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DEZEMBRO

01/12 (terça) - Homenagem à FAEA,
11h, ALEAM
02/12 (quarta) - Na SFA, definir
propostas ao MAPA
02/12 (quarta) - Encontro do GT
/CEDRS (Regimento)
04/12 (sexta) - Dia do Extensionista
na ALEAM
04/12 (sexta) - Seminário s/ Distrito
Agropecuário, na Cáritas, 8h/18h
10/12 (quinta) - CEDRS/AM
10/12 (quinta) - MPF (trabalho
escravo extrativista)
11/12 (sexta) - Debates Produtivos II
(CIEAM)
12/12 (sábado) - Encontro de
dirigentes OCB/AM
14/12 (segunda) - Fórum
Agrotóxicos AM (no MPF)
15/12 (terça) - Comissão
Fruticultura/FAEA/9 horas
17/12 (quinta) - Papo Sustentável na
FAS, 19h
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Para o modo de aplicação localizado do “gesso + calcário”,  também houve efeito significativo da
produtividade de sementes secas (p < 0,01). Nota-se que a dose estimada de 0,310 t/ha de gesso,
associada a dose de calcário necessária para promover uma saturação de bases de V = 50% (0,558
t/ha  –  considerando  625 plantas  e  área/planta  de  4  m ),  proporcionou  produtividade  máxima
estimada de 909,78 kg/ha de sementes secas, o que representa um aumento de 18% em relação ao
tratamento “sem gesso e sem calcário” (746,72 kg/ha de sementes), e um acréscimo de 56% quando
comparado com o tratamento “sem gesso e com calcário para V = 50%” (400,76 kg/ha de sementes).
Com  base  nestes  resultados  podemos  afirmar  que  a  aplicação  do  “calcário  +  gesso”  do  modo
localizado  é  mais  eficiente  do  que  do  modo  a  lanço,  por  ter  proporcionado  uma  elevação  da
produtividade de 17,08% a mais (132,73 kg), com a aplicação de uma dose de gesso 53,45% menor
(0,310 t/ha contra 0,666 t/ha).

Conclusões

O calcário sozinho, aplicado a lanço ou localizado, não aumenta a produção de sementes secas de
guaranazeiro, apresentando tendência de diminuí-la. A aplicação do “calcário + gesso” do modo
localizado é mais eficiente do que do modo a lanço. Nas condições avaliadas, a dose de gesso por
planta que proporciona a produção máxima estimada de sementes é de cerca de 500 gramas,
associada ao calcário para V = 50%, aplicadas de modo localizado.
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móvel Ericsson
assinou um acordo
de licenciamento
de patente com a
Apple, encerrando
uma disputa de
um ano, o que
fazia as ações da
companhia sueca
avançarem nesta
segunda-feira.
Artigos
relacionados »

tecnologia

Não entendi a mudança na
ADAF
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estamos passíveis de

mudança a todo momento. Mas confesso
(e não sou só eu..) que até a...

"O extensionista rural é
peça-chave....."
Quem acompanha o que
escrevo neste espaço e no
Jornal do Commercio/AM

sabe, exatamente, o que penso dessa
atividade e desse profissional....

Debate esclarecedor
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É sempre um grande
aprendizado participar de
eventos que contam com a

presença do Henrique Pereira (UFAM),
Nadiele Pacheco (IDAM) e Manoel...

Posse no IDAM
Numa cerimônia bem alegre
e descontraída, o engenheiro
agrônomo Airton Schneider
assumiu a diretoria técnica

do IDAM. Ramonílson assumiu a...

Amazonas define
prioridades junto ao
Ministério da Agricultura
Nesta quinta (03), no
auditório do INMET, o

Sistema SEPROR apresentou as propostas
que devem ser encaminhadas ao
Ministério da Agricultura...

A grande importância do
PAA na atual safra de
MELANCIA
Sinceramente, não sei o que
seria dessa produção de

melancia e da renda dos agricultores
familiares se não fosse o apoio do PAA
(Programa ...

CASARA recebe a REDE
MANIVA
Veja, abaixo, os
encaminhamentos definidos
na reunião com o Hamilton

Casara. Em breve, a REMA estará se
reunindo com o secretário Sidney ...

João Jornada convida para
reunião no dia 02
O Superintendente da
SFA/AM, João Jornada,
convida o setor rural para

participar de reunião na  sede da SFA/AM
, no dia  02/12/2015 , às ...
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