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Não existe informações precisas sobre métodos de avaliação do
fósforo disponível para os vertisols do Medio 8;0 Francisco, que permita fa-
zer recomendações sobre o uso racional de adubação fosfatada para estes so-
los. Em face dessa situação, foi realizado este, trabalho com a finalidade de
avaliar as interrelações existentes entre o fósforo adicionado ao solo. as
frações inorgânicas removidas sucessivamente pele NH4Cl O,5N, NH4F O,5N,
NaOH O,lN e E2S04 O,5N, o fósforo disponível extraido pelos metodos de ',Bray
I, Her';,ch, Olsen e água, fósforo absorvido pelo nilho (Zea mays L.) Varo
IAC-l e produção de materia seca.

Os tratamentos consistiram na incubação de fosforo no solo, na
forma de Ca(~P04)2 nos:níveis correspondentes aO, 2.5,,50, 100, 150, 200,

.250 e 300 ppm de F.. No final de seis foi· plantado e em amostra de cada trata
mento foi feita as determinações de fósforo. Após 35 dias do plantio, as
plantas de milho foram colhidas para fins de pesagem a seco e de analises.

Os teores de fósforo do fracionamento e o disponível (Tabela 1)

variaram em função dos tratamentos e das soluções usadas. Correlações "alta-
mente significativas foram observadas entre o fósforo adicionado previamente
e as frações inorgânicas e também entre estes valores e os teores de fosforo
disponível, extraídos pelos quatro metodos.

Os valores de correlação simples entre os diversos,;êxtrator~s..o
fosforo disponível e o absorvido pelas plantas foram os seguintes:
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2_/ Eng9 A8r9~ M,S.) Pesquisadores do CPAT8A/El1BRAPA



0,92** para Hehlich, 0,97** para Bray I e água e p,98** para 0lsen ..•
Os coeficientes de determinação entre o fósforo dis~oníve1 no solo, removi
do pelos extratores e a produção de materia seca do milho foram: 0,88 para
Mehliçh~·. J,9h para Dray l, '),89 para água e 0,97 para Olsen.

Os 1ui~ro uetodos de extração correlacionaram ~om a absor
ção de fosforo e a produção de materia seca, não tendo havido diferenças e~
tre os mesmas em predizer a quantidade de fosf ro absorvido e a produção
de materia seca~~o nilho, entretanto nota-se una superioridade dos metodos
de 01sen e Bray I. Diante disso sugere-se um desses dois metodos para ava
1iação do fosforo disponível para os vertiso1s do Media são Francisco.

Tabela 1 - Concentração de fôsf oro no solo sob diversas fomas a~õs um peti
oco de seis mesea.

P Fosf oro disponível .Fósforo extraído pelo:
A.,licac!o J3ray I OIscn Mehlich HO NH4Cl NH4F Na.OH H2S042

ppm
O 0,3 0,1 1,3 0,2 O,') 7,2 7,9 6,4

25 2,2 4,7 4 ~" 0,3 0,5 13, I 17,4 8,4,~
5:) 5,5 9,6 9,3 0,5 1,4 25,0 29,4 10,5

100 lL+,5 18,5 21,5 ~3 2,2 46,S 45,5 12,5
150 3), :) 38,3 39,4 6,2 6,2 77 ,9 51,9 ~1
200 40,2 44,8 44,e 11,7 11,7 99,'J 62,0 2~)7
250 62,5 57,1 83,1 18,1 19,2 122,8 75,0 3~,tfj

300 74,3 66,3 113,3 21,8 23,J 143,2 [;8,4 44,0



Tabela 2 - Coeficientes de correlação entre os teores de fósforo disponível
no solo, as frações ioorgâD.icas e o fósforo adicionado;~ solo i
nicialmente.

Fosforo Fósforo extraido pelo: Fósforo
disponivel NH4Cl NU F NaOH HZS04 Adicionado4

---------------------r- -------------------
!3ray I 0,97 0,99 0,96 0,97 ,O~96
Olsen 0,96 0,99 0,97 0,96 .0,97
Mehlich 0,99 9,93 0,94 0,98 ':, 'O~;98

HZO D,99 0,97 o,n 0,97 .0,96


