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RESUMO

O nim, Azadirachta indica A Jussieu, é uma espécie arbórea exótica de clima tropical
que tem sido muito pesquisada por apresentar azadiractina, princípio ativo com
propriedades medicinais e inseticidas. No entanto, as características silviculturais e
técnicas para seu manejo ainda são pouco conhecidas. Para contribuir com o
conhecimento desta espécie, este experimento foi desenvolvido na região oeste do
estado de São Paulo. Os tratamentos foram seis doses diferentes de adubação
nitrogenada na forma de uréia equivalendo a 0; 9; 18; 27; 36; e 45 g de N*planta-1. O
delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 6 tratamentos e 5
repetições, onde cada parcela conteve 4 plantas. Anotou-se a altura da planta e o
Diâmetro à Altura do Colo (DAC a 0,05 m do solo), o Diâmetro à Altura do Peito
(DAP a 1,30 m do solo). O sistema de avaliação para coleta de dados adotado foi o
de parcelas permanentes. Os resultados foram submetidos a análise estatística, que
demonstram efeito não significativo a 5% de probabilidade para os tratamentos
aplicados.

Palavras chave: Nim. Azadirachta indica A Jussieu. Azadiractina. Uréia.

ABSTRACT

The neem tree (Azadirachta indica A. Jussieu) is an exotic tropical tree that has been
studied because its gets azadiractin (AZ) an important active principle with medicinal
and insecticide properties. However its forestry characteristics and its handling are
few known, so this work comes to contribute with the knowledge of this specie. This
work was carried out at west region of São Paulo state. The treatments were six
nitrogen rates of urea corresponding at 0; 9; 18; 27; 36; e 45 g of N*plant-1. The
experimental design was a randomized blocks with six treatments and five repetitions
with four plants per fragment. The characteristics evaluated were: height of tree,
Diameter at Breast Height (DBH at 1,30 m from soil) and Diameter at Lap Height
(DLH at 0,05 m from soil) The evaluation system to collect measures was in a
permanent plot system. There were no statisticals differences among the treatments
at 5% of significance.
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