10

15

20

25

30

Nestas soluções, o sensor para registrar o índice vegetativo an

tes da sua utilização, precisa ser calibrado. Isto pode ser feito, por exemplo, 

através de um chamado N-verificador, o qual, todavia, apresenta uma série 

de desvantagens. O uso de um N-verificador desta espécie é muito comple

xo e requer uma determinada experiência. O N-verificador media transmis

são de luz, através das folhas das plantas. Este valor é estreitamente corre

lacionado com o teor de clorofila e de N, porém não com a quantidade de 

biomassa. A integração de n que é importante para o dimensionamento do 

fertilizante, é calculada do teor-N e da biomaçha. É problemático no caso 

que a integração - n é determinada mais pela biomassa da planta que pelo 

teor-N. Conforme mencionado, no dimensionamento do fertilizante, a capa

cidade de produção do local não é elevada em conta. Esta capacidade de 

produção influencia, todavia, as necessidades de nutrientes mais do que 

oscilações na concentração-N na planta. Plantas de parcelas parciais de 

produção fraca apresentam sempre concentrações-N reduzidas reduzida - 

nessas parcelas parciais, em virtude de outros parâmetros limitadores da 

produção, serão correspondentemente para um crescimento ótimo, suficien

tes também quantidades reduzidas de M de maneira que ao não levar em 

conta a capacidade de produção dessas parcelas parciais estas são regu

larmente expostas a superfertilização. Parcelas faciais de produção acentu

ada recebem por outro lado, de modo tendencional, até mesmo menos ferti

lizante.

Além disso, o valor da medição do sensor depende acentuada- 

mente do tipo, razão porque vale frequentemente são também fornecidas às 

chamadas tabelas de correção de espécies. Como, todavia, pelo órgão fede

ral de classificação anualmente é liberado um grande número de espécies, 

precisam ser anualmente atualizadas tabelas de correção de espécie cor

respondentes, o que dificulta ainda mais a manipulação do sensor.

Na patente europeia EP 1 411 758 B1 é descrito um processo 

para a aplicação de fertilizante, no cálculo da quantidade do fertilizante é 

integrado uma produção de colheita máxima que pode ser obtida e uma pro

dução de colheita prognosticada para a respectiva parcela, bem como a in
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tegração de nutriente da planta na produção ótima da colheita e com a pro

dução prognosticada para a parcela. Este processo prevê apenas uma única 

fertilização durante o período da vegetação.

A partir do estado da técnica é conhecida uma variedade de nú

meros característicos vegetativos sendo que frequentemente usado é usado 

o chamado índice vegetativo REIP (Red Edge Inflection Point) - ponto de 

infecção de aresta vertical vermelha. Naturalmente, pode ser também em

pregados outros índices de vegetação como NDVI, IRR, IRG, IR!, SAVI etc. 

No índice REIP, o comportamento de absorção de luzes seja de reflexão das 

plantas é aproveitado. Neste sentido, as plantas possuem a especificidade 

geral de absorverem em grande parte a luz de determinado comprimento de 

onda, enquanto refletem a luz de ondas mais longas na maior parte. Assim, 

das folhas de uma planta são absorvidas as parcelas de luz azuis, verdes ou 

também vermelhas, ao passo que a estrutura celular e o teor da água das 

plantas fazem com que a absorção no incipiente faixa do infravermelho con

verge em um flanco íngreme (ponto de conversão) em uma reflexão. Exa

mes revelaram que este ponto principal de conversão (REIP) pode ser apro

veitado para a determinação do crescimento da biomassa e do teor de nitro

gênio.

Um sensor para a determinação do teor de clorofila passou a ser 

conhecido do documento WO 01/45490 A1.

No contexto do simpósio terminal IKB de 11 - 12 - 10 2005 em 

Weihenstephan foram explicados os aspectos da fertilização-M específica de 

áreas parciais. Na apresentação no contesto do projeto parcial e IKB 9 (para 

a otimização da condução do estado específico de áreas parciais com sen

sores isentos de contato de acordo com a heterogeneidade do material exis

tente) é apresentada, em forma comparativa, a viabilidade da aplicação dos 

índices vegetativos acima mencionados. Além disso, o inventor da presente 

invenção explica na palestra "fertilização - N, especifica de parcelas parciais" 

durante o referido simpósio terminal que a integração -N-ótima depende de 

uma meneia situada no estágio do desenvolvimento e do potencial de pro

dução na respectiva parcela.
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A presente invenção tem como objetivo criar um processo para a 

aplicação de fertilizante, especialmente para a fertilizante -N, bem como um 

dispositivo para a concretização de um processo desta natureza, através do 

qual, os aspectos específicos de parcelas de áreas podem anda ser mais 

bem levados em conta na dosagem de fertilização, sendo que o esforço téc

nico de regulagem e técnico de equipamento deve ser adicionalmente mini

mizado.

Esta tarefa é solucionada por um processo com as característi

cas da reivindicação 1 e com um dispositivo com as características da rei

vindicação 10.

Modalidades vantajosas da invenção são objetos das reivindica

ções dependentes.

De acordo com a invenção, no processo para a determinação 

das necessidades de fertilizante de uma planta de cultivo agrícola inicialmen

te é depositado em uma memória de dados ou campo de linhas característi

cas (ou uma tabela) que reproduz a efetiva integração de nutriente atual 

(status de nutriente) da planta, pelo menos na dependência de um indicie 

vegetativo e/ou de um estágio de desenvolvimento da planta.

Na memória de dados será também memorizado um campo de 

linhas características (tabela) que contém a integração ótima de nutriente da 

planta na dependência do estágio de desenvolvimento e/ou da produção 

esperada e/ou da qualidade da produção (teor de proteína bruta) em uma 

parcela a ser adubada.

Em uma etapa de medição, o índice vegetativo será medido na 

parcela a ser fertilizada e a efetiva integração de nutriente será lida a partir 

da linha característica/tabela correspondente.

Em outra etapa, a integração ótima de nutriente (status de nutri

ente) será lida nesta parcela durante o estágio de desenvolvimento atual 

e/ou o potencial de produção nesta parcela para depois ser calculada uma 

quantidade de fertilizante do diferencial entre o status ótimo de nutriente e as 

necessidades de nutriente até o próximo prazo da fertilização, e esta dife

rença será calculada com um fator de correção que é determinado a partir 
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de parâmetros específicos da parcela da área. Estes parâmetros podem, por 

exemplo, ser a duração da atuação da fertilização, a imobilização do fertili

zante no solo, a mineralização do solo e a taxa de aproveitamento do fertili

zante. Neste fator de correção poderá também estar integrado o estágio de 

desenvolvimento das plantas na parcela espacial considerada.

Através de uma unidade de avaliação depois será fornecido um 

sinal de controle para um dosador de fertilizante e será dosada uma quanti

dade de fertilizante na dependência do volume acima mencionado.

Este processo será realizado pelo menos uma vez para cada 

parcela separada de maneira que se verifica uma fertilização altamente efi

caz e especifica de parcelas de áreas, evitando-se subfertilização ou super- 

fertilização, sendo assim otimamente aproveitado o potencial do rendimento 

da respectiva parcela de área.

Segundo uma modalidade especialmente preferida da invenção, 

ainda é incluída no cálculo das necessidades de nutrientes a diferença resul

tante da integração de nutriente das necessidades de nutriente esperado no 

próximo ciclo de vegetação e o status atual de nutriente. Esta diferença será 

acrescentada a diferença acima explicada.

A avaliação dos sinais de medição é especialmente simples 

quando as linhas características para a determinação da efetiva integração 

atual de nutriente (status de nutriente) forem selecionadas do sinal do sensor 

em uma primeira aproximação como retas ou segmentos retos. Como será 

em seguida ainda explicado mais detalhadamente, estas retas apresentam 

uma dependência expressiva do estágio de desenvolvimento da planta.

Em um exemplo de acordo com a invenção, o segmento axial 

destas retas será determinado especificamente de uma função de avaliação, 

preferencialmente de uma reta, cujo aclive é negativo, de maneira que o 

segmento axial com crescente aceitação media de fertilizante da planta di

minui no estágio de desenvolvimento considerado e no potencial de produ

ção da parcela da área.

O aumento desta reta será também determinado a partir de uma 

função de avaliação, preferencialmente uma reta, sendo que o aumento
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cresce com a aceitação média já mencionada de nutriente.

De acordo com a invenção será preferido que o índice de vege

tação seja o índice de vegetação REIP.

A extensão do fator de correção acima mencionada para calcular 

a quantidade de fertilizante a ser dosado situa-se, por exemplo, na faixa de 

0,5 até 1,5.

O dispositivo de acordo com a invenção para a aplicação (espa

lhar) de fertilizante possui uma memória de dados para a memorização das 

linhas características prescritas e que reproduzem o status de nutriente vi

sado ou a integração ótima de nutriente na dependência dos respectivos 

estágios de desenvolvimento nas parcelas das áreas a serem fertilizadas, da 

qualidade de plantas visadas nessas parcelas de áreas e a produção espe

rada nas parcelas das áreas. Além disso, o dispositivo possui um sensor 

para registrar o índice vegetativo e uma unidade de avaliação para selecio

nar as adequadas linhas característica/tabelas e para a interpretação da in

tegração atual de nutriente (status de nutriente) na dependência do índice de 

vegetação e para a interpretação de uma integração ótima de nutriente e do 

valor de correção específico da parcela da área e para calcular a quantidade 

de fertilizante desses parâmetros. Através da unidade de avaliação será 

também fornecido um sinal de dosagem para um dispositivo dosador de ferti

lizante e este será controlado de modo correspondente.

Exemplos de execução preferidos (por exemplo, para a colheita 

de trigo de inverno) da invenção serão em seguida explicados mais detalha

damente com base nos desenhos esquemáticos. As figuras mostram:

Figura 1 - um esquema de bloco de elementos importantes de 

um dispositivo para distribuição de fertilizante.

Figura 2 - um campo de linha característica para determinar uma 

integração-N atual na dependência de um índice vegetativo e do estágio de 

desenvolvimento.

Figura 3 e 4 - equações lineares para a determinação das linhas 

características de acordo com a figura 2.

Figura 5 - um campo de linhas características para a determina
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ção-N ótima de trigos de inverno na dependência do estágio de desenvolvi

mento e do potencial da produção.

Figura 6 - uma linha característica do campo de linhas caracte

rísticas de acordo com a figura 5 com a integração-N desenhada.

Figura 7 - o campo de linha característica de acordo com a figu

ra 5 no qual está desenhada a necessária integração-N na dependência de 

estágios de desenvolvimento, do potencial da produção e de um fator de 

correção.

Figuras 8 e 9 - campos de linhas características para demons

trar a dependência da integração ótima-N do estágio de desenvolvimento e 

da qualidade de produto com diferentes expectativas de produção baseada 

no exemplo de trigo de inverno.

Figura 10 - uma tabela para a determinação do fator de corre

ção DIMA na dependência de uma taxa de aproveitamento de fertilizante e 

do estágio de desenvolvimento e.

Figura 11 - uma carta do solo para demonstrar diferentes áreas 

de produção de um campo.

A Figura 1 apresenta um diagrama de bloco acentuadamente 

esquematizado para explanar o processo de acordo com a invenção.

Neste sentido, em um trator agrícola ou outro veiculo utilitário 

estão montados um ou vários sensores, um para registro.

Em princípio, um sensor deste tipo consiste de uma variedade 

de elementos transmissores de luz que emitem, por exemplo, luz monocro

mática de um comprimento de onda predeterminado. Além disso, o sensor 1 

possui um elemento receptor de luz que recebe a luz refletida pelas plantas 

2 e gera um sinal que indica a respectiva intensidade da luz recebida. O con

trole dos elementos transmissores de luz verifica-se através de um controle 

integrado no sensor 1 que aciona os elementos transmissores da luz em 

uma seqüência cíclica e determina a respectiva intensidade da luz refletida 

do sinal de saída do elemento receptor de luz. A partir das intensidades lu

minosas determinadas de todo o ciclo de medição será depois calculado o 

índice de vegetação REIP. O sinal de medição 4 correspondente ao índice 
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vegetativo REIP será depois integrado em uma unidade de avaliação 6 de 

um computador central do trator agrícola. Esta unidade de avaliação 6 pos

sui uma memória de dados 8 na qual estão depositadas linhas característica 

que em seguida ainda serão explicadas e dados específicos da parcela da 

área para cálculo de uma quantidade de fertilizante a ser distribuída.

A partir de medições reflexivas multiespectrais que foram reali

zadas pela depositante em variados aspectos ambientais foram calculados 

índices de vegetação descritos na literatura sendo testados quanto a estabi

lidade (dependência de espécie, ângulo da incidência da radiação do sol, 

unidade das folhas, tamanho das plantas, status de nutriente das plantas 

etc). No caso, o índice de vegetação REIP mostrou ser muito estável, de 

maneira que foi em seguida realizada o cálculo da quantidade de fertilizante 

explicado em seguida, também na base deste índice. Com relação ao está

gio de desenvolvimento das plantas, aprovaram nesses exames os diferen

tes índices vegetativos e também o REIP como sendo muito sensíveis. De 

modo correspondente, na memória de dados para cada planta/espécie será 

memorizado um campo de linhas características (ou uma tabela) que possi

bilita determinar a integração-N na dependência do REIP e do estágio de 

desenvolvimento EC. A figura 2 apresenta, por exemplo, um campo de li

nhas características 10 para uma planta de cultivo agrícola - pode-se reco

nhecer a forte dependência acima mencionada da aceitação-N absoluta 

(kg/ha) pelo estágio de desenvolvimento da planta de cultivo. Assim sendo, 

em um determinado valor REIP de, por exemplo, 725 nm, a integração-N 

absoluta em um estágio de desenvolvimento anterior é menor em mais do 

que a metade do que no estágio de desenvolvimento 65.

Se fosse pretendido agora para memorizar para cada planta de 

cultivo agrícola e para cada desenvolvimento estágio desta planta as linhas 

características 10 correspondentes, então isto apresentaria um volume de 

dados excessivo que seria difícil de ser dominado tanto com vistas aos as

pectos de hardware como também software, no ponto de vista técnico. Por 

tanto, no contexto da invenção foi desenvolvido um algoritmo de avaliação 

que permite indicar a integração de nitrogênio absoluta das plantas através 
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de medições reflexivas, independentemente do estágio de desenvolvimento. 

Em virtude da conhecida elevada importância do estágio de desenvolvimen

to das plantas para a expressão do REIP foram realizados exames extensos, 

quando foi verificado que os elementos de regressão a seguir explicados dos 

algoritmos de avaliação, para a determinação das linhas características 10 

acima mencionadas estão correlacionadas de forma muito estreita como o 

desenvolvimento das plantas. Em uma primeira aproximação pode-se de

terminar cada linha características do campo de linhas características 10 

mostradas na figura 2 por uma reta:

Nakt = (a)* (REIP) + y

Nakt representa a integração atual do nutriente da planta, a re

presenta o aumento da linha característica e y é o segmento axial da linha 

característica.

Nas Figuras 3 e 4, é mostrado, por exemplo, para trigo de inver

no a dependência do segmento do eixo y do aumento a desta linha caracte

rística. Pode-se reconhecer que o aumento a (Figura 3) aumenta com cres

cente integração-N média em * das plantas examinadas, de acordo com a 

equação

a = 0,102N* + 2,0894

Sendo que a medida de determinação estatística R2=0,8991.

A equação acima mencionada para a determinação do aumento 

a, foi estabelecida através da avaliação de resultados de medição existente, 

sendo que, os respectivos pontos da medição são apresentados na Figura 3.

A Figura 4 apresenta um diagrama para a determinação do se

guimento de eixo y da integração-N media N*. Pode-se reconhecer que tam

bém o seguimento axial y encontra-se em uma relação linear para a integra

ção-N media N*. A equação do cálculo, no trigo de inverno examinado e na 

pressuposição de um potencial de rendimento médio e de um estágio de 

desenvolvimento indeterminado EC:

Y= -73.584N* - 1478,3,

Sendo que a medida da determinação estatística novamente é 

muito elevada em R2=0.,8974. Por conseguinte, diminui o segmento de eixo
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y com crescente integração-N media N*.

A partir dessas duas equações para a determinação do segui

mento do eixo y e do aumento a da respectiva linha característica por tanto, 

conhecendo-se a integração-N* da planta para o respectivo estágio de de

senvolvimento e potencial de produção do local examinado, pode-se deter

minar a linha característica para a determinação da integração-N absoluta 

Nakt (status de nutriente).

Este sistema foi testado em numerosas plantas de cultivo agríco

la (trigo de inverno, trigo de verão, Colzas de inverno, cevada de inverno, 

cevada de verão, triticas, centeio de inverno) tendo sido verificado que fun

ciona em todos os tipos de plantas mencionadas, sendo que as medidas de 

determinação estatística sempre são superiores a 0,85 ver de modo que se 

pode partir do pressuposto que o algoritmo determinado pode ser emprega

do também em outras plantas de cultivo agrícola. Com o auxilio desses algo

ritmos pode-se, portanto indicar para a respectiva planta de cultivo, no co

nhecimento do REIP em qualquer estágio de desenvolvimento aleatório da 

planta, a biomassa dt/ha e a integração-N em kg de nitrogênio /ha.

Expresso em outras palavras, com o auxilio das equações acima 

mencionadas poderá ser calculado de forma simples a linha característica 

respectivamente valida para a determinação da integração-N atual NaW na 

dependência do estágio de desenvolvimento EC e do REIP.

Na etapa seguinte, será determinado a partir da integração-N a- 

tual, determinada por técnica de medição (status de nutriente) Nakt, a neces

sidade efetiva de fertilizante.

A base para a determinação das necessidades do fertilizante é o 

conhecimento dos estados de abastecimento- Nopt, isto é, os valores otimus 

para status de nutriente de nitrogênio da respectiva planta de cultivo. Na de

terminação destes valores otimus é considerado previamente que estes va

lores são dependentes das condições do crescimento do local do plantio. 

Para testar esta pressuposição foram, por exemplo, examinados e calcula

dos, por exemplo, para trigo de inverno, diferentes séries experimentais e 

também dados. Ficou demonstrado que se podem apresentar os valores de 
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integração- N opt (aqui, por exemplo, para trigo de inverno) de acordo com as 

relações apresentadas na figura 5, na dependência do estágio de desenvol

vimento EC e do volume de produção (dt/ha). Pode-se reconhecer que a 

integração-N opt aumenta com o crescente estágio de desenvolvimento EC, 

sendo que naturalmente também os valores de integração-N opt para áreas 

de produção acentuada estão situados nitidamente em nível mais elevado 

do que nas áreas de produção fraca. A integração- N opt na faixa de produ

ção pré determinada e estágio de desenvolvimento pode ser representada 

de acordo com a figura 5 como linha característica que é composto de vários 

seguimentos retos aproximadamente, sendo que para o respectivo estágio 

de desenvolvimento (EC30, EC32...) se verifica uma alteração no aumento.

A Figura 6 apresenta a linha característica correspondente para 

a área de produção de 80 dt/ha. Também está desenhado na Figura 6 a in

tegração-N atual Nakt da planta na parcela parcial examinada e foi determi

nada de acordo com a linha característica da Figura 2, conhecendo-se o 

REIP medido pelo sensor 1. A quantidade de fertilizante necessário será de

pois calculada de acordo com a equação:

N = [(Nopt - Nakt) + (Nopt + 1 - Nakt)] * DIMA

Sendo que N representa a quantidade de fertilizante a ser des

carregada em (Kg nitrogênio/ha), Nopt é a integração-N ótima determinada 

da relação de acordo com figura 5 Nakt é a integração-N atual determinada 

do REIP, Nopt + 1 representa a integração-Nopt do próximo prazo de fertili

zação e DIMA é o fator de correção.

Este fator de correção DIMA é constituído dos componentes da 

duração da eficácia do fertilizante D, N-imobilização no solo I, mineralização 

do solo M e taxa de aproveitamento do fertilizante A. Estes coeficientes do 

fator DIMA foram obtidos da literatura a partir de ensaios de fertilização-N de 

locais e datas diferenciadas. No caso, os diferentes coeficientes do DIMA 

serão considerados relativamente ao nível de produção. Na figura 6 estão 

desenhados os respectivos parâmetros (Nakt, Nopt, Nopt + 1), sendo que o 

DIMA, a título de simplicidade, é considerado = 1. Como o Nakt é nitidamen

te menor do que o Nopt no prazo de fertilização planejado, trata-se de uma 



12/17

5

10

15

20

25

30

área subatendida - para garantir um abastecimento-N suficiente até o próxi

mo prazo de fertilização, de acordo com a representação na figura 6 teria de 

ser alimentada a quantidade de nitrogênio, marcada pelo grampo, por cada 

hectare de parcela de área.

A Figura 7 apresenta as situações correspondentes conforme na 

Figura 6 para diferentes potenciais de produção - de modo correspondente, 

com o crescente potencial de produção também terá de ser espalhado um 

volume maior de nitrogênio para evitar uma subfertilização.

Baseado nas Figuras 8 e 9, será esplanada a dependência da 

integração-N da coedade do produto. A Figura 8 mostra, por exemplo, a de

pendência da integração-Nopt do estágio de desenvolvimento (semelhante 

aos campos das linhas características nas Figuras 6 e 7) e da qualidade de 

produto de trigo de inverno, sendo que na Figura 8 a linha característica su

perior representa para trigo de inverno com qualidade A e a íinha caracterís

tica inferior representa uma qualidade C do mesmo nível de produção 

(1 Ot/ha). A Figura 9 apresenta linhas características correspondentes com o 

nível de produção menor de 6t/ha.

Baseada nessas linhas características é demonstrada que a in

tegração-Nopt depende com relativa intensidade da qualidade da planta, 

sendo que no caso de qualidade mais alta (qualidade-A), como é de se es

perar, existe uma necessidade maior de fertilização do que no caso de uma 

qualidade de plantas comparadamente de qualidade menor.

Um aspecto da invenção descrita reside, portanto em registrar 

os campos de linhas características para um respectivo tipo de planta sendo 

que preferencialmente a aplicação ótima de nitrogênio deve ser registrada 

na dependência do estágio de desenvolvimento, do potencial de produção e 

também da qualidade da planta.

Na Figura 9 esta desenhada, por exemplo, o volume de fertili

zante a ser espalhado, sendo que se partiu novamente do pressuposto do 

nível de nutriente Nakt (ver Figura 2) atual determinado através de um índice 

de vegetação e depois a partir dos campos de linhas características explica

dos, por exemplo, na dependência da qualidade do produto, do estágio de 
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desenvolvimento e da expectativa de produção/nível de produção será de

terminado o volume de fertilizante a ser aplicado. No exemplo de execução 

de acordo com a Figura 9 será calculado o volume de adubo N até o estágio 

de desenvolvimento EC92 além do próximo estágio. Naturalmente também - 

como nos exemplos de execução conforme as Figuras 6 e 7 - a quantidade 

de fertilizante poderá ser calculado até o próximo estágio de desenvolvimen

to (aqui EC65).

O fator de correção nestes exemplos de execução, a titulo de 

simplificação, é novamente determinado com 1.

Conforme já explicado este fator de correção DIMA é composto 

dos fatores D (duração da ação do fertilizante), I (imobilização de nitrogênio 

no solo), M (mineralização de nitrogênio no solo) e A (taxa de aproveitamen

to do fertilizante). Exemplos para a dependência do fator DIMA do estágio de 

desenvolvimento e da taxa de aproveitamento do fertilizante A são apresen

tados na tabela de acordo com a Figura 10. Daí pode-se reconhecer que o 

fator de correção DIMA possui uma influencia maior sobre a determinação 

do volume de fertilizante a ser aplicado porque este pode variar somente em 

virtude de diferentes taxas de aproveitamento de fertilizante em um estágio 

de desenvolvimento em mais do que 30%. Na tabela de acordo coma Figura 

10 deve-se considerar que outras culturas possuem um ritmo de crescimento 

diferenciado bem como um crescimento de raízes no solo de maneira que se 

modificam correspondentemente os valores para os diferentes estágios EC.

O fator D depende em alto grau da formação de raízes no solo e 

da intensidade do crescimento da planta de cultivo. Plantas pequenas ou 

novas possuem uma estrutura de raízes muito reduzida e, portanto o cres

cimento fraco. Assim sendo correspondentemente percorre um período mui

to longo ate que o fertilizante seja absorvido, ou seja, para determinada inte

gração de nutrientes em um determinado período de tempo são necessárias 

elevadas qualidades de fertilizantes (elevadas concentrações de nutrientes 

no solo). Estágios de desenvolvimentos anteriores exigem de acordo com a 

tabela na Figura 10 comparadamente valores DIMA elevados.

Os fatores I e M se comportam em sentido contrario. A saída de
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inverno ultrapassa inicialmente a imobilização-N no solo. No decurso da pri

mavera aumenta a mineralização-N, e a imobilização-N recua. O Máximo da 

mineralização em condições meteorológicas da Europa central é alcançado 

aproximadamente no inicio de junho. Depois passa a cair novamente e au

menta a imobilização. Um segundo máximo da mineralização será alcança

do aproximadamente na terceira décima parte de setembro.

De modo correspondente aos respectivos espaços de tempo de 

crescimento dos diferentes tipos de culturas agrícolas são validos para as 

diferentes fases de desenvolvimento valores diferenciados para I, ou seja, M.

O aproveitamento de fertilizante A representado na Figura 10 se

rá determinando da capacidade de absorção de água do solo e das condi

ções de precipitação. Elevadas taxas de águas de infiltração aparecem nas 

precipitações intensas e/ou reduzida capacidade de campo aproveitável. 

A capacidade de campo aproveitável por sua vez esta estreitamente vincu

lada a capacidade de produção dos solos (ver Figura 10). O volume de á- 

guas infiltradas determina a chamada lavagem de nitrogênio inevitável.

Nas condições seguintes pode ser útil ajustar A superior a 1 

(aproveitamento de fertilizante 100%):

a) Áreas de proteção de água: nas áreas de proteção de á- 

gua poderá ser útil abandonar produções máximas a fim de manter em nível 

especialmente baixo a concentração-N nas águas infiltradas. Valores de A 

>1 na realidade não são viáveis. Se valores deste tipo forem aplicados, isto 

estará sempre vinculado com determinadas perdas de produção.

b) Locais de cultivo com superfertilização-N durante muitos 

anos: Na Alemanha, o saldo de superfertilização-N situa-se em uma faixa de 

cerca 100 Kg N/ha. Especialmente as instalações com cultivos de animais 

apresentam saldos excedentes-N elevados. Locais com superfertilização-N 

de longos anos apresentam um pool de nitrogênio mais alto no solo e um 

potencial de perigo de saída de nitrato elevado. Este pool de nitrogênio ele

vado também pode ser desvantajoso para a formação da produção das plan

tas quando no caso de aquecimento do solo forte for liberado uma quantida

de demasiada de N. Para exaustão dessas reservas de nitrogênio poderá 
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ser útil aplicar valores mais altos para A. Além disso, a exaustão de reser- 

vas-N desnecessárias no solo resulta em uma redução do esforço de fertili

zação o que também oferece vantagens econômicas.

A Figura 11 mostra, por exemplo, um mapa do solo de um cam

po experimental, sendo que os segmentos com um tingimento claro repre

sentam áreas de baixa produção e os segmentos com tingimento escuro 

apresentam áreas de alta produção. Pode-se reconhecer nitidamente nesta 

ilustração que ao levar em conta as diferentes áreas de produção, estágios 

de produção, qualidades de planta, etc., a quantidade de fertilizante a ser 

produzida nas diferentes áreas parciais deve oscilar bastante. A carta do 

solo é registrada em forma digital na memória de dados 8 para depois ser 

realizado, na dependência da posição do veículo de distribuição de fertilizan

te, registrada na dependência, por exemplo, de GPS, será realizado a fertili

zação especifica para a parcela da área de maneira que as respectivas á- 

reas parciais podem ser abastecidas de uma forma ótima com fertilizante e 

portanto pode ser evitado de modo confiável uma superfertilização ou sub- 

fertilização, levando-se em conta as demais particularidades.

O fator de correção DIMA pode ser menor ou superior a 1. Em 

estágios EC prematuros, prepondera a imobilização-N - o DIMA será então 

superior a 1. Em estágios EC posteriores, preponderá a mineralização - o 

DIMA será então correspondentemente inferior a 1. Assim, por exemplo, em 

estágios de desenvolvimentos posteriores fará mais calor de modo que o 

fertilizante é revolvido mais rapidamente. Em estágios de desenvolvimentos 

prematuros ocorre o inverso. A direção da ação do fertilizante também de

pende dos estágios EC. O fator parcial A, responsável pela taxa de aprovei

tamento do fertilizante, será determinado pelo tipo de solo e pelas precipita

ções. Estes dois parâmetros determinam essencialmente as chamadas per- 

das-N inevitáveis. Caso a face parcial estiver situada em um campo de pro

teção de águas, então este fator parcial A deve ser igual ou próximo de 1. 

Na pratica o fator A pode também ser menor, por exemplo, 0,85.

De acordo com a apresentação na Figura 1, os traçados de cur

vas necessários para o cálculo da integração-N ótima são depositadas com 
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base em tabelas/linhas características 12 na memória de dados 8, de manei

ra que na forma acima descrita, no conhecimento da integração atual de N, 

do estágio de desenvolvimento, da área de produção, da qualidade da plan

ta, do fator de correção e dos demais parâmetros acima mencionados inte

grantes do cálculo, pode ser determinada a necessidade de fertilizante N, 

por exemplo, até o próximo estágio de desenvolvimento. Na base desta ne

cessidade de fertilizante N, será depois fornecido pela unidade de avaliação 

6 um sinal de controle 14 para um distribuidor de fertilizante 16 e o fertilizan

te será depois dosado de modo correspondente a este sinal de controle 14. 

Desta maneira, para cada parcela será dosada apenas a quantidade de ferti

lizante que as plantas possam aproveitar em termos produtivos. No caso, 

para cada parcela de área poderá estar por base outra curva reguladora, de 

maneira que é viabilizada uma distribuição de fertilizante especifica para 

parcelas de áreas de mais alta precisão.

O dispositivo de acordo com a invenção segundo a Figura 1 e o 

processo acima descrito possibilitam uma medição absoluta da integração-N 

em todas as condições ambientais, especialmente em todos os tipos de cul

turas. O cálculo das necessidades de fertilizantes N específicos por parcela 

de área verifica-se sob a consideração da integração-N atual, da capacidade 

de produção do local, da direção da valorização do produto (qualidade de 

produto), da duração da ação do fertilizante, da mineralização-N e da imobi- 

lização-N. Desta maneira é viabilizada uma dosagem de fertilizante-N alta

mente precisa e especifica por parcela de área, levando em conta as condi

ções ambientais. Uma solução desta natureza ultrapassa amplamente as 

soluções explicadas inicialmente conforme o estado da técnica.

Atualmente a invenção é explicada com base na determinação 

das necessidades de nitrogênio, mas ela pode também ser usada para a 

determinação de outras formas de fertilização.

É revelado o método e um dispositivo para a distribuição de ferti

lizante para plantas de cultivo agrícola. De acordo com a invenção verifica- 

se a determinação da quantidade de fertilizante necessário na dependência 

da atual integração de nutriente (status de nutriente), uma integração ótima 
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de nutriente (necessidades de nutriente) no prazo da fertilização e uma inte

gração ótima de nutriente (necessidades de nutriente) no próximo prazo de 

fertilização, sendo levados em conta demais fatores de influenciação através 

de um fator de correção DIMA.

5 Listagem de Referência:

1 sensor

2 planta

4 sinal de medição

6 unidade de avaliação

10 8 memória de dados

10 campo de linha característica

12 campo de linha característica/tabela

14 sinal de controle

16 dosador de fertilizante
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REIVINDICAÇÕES

1. Método para determinação das necessidades de nutrientes, 

especialmente das necessidades de fertilizante N de uma planta de cultivo 

agrícola, caracterizado pelo fato de que apresenta as etapas:

a) memorização de linhas características/tabelas (10) para a 

integração atual de nutriente (Nakt) da planta na dependência de um índice de 

vegetação, no estágio de desenvolvimento (EC) e/ou a produção a ser 

esperada em uma memória de dados (8);

b) memorização de linhas características/tabelas (12) para uma 

integração ótima de nutriente (Nopt) da planta, na dependência do estágio de 

desenvolvimento (EC) e/ou correspondendo à produção a ser esperada em 

uma parcela de área a ser fertilizada;

c) medição do índice de vegetação em uma parcela de área e 

interpretação da integração atual de nutriente (Nakt) da linha 

característica/tabela (10) na dependência da produção e/ou do estágio de 

desenvolvimento (EC),

sendo que as linhas características (10) dependentes do índice 

de vegetação são formadas em primeira aproximação de retas

Nakt = (a) * (índice de vegetação) + y

ou são formadas de segmentos retos, sendo que a representa o 

aumento e y representa o segmento do eixo;

d) interpretação da integração ótima de nutriente (Nopt) no estágio 

atual de desenvolvimento (EC) e/ou na produção a ser esperada da linha 

característica/tabela (12);

e) cálculo do volume de nutriente (N) da diferença entre a 

integração ótima de nutriente (necessidades de nutriente Nopt) e a integração 

atual de nutriente (status atual de nutriente Nakt) e correção desse volume pelo 

cálculo como um fator de correção (DIMA) no qual está integrado ao menos 

um dos parâmetros como sejam duração do efeito fertilizante (D), imobilização 

de fertilizante (I) no solo, mineralização (M) do solo e taxa de aproveitamento 

do fertilizante (A).

2. Método de acordo coma reivindicação 1, caracterizado pelo fato

Petição 870180160447, de 10/12/2018, pág. 4/11
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de que a quantidade de nutriente a ser distribuída (N) é calculada a partir da 

diferença de acordo com a etapa (e) além da diferença da integração ótima 

de nutriente (Nopt + 1) no próximo prazo de fertilização e na integração atual 

de nutriente.

3. Método de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo 

fato de que o segmento do eixo y é determinado a partir de uma reta

y = (a*) * (N*) + b*

sendo que (N*) representa a integração-N média da planta no 

estágio de desenvolvimento e com o potencial de produção pressuposto e y 

representa a diminuição da integração-N média (N*) (aumento negativo).

4. Método de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado 

pelo fato de que o aumento a é determinado a partir de uma reta

a = (a**) * (N*) + b**

sendo que a aumenta com (N*) (aumento positivo).

5. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, 

caracterizado pelo fato de que as linhas características/tabelas (12) também 

são formuladas na dependência da qualidade da planta.

6. Método de acordo com uma das reivindicações 1 a 5, 

caracterizado pelo fato de que o índice de vegetação é o REIP.

7. Método de acordo com uma das reivindicações 1 a 6, 

caracterizado pelo fato de que DIMA é superior a 0,5 e inferior a 1,5.

8. Método de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo 

fato de que o DIMA depende do estágio de desenvolvimento.

9. Dispositivo para a distribuição de nutrientes, caracterizado pelo 

fato de que apresenta uma memória (8) para a memorização de linhas 

características/tabelas (10,12) para a integração atual de nutriente ou para a 

integração ótima de nutriente na dependência do estágio de desenvolvimento 

da planta nas parcelas de áreas a serem fertilizadas, da qualidade das plantas 

nas parcelas de áreas e/ou na produção a ser esperada nas parcelas de áreas 

e de fatores de correção (DIMA).

com um sensor (1) para registrar o índice de vegetação,

uma CPU configurada para executar um programa para

Petição 870180160447, de 10/12/2018, pág. 5/11
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selecionar a linha característica/tabela (10,12) adequada e para a 

interpretação da integração atual de nutriente (status de nutriente Nakt), a 

integração ótima de nutriente (Nopt) e do fator de correção (DIMA) e para 

cálcular da quantidade de nutriente ótima (N) a partir desses parâmetros 

segundo o método como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 8 

incluindo

a) memorização de linhas características/tabelas (10) para a 

integração atual de nutriente (Nakt) da planta na dependência de um índice de 

vegetação, no estágio de desenvolvimento (EC) e/ou a produção a ser 

esperada em uma memória de dados (8);

b) memorização de linhas características/tabelas (12) para uma 

integração ótima de nutriente (Nopt) da planta, na dependência do estágio de 

desenvolvimento (EC) e/ou correspondendo à produção a ser esperada em 

uma parcela de área a ser fertilizada;

c) medição do índice de vegetação em uma parcela de área e 

interpretação da integração atual de nutriente (Nakt) da linha 

característica/tabela (10) na dependência da produção e/ou do estágio de 

desenvolvimento (EC),

d) interpretação da integração ótima de nutriente (Nopt) no estágio 

atual de desenvolvimento (EC) e/ou na produção a ser esperada da linha 

característica/tabela (12);

e) utilização de um processador (i) configurado com um programa 

que calcula a quantidade de nutriente (N) da diferença entre a integração 

ótima de nutriente (necessidades de nutriente Nopt) e a integração atual de 

nutriente (status atual de nutriente Nakt) e (ii) configurado com um programa 

para corrigir esta quantidade pelo cálculo como um fator de correção (DIMA) 

no qual está integrado ao menos um dos parâmetros como sejam duração do 

efeito fertilizante (D), imobilização de fertilizante (I) no solo, mineralização (M) 

do solo e taxa de aproveitamento do fertilizante (A), e então quando utilizada 

a quantidade correta de (N) para gerar um sinal controle que o processador 

envia para um distribuidor de fertilizante provocando a dosagem do nutriente 

pelo distribuidor de fertilizante de acordo com o sinal de controle;

Petição 870180160447, de 10/12/2018, pág. 6/11
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em que a CPU é também configurada para emitir um sinal 

controle, e adicionalmente compreender um distribuidor fertilizante para 

dosagem do nutriente de acordo com o sinal controle; e

em que a quantidade de nutriente (N) é calculada a partir da 

diferença em relação à etapa (e) mais a diferença da integração de nutriente 

ótima (Nopt+1) pelo próximo limite de fertilizante e a integração de nutriente 

ótima, esta última diferença também corrigida pelo cálculo como um fator de 

correção (DIMA), e em que a CPU modifica o sinal controle com base na 

integração de nutriente ótima (Nopt+1), o processador transmitindo o sinal 

controle modificado para o distribuidor fertilizante provocando o distribuidor de 

fertilizante a dosar o nutriente de acordo com o sinal de controle modificado.

como definido em uma das reivindicações precedentes, e para a 

liberação de um sinal de controle (14) para um distribuidor de fertilizante (16) 

e

com um distribuidor de fertilizantes (16) para dosagem de 

nutriente de acordo com o sinal de controle (14).

Petição 870180160447, de 10/12/2018, pág. 7/11
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