
METODOLOGlftS PARA DETERMINAÇÃO DA NECESSIDADE DE CALAGEM EI' SOLOS .DA AMAZÔNIA. 1- TRA

BALHO EMLABORATORIO. Leoncio Gonçalves Dutra. EMBRAPA-E~presa Brasileira de Pesqul

s a Agropecuaria/CNPSD-Centro Nac í.aaa I de Pe s qu i.s a de Seringueira e Dendê. Manaus.

o prejuízo causado as culturas pela toxidez de alumínio e sua correção tem

sido estudada há muito tempõ. Além de problemas técnicos, há também econômicos que
interferem no seu emprego racional (custo de corretivo e de seu transporte) ~ O empr~

go da técnica é, então, comple~o. O objetivo do t~abalho conduzido em laboratór~o
foi o-de selecionar metodos a serem utilizados na estimação da necessidade de cala
gem em 18 solos amazônicos. Os metodos adotados foram "incubação, matéria orgânica
acetato de cálcio, cloreto de potãssio e teores de cálcio, magnésio e aluminio".

Dos resultados obtidos no LASP/CNPSDpode-se concluir que:

a) há correlação entre os metodos;

b) há diferenças entre as quantidades estimadas pelos diversos metodos; .

c) não houve diferenças entre os diversos métodos;

d) ê conveniente um estudo mais prolongado ,e pormenorizado do metodo que uti

liza a mate ria orgânica ..

(Trabalho realizado com recursos financeiros do Convênio EMBRAPA/SUDHEVEA.

POTENCIAIS DE NUTRIENTES E SUAS ALTERAÇÕES PELA APLTCAÇÃO DE CORRETIVOS NUM SOLO AMA

ZÔNICO EM PERloDOS DIFERENTES DE UMEDECIMENTO. Leoncio Gonçalves Dutra. EMBRAPA - Em

presa Brasileira de Pesquisa Agrop-e:cuãria/CNPSD-:-Centro Nacional de Pesquisa de Serin

gueira e Dendê. Manaus.

A "disponibilidade" de um elemento na solução do solo e condicionada inicial

mente pela relação "quant~dade/intensidade" do mesmo, al~m disto, os teores de ou

t ros elementos e mesmo de umid-ade no solo podem a1terar esta "disponibil idade". Um

índi~e bastante preciso no medir desta relação é "pK+- !p CCa+++Mg++)" que é o log!.
- . . " a 2 ++2 a ++ 1"r Lt i.rro negativo da relaçao de a t.í.v i.dade s (ak+) /( Ca + Mg 2 dos ions em s o l u

ção. O objetivo de~te trabalho em casa-de-vegetação e laboratório do CNPSDfoi o de

acompanhar a dinâmica do pDtássio quando em meio que recebeu níveis diíe~entes de ca

lagem em pe r Iodo s diferentes de .umidecimento.

Os resultados obtidos permitem concluir que:

a) a calagem aumentou os potenciais de potássio no solo, diminuindo suas pe,!.

das por ~ixiviação;
b) quanto maior o pe r Iodo de umidecimento, menor o potencial e possiveis ma Lq

res perdas de potássio por lixiviação.

(Trabalho realizado com recursos financeiros do Convênio EMBRAPA/SUDHEVEA.
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