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ADUBAÇÃO FOSFATADA NA CULTURA DO MILHO
SOB CONDIÇÕES IRRIOADAS

Para atender à demanda de informações sobre o
manejo de fertilizantes em sistemas de agricultura irrigada,
iniciaram-se, em Sete Lagoas, MO, e Janaúba, MO, experi-
mentos com o objetivo de calíbração de análíse visando reco-
mendar adubação fosfatada e buscar alternativas de aduba-
ção corretiva e de manutenção para a. cultura do milho.
Em Sete Lagoas, MO, em Latossolo Vermelho-Escuro, textu-
ra argilosa (61% de argila), com teor médio inicial de fósfo-
ro de 5 ppm, extraído pelo método de Mehlich, foram aplica-
dos cinco níveis de adubação fosfatada a lanço: 0,250, 500,
750 e l.OOOkgde P20S lha. Em cada uma dessas doses, a lan-
ço, foi estabelecida uma curva de resposta às doses de 0,50,
100, 150 e 200kg de pp/ha aplicadas anualmente no sulco
de plantio. Em Janaúba, em Latossolo Vermelho-Amarelo,
textura média (30% de argila), com teor médio inicial de fós-
foro de 23 ppm, extraído pelo método de Mehlich, foi adota-
do procedimento semelhante, porém com doses diferentes
de fósforo, aplicado a lanço: 0, 200, 400, 600 e 800kg de
P29s lha e doses de 0,40,80, 120 e 160 kg de pp/ha aplica-
das anualmente no sulco de plantio. Os teores de fósforo ex-
traído pelos métodos de Mehlich ~S04 0,025N + HeI
O,05N), Bray 1 (NH. O,03N + HCl O,025N) e Resina, das
amostras de solo coletadas (Oa 2Ocm) após o primeiro culti-
vo de milho nas parcelas que receberam apenas adubação
fosfatada a lanço, são apresentados na 1àbela 33. Em Sete
Lagoas, a análise estatfstica conjunta dos dados de produção
de grãos de três cultivos de milho revelou efeitos altamente
significativos (P< 0,01) das doses de fósforo aplicadas a lan-
ço e no sulco de plantio, bem como suas interações (P ~ 0,05)
sobre a produtividade do milho. Na Figura 13, são apresenta-
dos os dados médios de produção de grãos de três cultivos
de milho. Nos tratamentos que receberam apenas adubação
fosfatada, aplicada anualmente no sulco de plantio, a máxi-
ma produção ffsica de grãos (6.817kgJha) foi obtida com a
aplicação de 140kg de pps/ha no sulco de plantio, equivalen-
te a 95% da produção máxima (7.185kgJha) obtida no expe-
rimento. A aplicação a lanço de 250kg de ppslha, elevou
o teor de fósforo no solo para 10, 12 e 19ppm (1àbela 33),
extraído pelos métodos de Mehlich, Bray 1 e Resina, respec-
tivamente. Para esses valores, não se observou resposta do
milho à aplicacão anual de fósforo no sulco de plantio (Figu-
ra 13).

Em Janaúba (Iàbela 34) a análise estatfstica conjunta
dos dados de produção de grãos de quatro cultivos sucessi-
vos de milho revelou, pelo teste de F (P~ 0,05), que não
houve efeito significativo das doses de fósforo aplicadas a lan-
ço e anualmente no sulco de plantio, bem como suas intera-
ções, sobre a produtividade do milho. - AntÔnio Marcos
Coelho, Gonçalo Evangelista de França, FràD.ciscoMoreI
Freire, Carb Eduardo do Prado Leite, Newton Carneiro

dos Santos.
TABElA 33. Teores de fósforo extrafdo pelos diferentes elCtratores ap61

a aplicação de doses de fósforo a lanço. EMBRAP NCNPMS.
1991. (dados médios de 4 repetições).

Local DosesdeP1Os
P-extraído-ppm

(kg!ha) Mehlich Brayl Resina

O 5 7 10
Sete Lagoas 250 10 12 19
(LE - textura 500 14 16 28
argilosa) 750 20 20 42

1000 25 24 52

O 23 6 7
Janaüba 700 57 14 24
(I-V. textura 400 79 37 81
média) 600 109 79 171

800 102 86 232

7500

Fó.ftwo 01011«:0 110 '1 eultjWl~ko P20sÁa__ o

~ 250
O--() 500
•.••...• 750

0---0 IODO

sooo

~~--~50~I----~I±~,----7.';~O----~200='--
Fdstoro onuol no sulco _ kg P205 lho

FIGURA 13. Produção de grãos de milho (híbrido BR 201), em LE
argiloso, em função de doses de fósforo aplicado a lanço
no primeiro cultivo (1988) e fósforo no sulco aplicado
anualmente. (da406 médios de três cultivos). EMBRA·
PNCNPMS. Sele Lagoas, MG, 1991.

TABElA 34. Resposta de oillho II adubaçlo fosfatada em LatOllOIo
Vermelho-Amarelo, leICtura média, sob c:ondiçOes irrip-
das' EMBRAPNCNPMS. Jana6ba, MG, 1991. (dados
médios de 4 cuItivcs de milho).

Fosforoa FÓliforo no suIc:o anualmenle(kg de P20S~)
Médialanço (kg

de P20s O 40 80 120 160
lha)

Produção de griOl (kg/ba)
O 6.745 7.317 7.'51.7 7.000 7.096 7.(117

700 7.111 7.013 7.488 7.342 7.499 7.291
400 6.894 7.473 7.082 7.304 6.935 6.887
600 6.638 6.609 7.186 6.851 7.152 6.887
800 6.963 6.990 6.776 7.100 6.991 6.964

Médio 6.870 7.~ 7.172 7.119 7.135 7.(11S

lFÓliforo a lanço aplicado no primeiro ano (1989).


