
da de 100 kg N/ha 1\41'. 1'1'O<.\1çloem tQmo do 1.0t do vagenVt.a;5. As cultU1'8Sdo to
I113tee pimentão têmIOOstradoresposta ã adubaçãomtrogenada mas, para n{veis rré:
dios lJc prOl.lutividade,esta JI04e ser substituída pela IlpHc~C;ãode esterco: 6.J.fli!l
dioca não tem respondido positivamc~te'ã aplicação de n~~lqgênio, 7. Cultivares de
arroz mais recentemente introWddas t&. II'OstrQdomaior,~t~ndal de resposta '\~
as tradiciorolmento utilizadas. , ,--23.!.:~ _
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ADUBACAO NITROGENADA NO ESTADO DE "lHAS GERAIS • G.E.Fran
1:.1, A.r.e. Dahi.l l'11ho, C.A.Vaoconc!lloo ~ II.L. SantQ8 _
CNPHS. EHBRAPA, HG '),
Neste trabalho é apresentada umarevisão da~'pesquisas com nitrogê-

. . ~'}
niQ no estado de MinasGerais, visando estabelecer o estadq de conhecimentoatual,
vertftcnr áreas carentes ,de infonnac;õese sugerir ireas ,a:,!Jerempesquísadas, !lna!
valiaçã() dos dados d1sponrveis II'Ostrllque, na m.1ioriados trabalhos. tem sido con- '
síderado apenas o resultado fbico (produção) da aplicação de nitrogênio. Na sua
q~,se totalidade, esses trabalhos dizem respoito a doses, métodose éPocas'de apli
cação de fertilizantes nitrogcnndos, emvarias culturas. A freqUência de resposta
para as culturas de milho, sorgo, arroz e feijão, entre outras. é grande. Para o,
milho, por exe"1llo, observou-se 1.1IIaumentomédiode 30\ na produtividade. em tra-
balhos conduzidos emvárias regiões do Estado. Os fertilizantes nitrogenados cal!!!
IIlCnteusados têm epresentudo ufidêncla s\lDlIllhlUltO.por terem a IOOsmasolubil1d!
de. 1:5ta eficiência diminui como a\.l1lCntoda quantidade do'nitrogênio apIlcado. E!J. ' '
contreu-se 1.1II3mrplitude de variação na eficiência da ordemde 10-60\, 10-50\ e
0-40\, para as culturas de sorgo, milho e feijão, respect.ívemente, coma aplica-
ção do diferentes nfveis do N; Adificuldade no uso da análise de solo para a 1'0-
comendaçãode nd~)nçãonitroRcnada. tem sido a falta do 1.1II mótodoque expresse a
disponibilidade do nutriente e que se ajuste ã rotina; at~lmente g nitrogênio tem
sido recomendadobaseando-se na curva de resposta das culturas, Observa-se a nece!
sidade de umaabordaRemmais amplano estudo do nitrogônio, visando 1.1IImelhor co-
nhectnento do sistein:1o, eOOl isso, tornando nossfvet 1111 lIIMojomllis adequado do
soJo o dos fertiliznntes para ll11 aumentona oficiência do utilização,
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ADUBACAo NITROGENADA NO PLANALTO CENTRAL ~ J.R.R. Peres e
A.R. Suhet- CPAC. EHB~APA, Df
Omanejo inadequadodo Ilitrogênio tem sido WI dos fatores limitan-

tes da produtividade das culturas. 'O conhecimentodos fatoros do solo~ clima e pl~
ta qUe interferem na disponibiUdade do Jlitrogênto é essonçlalpara a fOl'1ll1laçiio
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