
Aplicação de N-Serve pareceu afetar as relações hfdricas das
plantas. A CTC não foi afetada pelo uso do inibidor, decrescendo
lioeiraMente COM a idade.
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EFEITO DO CA1CÁRIO EM LATOSSOLO AMARELO ÁLICO NA PRODUÇ~O DE CUL-
TURAS ANUAIS. n.s.c-sveu}. LJ.SlllI.Jth(1) e J.B.Bastos(2)
(l-EMBRAPA/UEPAE de Manaus, 2-EMBRAPA/CPATU BeléM - PA).
COM o ob.ietivo de avaliar a resposta de culturas anuais a ~plica-
çio de calcêrio, através de efeito inicial e residual, .beM COMO
deterMinar a iMPortãncia do calc~rio COMO neutralizador da acidez
do solo, foi instalado UM exner inent.o na EMBRAPA-UEPAE de Manaus.
Os nfveis utilizados foraM: O, O,5; 1,0, 2,O e 4,0 t/ha,
dispostos no delineaMento de blocos ao acaso COM 4 repetições.
COM a aplicação a partir de 1 t/ha, houve elevacão do pH, aUMento
dos teores de Ca e Mo trDc~veis e, diMinuicão do aluMfnio
troc~vel: A saturacão de AI diMinuiu de 41 para 35, 16 14 e 5!
COM a aolicação de 0,5, 1,0, 2,0 e 4,0 t de calc~rio/ha, respec-
tivaMente. COM 1 t/ha, observou-se o Maior aUMento na produção de
Milho, eM relacão a testeMunha. Os Maiores rendiMentos foraM ob-
tidos, COM saturacão de AI abaixo de 20!. Para o caupi, nio foraM
observadas respostas sionificativas.
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EFEITO DA VINHACA NA ACIDEZ DE SOLOS. M.E.Mattiazzo e N.A.GlÓ-
ria. ESALQ/USP-Piracicaba.
Jã é beM conhecido o efeito da vinhaca na elevação do pH do
solo. Entretanto a causa para explicar essa variação não parece
estar perfeitaMente esclarecida •. ~ presente trabalho procurou
verificar as condicões de acidez de trªs diferentes tipos de
solos (acidez esta expressa pelos nfveis de pH, aluMfnio e acidez
t itulâvel) incubados COM 'linhaça Quando se impediu o cr-esc laent.c
de MicrorganisMos através de aplicações peri6dicas de broMeto de
Metila. Os resulttados obtidos perMitiraM concluir Que Quando se
impede a atividade Microbiana não se observa alevação no pH do
solo COM a adição de vinhac e,
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INFLUENCIA DA ADUBAC~O POTASSICA NO E9UILIBRIO DE CÁLCIO,
ftAGNESIO E ALU"ÍNIO E" Uft LATDSSDlO ROXO DISTRÓFICO, FASE CERRA-
DO. M.I.N.Alvarenga. EP'lBRAPA-UEPAE de Rio Branco-AC. A.S.Lopes.
ESAL -Lavras-MG.
A necessidade de aUMentar a eficiência das adubações levou a este
estudo Que foi realizado eM condicões de caMPO nUM LRd, sop cer-
rado COM predoMinãncia de caulinita, Qibbisita, goethita e hella-
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