
PRODUc;Ao E NUTRIC;AO DE MILHO EM
SUCEssAo A v ARIos ANOS

DE CUL TIVO DE SOJA

A s~cessao planejada de especies vegetais tern
demonstrado bons resultados, especialmente no tocante a
elimina~ao gradual da aduba~ao nitrogenada. Entre os
aspectos que tambem podem ser melhorados, destacam-se:
condi<;;oesfisico-quimica e bio16gica dos solos, controle de
doen<;;assubterraneas e plantas daninhas.

a objetivo deste trabalho foi verificar 0 efeito de anos
sucessivos de cultivo de soja sobre a produ<;;aodo milho, em
sistema de rota<;;ao. a solo utilizado foi urn Latossolo
Vermelho-Escuro, fase cerrado, com tres niveis de
nitrogenio (0, 40 e 80 kg/ha). as gen6tipos envolvidos neste
estudo foram: milho BR 201 e a soja Doko. as dados de
produ<;;ao de milho referentes aos anos de estudo
(1983/1991), envolvendo varios anos de rota<;;aocom soja e
niveis de nitrogenio, sao ilustrados na Figura 62.

as resultados medios de produ<;;ao nao mostraram
diferen<;;as entre a media do sistema continuo (5665 kg/ha)
de milho e as rota<;;oes de urn, dois e tres anos de soja
(5.828,6.047 e 6.085 kg/ha, respectivamente). Entretanto, a
rota<;;aode quatro anos de soja proporcionou aumentos no
rendimento do milho em rela<;;ao ao sistema continuo em
tomo de 30%. Com rela<;;ao a resposta aos niveis de
nitrogenio, somente 0 tratamento milho continuo teve
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resposta linear. Nas rota<;;oesurn, dois e tres anos de soja,
houve urn efeito positivo somente do nivel zero para 0 nivel
de 40 kg/ha; ja na rota<;;aode quatro anos de soja, nao foi
observada diferen<;;a significativa de produtividade nos
niveis de nitrogenio. Houve decrescimo linear em termos
percentuais entre a produ<;;ao de milho ap6s urn e quatro
anos de rota<;;ao com a soja em rela<;;ao aos niveis de
nitrogenio de 0, 40 e 80 kglha, da ordem de 36, 25 e 17%,
respectivamente. Isto mostra que, quanta maior 0 nivel de
nitrogenio utilizado, menor e a resposta a rota<;;ao,ou seja,
quanta mais anos de cultivo de soja, nurna mesma area,
menor a resposta a nitrogenio.

a fato de nao haver resposta ao nitrogenio na rota<;;ao
de milho ap6s quatro anos de soja esta em fun~ao do
aumento da materia organica, que, por ocasiao da
implanta<;;ao do experimento, era de 2,3% e no final foi para
3,0%, correspondendo a urn aumento de 30%. Esse
acrescimo se deve ao acumulo de restos culturais de milho e
soja na area de estudo. as dados evidenciados neste
trabalho mostraram que a rota<;;ao e uma pratica benefica
para 0 aumento da produtividade de milho, especialmente
em solos de cerrado, onde 0 nivel de fertilidade e quase
sempre baixo. Essa pratica pode eliminar total ou
parcial mente 0 uso de nitrogenio na cultura do milho. -
Israel Alexandre Pereira Filho, Jose Carlos Cruz.
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