
FATORES NUTRICIONAIS LIMITANTES NO DESENVOLVIMENTO DO KUDZU TROPICAL. E'" HANAUS. AMA-

ZONAS.Josefino de Freitas Fíalho e Leoncio Gonçalves Outra. EMBRAPA-EmpresaB'ras i Lei

r a de Pesquisa Agropecuãria/CNPSO-Cençro Nacional de Pesquisa de Seringueira e Dendê.

Manaus.

Avnec es s i.dade de adequadas cond içces de fertilidade do solo, para um eficiente

desenvolvimento. de leguminosas tropical, tem sido verificada. Assim, a caracterização

da- importância relativa dos diferentes nutrientes que podem limitar a nadulação e o

des envo l viment c da Pueraia phaseoZoides. (Benth), éonstitue uma contribuição no obter-

se de uma eficiente cobertura dos S'0105 nos seringais e dendezais da Amazônia. Foram

montados três experimentos em um Latossolo Amarelo distrófico textura argilosa,obtido

sob mata natural. sob capoeira e após a derrubada e queima da mata, utilizando-se da

técnica do elemento f aLtan-t e , onde exi r iu um tratamento completo, um comple tc mais o

nitrogê~io. e os outros diferindo do completo pela omissão de um nutriente. Com base

nos resultados pode-se t i r'a r as seguintes conclusões:

a) nos solos obtidos sob mata natural e capoeira os nutrientes limitantes ao

desenvolvimento da Leguminos a foram o fósforo, o potássio e o cálcio;

-b ) no solo obtido após a derrubada, da· mata e queima dos restos vegetais foÍt

apenas o fósforo.

(Trabalho realizado com recur~os financeiros do Convênio EMBRAPA/SUDHEVEA).

EFEITOS DE DIFEREKTES FONTES E Nl",'EIS DE FÕSFORO NA "Pueraria phaeeol.ovdee" (Bent h}:

1 - PRODUÇÃOTOTAL:JE ~'ASSA SECA. Jose! jno de Freitas Fialho e Leoncio Gonçalves Ou -

era. EMBR!PA-Em;l~~a Brasileira de Pesquisa Agrop~cuãria/CNPSD-Centro Nacional de Pes

qui s a de Seringueira e Dendê. Hanau s .

Solos de baixa fertilidade têm mostrado respostas ã aplicação de fertilizantes e,

dentre el es, o íõ~foro as mais significativas. Para a grande maioria dos solos arnazo

nicos submetidos a um processo de intemperização intenso e constante, o modelo deve

.permanece r . Este trabalho, conduzido no campo por 16 meses, e no laboratório do CNPSD,

visou com~arar diferentes fontes do nutriente, definindo uma quantidade a mais adequ~

da, em presença/ausência de inoculantes.

Os resultados obtidos no experimento permitiram concluir que:

a) as fontes de fósforo mostraram diferenças estatisticamente singnificativas na

produção de peso seco total da pue r a r ia ;

b) os níveis de fósforo, semel.han r emence , mostraram diferenças significativas es

taeisticarnente sobre a mesma caracteristica, isto ê. peso seco total;

c) a presença ou ausência de inoculação não mostrou diferenças significativas es

tatisticamente sobre a produção de massa seca total de puerária.

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