
da~ pari deterMinações de potãssio total. potãssio extrafdo pela
resina e pelo ãcido nftrico a Quente e anãli~es. MineraJtgicas
para estudo de correlação. Nos solos arenosos foraM obtidas res-
postas de produção devido ~ aplicação de K da orde~ de 9 a 6%
respectiva~ente para PindoraMa e Tupã e nos solos argilosos hou-.
ve tendência de decr~sci~o de produção e variara~, aproxi~ada-
~ente, de n Quando uti 1izou-se K no sulco ou a lanço. (lACI
E"BRAPA/CNPq).
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SUPERFOSFATO TRIPLO PARA PORTA-ENXERTOS DE CITROS. E" DIFERENTES
TIPOS DE SOLOS. 11. INFLUENCIA NOS CO"PONENTES DO SUBSTRATO.
D.M.Bueno (Convênio EMBRAPA/PDRI, UEPAE/~anaus) e M. Souza, ESAL-
Lavras-"G. .
Guatro doses de superfosfato triplo fora~ aplicados e~ cinco di-
ferentes tipos de solos. onde foraM plantados quatro variedades
de porta-enxertos de citros. Foi utilizado o esqueMa de parcelas
subdivididas e~ blocos casualizados COM tres repetições; Dentre
os solos usados, oPodzôlico VerMelho-AMarelo foi o .solo que
apresentou Maiores teores de p, K. Ca Mg e valores de pH quando
aplicadas doses Mais elevadas do superf&sfato. decrescendo ã Ter-
ra Roxa estruturada, Latossolo VerMelho-AMarelo. Latoisolo
VerMelho-Escuro e Latossolo Roxo.
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CO"PORTA"ENTO DE DIFERENTES FONTES DE "ATtRIAORGiNICA NA CULTURA
DO INHA"E NO ESTADO DA PARAIBA. E.C."atias. A.".AIMeida.
A.S.Silva.
O cultivo do carã da costa desponta COMO UMa atividade agrfcoli
de perspectivas econ3Micas bastante prOMissoras para os agricul-
tores das regiões nordestinas. Os solos destas regiões são eM
geral de. textura arenosa e, consequente~ente. pobres e•• at~ria
orgãnica. COM o propõsitó de se verificar a influ~ncia dos fertj-
lizarites.orgãnicos ~estes tipos de solos, . idealizou-se UM ensaio
COM diferentes fontes e doses de Mat~ria orgãnica sob a produti-
vidade da· cultura do Inhue. O ·experiMento foi conduz ido ni
Estação ExperiMental de Man~abeira pertencente a EMEPA-PB~ no
Munidpio de JOGO Pessoa-PB. Usou-se o delineaMe]lto de 'blocos ca-
sualizados co~nove trataMentos e Quatro repetições. Às fontes de
Mat~ria orgãntca e doses aplicadas foraM: .teste~unha: 8 (zero)~
esterco de curral: 5 e 18 t/ha; Torta de f.iltro (tipo O\iyer'): 5
e 18t/ha; Casca.coco triturado: 5 e 18t/ha; Esterco de 9alinha:
2,5 e 5t/ha. Os resultados preliMinare. obtidos-~ostra. que os
trataMentos esterco de curral, 18t/ha; esterco de galinha 2.5t/ha
e Torta de filtro 5t/ha foraM os que proporcionaraM Maiores ·pro-
dutividade. COMparados COM a testeMunha propiciaraM aumento de
88, 68'e 50%, respectivaMente.
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