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ADUBAÇÃO POTÁSSICÃ PARA MILHO E CAUPI EM LATOSSOLO 

AMARELO ÁLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Thomas Jot Smyth 1  e Joaquim Braga Bastos 2  

Os solos predaninantes nas áreas de terra firme da região de 
Manaus, Amazonas, são os Latossolos. Sob a vegetação nati 
va de floresta, esses solos apresentam baixos teores de 
potássio (M) trocável. As quantidades de 1< adicionadas ao 
solo nas cinzas, oriundas da queima, são suficientes para 
as necessidades do primeiro cultivo anual. Entretanto,per 
das de 1< por lixiviação nesses solos, com baixa capacida 
de de troca catiônica, podem resultar em deficiências po 
tássicas para as culturas subseqUentes. 

Estudos foram conduzidos em Latossolo Amarelo áli 
co, de textura muito argilosa, objetivando: a) estabele 
cer curvas de resposta de produção de milho (Zea mays) e 
caupi (Vigna unguiculata) à adubação potássica; b) ava 
liar o efeito do parcelamento do fertilizante potássico 
em várias aplicaç3es, durante o crescimento do milho, na 
produtividade e na eficiência de utilização de K. 

Durante dois anos consecutivos de rotação anual de 
milho-caupi, observou-se resposta significativa ao 1< apli 
cado no plantio do milho. A dose ótima de 1< aplicado ao 
milho situou-se entre 40 e 80 lcg de M O/ha. Apesar de uma 
ampla faixa de K disponível no solo (4-54 ppm de K), por 
ocasião do cultivo do caupi, não se obteve resposta de 
produção superior a 330 kg/ha. 

O parcelamento do adubo potássico, durante a cultu 
ra do milho, foi benéfico na produção de grãos, quando se 
aplicaram níveis superiores a 20 kg de K 20/ha. Obteve-se 
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a maior produção de milho quando se parcelou a dose 	de 
60 kg de K20/ha, em três aplicaç5es iguais, efetuadas no, 
plantio e aos 25 e 53 dias. 

Os resultados indicaram que, para a rotação anual 
de milho-caupi, obteve-se maior resposta ao K aplicado 
quando o mesmo foi ministrado ao milho de forma parcelada. 
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