
MANEJO DA PALHADA DE ARROZ IRRIGADO. A. B. dos San 

tos. (EMBRAPA/CNPAF, CaixD Postal 179, 74000 Goia 

ni a, GO.). 

Num sistema contlnuo de explora~ao de varzea tem-se verifica 
do que a palhada do arroz dificulta 0 revolvimento e 0 prepar~ 

do solo para 0 cultivo subseq~ente, e quando incorporada, causa 

fermenta~ao, provocando competi~ao pelo nitrogenio entre os mi 
crorganismos do solo e as plantas cultivadas. 

No CNPAF estao sendo estudados diferentes manejo dos restos 
culturais do arroz, visando um melhor preparo do solo para a cul 
tura do feijao em varzeas irrigaveis. Os manejos estudados foram: 

1. plantio direto; 2. incorpora~ao da palhada de arroz atraves 
da ara~ao e gradagens, sem N; 3. incorpora~ao da palhada de arroz 

atraves da ara~ao e gradagens, com 20 kg de N/ha; 4. remo~ao da 
palhada de arroz, posteriormente ara~ao e gradagens; 5. queima da 
oal ha de--arroz, posteriormente ara~ao e gradagens; 6. pal ha pic~ 

da e incoroorada com enxada rotativa, sem N, posteriormente ara 
~ao e gradag~ns; 7. palha picada e incorporada com enxada rotati 
va, com 20 kg de N/ha, posteriormente ara~ao e gradagens. No pri 

meiro cultivo em 19R4, uma maior produ~ao de feijao foi obtida 

com 0 tratamento de remo~ao de palhada antes da ara~ao e grad~ 

gem, 0 qual diferill significativamente do plantio direto. No se 

gundo cultivo de feijao ocorreram diferen~as acentuadas na color~ 

~ao das plantas devido a aplica~ao de 20 kg de N/ha antes da in 

corpora~ao da palha. Nos tratamentos sem N as plantas ficaram ve~ 
de-amareladas, tanto nos tratamentos onde a palha foi incorporada 
atraves da ara~ao, como naqueles em que a enxada rotativa foi em 

pregada previamente. A aplica~ao de 20 kg de N/ha a palhada do 
arroz aumentou 0 numero de vag ens por olanta, 0 peso medio dos 
graos e, conseq~entemente, 0 rendtmento de feijao em 405 kg/ha 
em compara~ao aos tratamentos que nao receberam 0 fertilizante. 0 

plantio direto mostrou tendencias de maiores rendimentos com os 
cultivos sucessivos. A retirada da palhada de arroz da area de 

pl anti 0, ao contrari 0, proporci onou quedas acentuadas na produ~ao" 
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