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Criticos de F6sforo para o-EStabetec"hmento de Quatro
de Panicum maximum em Latossolo Vermelho

Amarelo, Alico
; VALERIA PACHECO BATISTA EUCLlDES2

Resumo
0 objetivo deste estudo foi determinar os n[veis criticos de f6sforo (P) no solo e na planta para 0 estabeleci-
, quatro cultivares de Panicum maximum. 0 delineamento experimental foi 0 de tratamentos aleatorizado em

repetiQoes, com a parcela dividida 'split plot~ Na parcela principal foram alocadas as doses de P (0,50,
I de P205/ha) e na subparcela as gramineas (Tanzania, MombaQa, Vencedor e T21). Na pri-

avaliaQ80, realizada aos 85 dias ap6s 0 plantio, n8O foram constatadas diferenQas (P<0,05). entre as cultiva-
a exigencia em P. Os n[veis criticos de P no solo e na planta, para 80% da produQ80 maxima foram

Ap6s 0 primeiro corte 0 efeito da adubaQ80 fosfatada sabre a produQ8o de
foi menos acentuado para as quatro cultivares.

Palavras chaves: P no solo, P na planta, adubayao fosfatada, gramfnea forrageira

CRITICAL LEVELS OF PHOSPHORUS FOR THE ESTABLISHMENT OF FOUR VARIETIES OF
PANICUM MAXIMUM, ON A RED YELLOW LATOSOL

Abstract
level of P, for the establishment of four grasses The ex-

with three replications. In the main plot the level of P was

50, 100, 200, 400 e 800 kg de P205/ha), and in the split plot the varieties (Tanzania, Momba~a, Vence-

T21). No diferences in P requeriment (P<0.05) for crop establishment were observed among the

, for 80% of maximum growth. The critical level in the soil and in the plant were 21 ppm and 0,23%,

: the effects of the P treatments on dry matter production was lesspronoun-

varieties.
~,

Keywords: soil ,phosphorus, plant phosphorus, phosphorus fertilization, grass, pasture.

feita de forma parcelada, antes e ap6s a ara9ao. Em
janeiro de 1995, foram aplicadas a doses de
P (superfosfato triplo granulado), junta mente
com uma aduba9ao basica equivalente a 25 kg de N
e K20/ha e 30 kg de FTE Br12/ha, que foram
incorporados com enxada rotativa na profundidade
de 0-10 cm, sendo a seguir feita a semeadura. 0 corte
de estabelecimento foi feito 85 dias ap6s a seme-
adura em uma area util de 10m2 par parcela. Ap6s 0
corte foram retiradas 20 subamostras de solo par
parcela na profundidade de 0-10 cm para determina-
980 do P disponlvel pelo metoda da resina trocado-
ra de Ions (5). Os dados foram analisados utilizando-
se 0 procedimento GLM (6). Para identifica980 dos
nlveis criticos foram seguidos os procedimentos
relatados em (1).

Os ~~I~s brasileiros, entre eles os Latosso-
deficiencia generalizada de f6sforo

situa9ao a aduba9ao fosfatada e conside-
importancia, principal mente na fase de

3, 4). Com 0 elevado
fertilizantes fosfatados e com as evidencias

especies forrageiras apresentam varia90es
, em P ha necessidade de estu-
fim de se obter subsidios para uma reco-

mais racional da aduba~o fosfatada
0 ensaio teve 0 objetivo de de-

os niveis criticos de P para 0 estabelecimen-
cultivares de Panicum maximum, em

Vermelho Amarelo, Alico. ,

I e Metodos
-ensaio foi conduzido em Latossolo Ver-
Amarelo, Alico cujas caracteristicas quimicas

0 delineamento experimental foi
aleatorizados em blocos com 3

com a parcela dividida 'Split plot~ Na
foram alocadas as dose$ de P

100, 200, 400 e 800 kg de P205/ha) e na
J (2m x 20m), as forrageiras (Tanzania,

Vencedor e T21). 0 preparo da area
, em agosto de 1994. A calagem (3 Uha) foi

Resultados e Discussao
As quatro cultivares de Panicum maximum

apresentaram comportamento similar em rela<;:ao a
aduba<;:ao fosfatada. As equa90es para obten9ao das
estimativas de produ9ao de materia seca7 tear de P na
planta e tear de P no solo sac apresentadas na

Tabela 2.
Verifica-se que as quatro cultivares responde-

ram significativamente (P<O,.O5), em termos de pro-
du9ao de materia seca as doses de P aplicadas. Na
ausencia da aduba9ao a produ9ao foi muito reduzida
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para as quatro gramineas, com cerca de 30% da pro-
dU980 maxima. A dose critica de P associada a 80%
da produ980 maxima foi de 223 kg de P205/ha. Esse
resultado esta proximo ao encontrado par (2), para 0
Panicum maximum CV. coloni80, neste mesmo tipo de
solo. Os teores de P no solo aumentaram significati-
vamente (P<0..05), com as doses de P aplicadas
(Tabela 2). 0 nivel crftico de P no solo associado a
80% da produ980 maxima foi de 21 ppm.

Os teores de P na materia seca da parte aerea
das plantas aumentaram significativamente (P<0.05),
com 0 aumento das doses de P aplicacIas (Tabela 2).
0 hlvel critico de P na planta associado a 80% da
produ980 maxima foi de 0,23%. Apos 0 primeiro corte,
0 efeito da aduba980 fosfatada sabre a produ980 de
materia seca foi menos acentuado, com as quatro
cultivares apresentando produ90es relativamente ele-
vadas na ausencia da aduba980 fosfatada (dados n80

apresentados). i
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Conclusoes
Nao foram constatados diferen9as (P>O,05) en-

tre as quatro cultivares de Panicum maximum quanta

ao requerimento em P para 0 estabelecimento. as

niveis criticos de P no solo e na planta para 80% da

produ9ao maxima foram de 21 ppm e 0,23%, respecti-

va mente.
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TABELA 2. EquaQoes de regressao ajustadas para a produQao de materia seca (PMS), teor de P na planta (PP)
de P no solo iPS) em funcao das doses de P aplicadas e coeficientes de determinacao (R2)

I R~I Eauacoes

1 (P<O,O5)

2 dados analisado na escala .rx
3 dados analisados na escala log (x)
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