
EFEITO DAS tPOCAS DE APLICA\;AO DO ESTERCO LtQUIDO DE SUtNOS, ASSOCIA DAS A

NtVEIS DE NITROGtNIO EM COBERTURA, NA PRODUTIVIDADE DE KILRO.

Avaliou-se a eficiencia do esterco liquido de suinos incorporado ao solo
com antecedencia ao plantio do milho, objetivando a amplia~ao do periodo
de utiliza~ao de equipamentos de distribui~ao em uso, com duplica~ao e/ou
triplica~ao da area fertilizada, visando reduzir os custos da aduba~ao pa-
ra a cultura. Foram aplicados e incorporados ao solo 64 m3/ha de esterco
liquido de suinos nos meses de julho, epoca 1 (El); agosto, epoca 2 (E2);
setembro, epoca 3 (E3); outubro, epoca 4 (E4); testemunha sem esterco,
sendo 0 plantio realizado em novembro. Associaram-se as epocas de alica~ao
do esterco, 0, 30, 60 e 120 Kg/ha de nitrogenio em cobertura. Os experi-
mentos foram conduzidos em Latossolo Vermelho-Amarelo, na regiao de Patos
de Minas, MG, durante os anos agricolas de 1988, 1989 e 1990. Os tratamen-
tos foram distribuidos em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas, com
quatro repeti~oes. As produ~oes medias alcan~adas nos dois primeiros anos
foram de 5.840 Kg/ha para as epocas de aplica~ao do esterco de suinos em
julho e agosto; de 5.200 Kg/ha para as incorpora~oes em setembro e outu-
bro. A testemunha atingiu a media de 3.890 Kg/ha. Devido a prolongada es-
tiagem em 1990, as produtividades decresceram 65% para as epocas El eE2;
75% para as epocas E3, E4 e testemunha, obedecendo, entretanto, 0 mesmo
padrao de produ~ao dos anos anteriores. A combina~ao do esterco liquido
com tres niveis de nitrogenio em cobertura, nao proporcionou melhores pro-
du~oes para as epocas mais afastadas, nem favoreceu as mais proximas a da-
ta de plantio do milho. As malores produ~oes foram obtidas nas epocas de
maior antecedencia, decrescendo as mesmas, a medida que se aproximavam do
plantio; comprovando assim 0 prolongamento do periodo de distribui~ao e
incorpora~ao do esterco liquido de suinos para aduba~ao de milho.
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