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Com o objetivo de verificar o efeito residual da aplicação a lanço do
esterco líquido de suínos na produção do milho em um latossolo verme-
lho-amarelo, distrófico, fase cerrado, instalou-se nos anos agrícolas
87/88 e 88/89 um experimento em Patos de Minas, M:;, em colaboração cem
a Agroceres-Pic e EPAMIG. Os tratamentos consistiram na aplicação de:
45 m3; 90 m3; 135 m3; 180 m3/ha; 200 kg/ha da fórmula 4-30-16 + 4 kg
de Zn e 40 kg de N/ha em cobertura e testerrnmha, utilizando o hÍbrido
simples AG 401. Adotou-se o delineamento experimental de blocos ao aca-
so com 6 tratamentos e 4 repetições. Os resultados médios dos dois pri-
meiros anos de execução do trabalho evidenciaram substanciais quedas na
produção de grãos de milho em todos os níveis de aplicação do esterco
líquido com reduções de 40 a 58% na produção de grãos de milho no pri-
merro ano e de 60 a 73% no segundo ano consecutivo da suspensao da
aplicação do esterco líquido. A adição de 45m3/ha de esterco líquido.
todos os anos apresentou-se com o melhor retorno econânico, havendo, a
semelhança dos demais tratamentos, quedas na produção do milho de
4.848 kg/ha para 2.037 e 1289 respectivamente can 1 e 2 anos da suspen
são da aplicação do esterco líquido, o que demonstra o seu baixo efeito
residual. O tratamento can a adubação mineral produziu 2.611 kg/ha e a
testerrnmha 720 kg de milho/ha.
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