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Para se estudar os efeitos do suprimento de fósforo a apenas parte
do sistema radicular do milho, na acumulação de nitrogênio, foram
conduzidos dois experimentos em casa de vegetação, em solução nutritiva,
utilizando-se a técnica de raízes subdivididas. Após sete dias de
crescimento em solução nutritiva completa, plântulas de milho cuja raiz
principal foi retirada, foram transplantadas para vasos geminados contendo
1,6 L de solução nutritiva, sendo as raízes igualmente divididas entre os
vasos. No experimento 1 foram testadas duas doses de P (0,1 mM e 0,02
mM) e o fornecimento de P e N em ambos os vasos, em vasos separados,
a aplicação conjunta de N e P em um vaso e de N no outro, e o
fornecimento de N e de P em um único vaso. No experimento 2 foram
testadas duas fontes de N (nitrato e amônio) e o mesmo esquema de
localização de N e de P do experimento 1. Houve maior acumulação de P
na parte aérea quando este elemento foi fornecido a todo o sistema
radicular, comparativamente ao seu fornecimento a apenas metade do
sistema radicular. A porção do sistema radicular suprida com P não foi
capaz de suprir adequadamente a porção que não estava em contato com
este elemento, indicando haver problemas de ciclagem interna de P em
plantas de milho. Os mesmos resultados foram observados para o N.
Houve maior acumulação de N na parte aérea quando o P e o N foram
fornecidos conjuntamente a todo o sistema radicular.
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