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EFEITO DO ALU"tNID SOBRE O DESENVOLVIftENTO E ABSORÇIO DE NUTRIEN-
TES PELA SERINGUEIRA (Hevea Brasiliensis) E" SOLUÇIO NUTRITIVA.
J.G.Carvalho. I.J.M.Viegas. N.Bueno. (ESAl - lavras-"G. CNPSD-
Manaus-AM) •
Os efeitos do al~ftfnjo sobre o desenvolvi~ento de ~udas de serin-
gueira foraft estudados e~ Uftexperi~ento co~ 'solução nutritiva,. .conduzido eft casa de vegetação. O delineal~nto experiftental foi o
inteiraMente casualizado COM 6 trataftentos e Quatro repetições.
As doses de aluMfnio testadas foraM 0. 5. 18. 20. 48 e 68 PPM de
AI na forMa de cloreto. As plantas. clone FX-25 foral cultivadas
el vasos pl4sticos COI 4 litros de capacidade por UI perfodo'de
6 leses. Após esse perfodo as plantas foraM divididas eM raiz.
caule e folhas e foraM avaliados os se9uintes parãMetros: diiae-
tr~ e altura do caule. produção de Mat~ria seca e teores de ftacro
e iicronutrientes nas diferentes partes. A adição de AI Mostrou
efeito sianificativo no di4Metro do caule. produção de .at~ria
seca e teores de P. Ca. S. B. Cu e.Zn el toda~ as partes 'da pl~n-
ta. Jã para o Fe o efeito foi significativo apenas na .raiz. As
plantas cultivadas e~ solução contendo 20 pp. de AI apre.entaral
Maior dialetro de' caúle. Maior produção de lat~ria seca beM COlO
Maior teor de Cu. A adição de AI causou decr~sci.o dos" téores
de P. Ca. S. B e Zn.
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EFEITOS DE NI~EIS DE AGUA E FOR"AS DE APLICAÇIO DE CALCARIOMA
PRODUÇIO DE "ATERIA SECA DO FEIJOEIRO CULTIVAI>O E" DOIS SOLOS DE
CERRADO E" CASA DE VEGETAÇIO. J.C.Freire*(ESAl).
Na presente pesquisa estudou-se os efeitos de nfveis de 4gua e
forlas de aplicação de calclrio el dois solos originalMente sob
cerrado.latossol0 Verlelho-Escuro (lE) e latossol Roxo distrófico
(lRd). 'I casa de vegetação. utilizando feijoeiro variedade
"carioca" COID planta indicadora. ForaM '~tilizados tubos dePVC
Col 20cI.de diãletr~ e 48cI de altura sepiados ao Meio, para re-
cebereM os seguintes tratalentos: CIS - calageM na Metade supe-
rior do tubo (8-2Ikl) e sei calag&1 na inferior (28-48c:1>; S/C-
sei calageM na .etade 'superi~r e COI cala~eM na inferior; t/C:
calageM cOMpleta (8-48CI); S/S - sei calagel (Q.-48cI). Para cada
trataMento usou-se dois nlveis de AQua. 48% e 70% do VTP (Yolu.e
total de poros) ocupado por Agua •.~Os trataMentos foraM distri~
buidos eM delineaMento de blocos ao acaso de três repetições~ A
colheita foi realizada aos 40 dils após gerlina~ão. para obtençib
da produção de Mat~ria seca de parte aérea e rafzes. quantidade
total absorvida de N. P. K. Ca. "g. S. B. Zn e AI. Os resultados
obtidos MostraraM efeito dos nlveis de Agua nos párãMetros cole-
tados. O laior nlvel de AQua (70% do VTP) diMinuiu o efeito da
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