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ESTUf)0 rJE ALGU~lS D/'I,R]\fjETROS P'DIU"'(lRFS nA r.ISP0~!IPILIf)AnF. rir:: prnJ\SSIO no 50

LO •.!/

Cler-1entiRo f!arcos Pat is te ele Far ie
JosP. '~ari o nrana
Ono+re Cristino f.lrl.HnanoPinto*

:)i fi cilmente encontra-se resoos te das culturas às M'uhações ro~ss.:!.
cas , mesmo cuanco o teor ~r? K "dí sponfve I" (:0 solo é tidccomo baixo.Possivél

Mente isso seja devirlo ã taxa ~e liberação de rotãssio ~os solos que muitas
vezes nao e indicada ~or um ~nico narãnetro, como é o caso de K trocãvcl que
nomalrnente é usado COMO ;néice r'a r't snonib i l idade deste nutriente no solo.
Al ouns autores cono 'TTSor-,i (19F8) cq/sidera c uso dos dois i"arâl'1etros, "K tro

cãve l " e "1( não trocâve l " COJ'l1f)boa alternativa nara exoressar a dt spon ib i l i
dade cio rotâs s to , outros como ['·:'\r::rP'I (1%6) e (;/\P-:1.M'(1()57)dão muita t=mor

tância ao K removido do solo nor lixiviar.ões cont Inue s com una so lucâo fraca

de ácido.
Cons ir'erendo-se tais nroblenas ave l iou-se Por' três sol os , U!'Tl Aluvião

outro Latossolo Roxo e outro Latossolo \/err.e1ho il.narelo, a1disoonibilidar:'e"

de K por três r.1etodos oufmi cos de laboratório: K trocâve l com ~'IH40(.\C' K não
trocãve l COr1 W103 e K removi do do solo nor l ixtvi açôes continuas (ie ~!C1O?OP.!.

Os resulta(los obtidos r)emiteM concluir que:
1 - Existiu upa diverl"1ência entre os três rnêtorlos IJsarlos !1ara indicar a (tis

Donibilida~e do notissio.
2 - As soc+acào cio /'1< trocãvel" e "K não trocãve l ' ou K rcnoviclc nela lixivia

cões sucess ivas com I1Cl 050l f'I" r areceran ser bons í ndi cadores rp.ssa dis

!)onihilidare.
:. - f)os so l os , o Latossolo \!orre1ho JI·rr)(lrelo í:Cf'10nstrou estã COf11l1m(l, maior dí s

nonibilirlade e~ ~otãssio, vindo er senuida o ~luui~o e ror ültimo o Latos

solo Roxo.
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1/ Contrihuicão do Centro ele Pesquisa f.,nronecuãria do Trónico Serni·-~rido-
F.~'Pr->AP/\.. Cx. ~ostal, ~3. Pet ro l í na-r'E.
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