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EFEITOS DE MICRONUTRIENTES EM CAPIM COLONIÃO (PANICUM
MAXIMUM, JACO.) CULTIVADO NUM SOLO DE CAMPO CERRADO (1)
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Utilizando·se de um solo de campo cerrado (Latosol Vermelho Ama-
relo - fase arenosa), que nunca recebeu qualquer adubação, instalou-se este
experimento em vasos, em casa de vegetação, com a finalidade de se verifi-
car a influência dos micronutrientes; manganês, molibdênio, cobre, zinco e
boro, sobre o desenvolvimento do capim colonião (Panicum maximum, jacq).
Os tratamentos utilizados foram: Testemunha, Omissão de manganês, Ornis-
são de molibdênio, Omissão de cobre, Omissão de zinco, Omissão de boro e
Completo. Todos os tratamentos receberam adubação básica com NPK e ca-
lagem. No 10 e 20 cortes realizados respectivamente 50 dias após o plantio
e 35 dias ap6s o 10 corte foram determinados: produção de matéria seca, ín·
dice de área foliar, área foliar especIfica e os teores de nutrientes da parte
aérea das plantas. Os micronutrientes em conjunto (Completo) reduziram em
19% a produção de matéria seca. Comparando-se os tratamentos Omissão de
manganês, com o Completo, onde só diferiu a adição de manganês, notou-se,
que com a adição deste elemento, houve redução de 19% na produção, e que
com a omissão do mesmo, houve uma tendência de aumento de produção,
ao redor de 6%, fazendo-se supor, que os outros micronutrientes conjunta-
mente estimularam a produção. A ausência de boro, resultou na maior redu-
ção de produção em relação aos outros tratamentos, nos dois cortes, e a varia-
ção de matéria seca, mostrou estreita correspondência com a área foliar es-
peclfica, sugerindo que os tratamentos afetaram a eficiência fotossintética das
folhas. A presença dos micronutrientes não interferiu nos teores dos diversos
elementos analisados, destacando-se entretanto que as plantas apresentaram
altos nlveis de manganês provavelmente devido as condições do solo.
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